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Resumo 

A energia é, atualmente, um dos temas mais preocupantes da nossa sociedade, pois esta engloba 

preocupações económicas e ambientais.  

Com o desenvolvimento das tecnologias a dependência da energia cresceu exponencialmente 

nos últimos anos. Posto isto, o tema de eficiência energética foi ganhando cada vez mais força 

e mais seguidores, pois a dependência energética da população era cada vez maior e não estava 

a ser acompanhada economicamente. A eficiência energética é um mecanismo rápido, 

económico e limpo de redução de consumos de energia e de custos associados aos seus 

desperdícios.  

A produção de energia elétrica com o recurso a fontes primárias de energia, como por exemplo 

o carvão, gás natural e gasóleo, são fatores que mais contribuem para emissão de gases para a 

atmosfera. Os grandes edifícios são muito dependentes da energia elétrica, como tal, é 

necessário tomar medidas que reduzam os consumos de energia. 

Na presente dissertação são estudadas algumas medidas para ser implementas num edifício de 

serviços de forma a reduzir consumos energéticos, também é apresentada uma solução para a 

produção de energia elétrica a partir de um sistema solar fotovoltaico para autoconsumo, sendo 

este cada vez mais um modelo utilizado pelos consumidores, pois permite uma redução da 

fatura elétrica e uma dependência menor da rede elétrica. 

 

 

 

 

 

Palavras Chave: Energia, Eficiência Energética, Produção, Solar Fotovoltaico, Análise 

económica.
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Abstract 

Energy is currently one of the most worrying issues in our society, as this is an economic and 

environmental initiative. 

With the development of energy technologies expanded exponentially in recent years. That 

said, the issue of energy efficiency was gaining more and more strength and more followers, as 

the energy power of the era was increasing and was not accompanied economically. Energy 

efficiency is a fast, economical and clean mechanism of energy consumption and costs 

associated with its waste. 

The production of electric energy with energy resources, such as coal, natural gas and diesel, 

are the major contributors to the emission of gases into the atmosphere. Large buildings are 

very dependent on electricity, as is the case for measures that reduce energy consumption. 

The present dissertation is studied some measures for the production of electric energy from a 

photovoltaic solar system for self consumption, being increasingly used by consumers, as it 

allows a reduction of the electric bill and a smaller one. 
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Capítulo 1 

1 Introdução 

O presente capítulo tem como principal finalidade apresentar o enquadramento e a 

contextualização do tema, a identificação dos objetivos para a concretização deste trabalho e 

por fim a estrutura da própria dissertação.   

1.1 Enquadramento e Motivação 

A energia, seja em que forma for, é fundamental para o funcionamento de uma economia e 

desenvolvimento de uma sociedade. O crescimento económico dos vários países do mundo está 

relacionado com o nível de energia disponível. Pode-se afirmar que energia gera energia, ou 

seja, com um aumento económico de um determinado país, vai ser possível estudar novas 

oportunidades de produção de energia de uma forma mais viável economicamente falando e 

que seja limpa para o planeta. 

Considerando o consumo atual, estima-se que as reservas petrolíferas conhecidas, estejam perto 

de esgotar no ano de 2050 [1]. O carvão, cujo as reservas são de alguns séculos, é uma 

alternativa que produz uma grande quantidade de poluentes, tais como dióxido de carbono, 

óxidos de azoto e poeiras, que faz com que seja diminuída a qualidade do ar, trazendo problemas 

de saúde ao ser humano, ecossistemas e aumento do efeito de estufa. Por fim, o gás natural 

permite ser usado numa escala de tempo maior, mas também não é uma solução a longo prazo.  

Nos últimos 150 anos houve uma enorme instabilidade no clima, a temperatura média da terra 

aumentou, o que originou ocorrências meteorológicas mais extremas, como por exemplo 

furacões, inundações, secas, etc., com graves consequências para a segurança das populações, 

economia, infraestruturas, património e ecossistemas. 

Com o passar dos anos e com as necessidades energéticas da sociedade a aumentar, existe uma 

enorme preocupação em reduzir os consumos de energia à escala global e atenuar o impacto 

ambiental causado na produção de energia, para isso é necessário que cada país adote e 

desenvolva políticas energéticas capazes de cumprir metas.  
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A evolução tecnológica não só faz com que se gaste mais energia, como também permite que 

sejam testadas novas soluções em termos de eficiência. Há uma necessidade por parte das 

entidades de cada país incutir boas prática aos consumidores de energia, bem como criar 

campanhas de incentivo económico de forma a aumentar a eficiência energética, principalmente 

em indústrias e edifícios de serviços. 

O tema desta dissertação surge pela preocupação de encontrar soluções para melhorar a 

eficiência energética da instalação elétrica em causa e adoção de uma tecnologia de auto  

produção de energia elétrica. Esta produção não só beneficia o consumidor final, mas também 

contribui para a redução do impacto ambienta.  

1.2 Objetivos 

Os principais objetivos desta dissertação visão elaborar um plano de eficiência energética da 

instalação e adoção de uma medida de auto produção, tendo como caso de estudo uma superfíc ie 

comercial do ramo alimentar situada na zona norte do país. 

Para a concretização dos objetivos principais será necessário alcançar os seguintes objetivos 

parciais: 

- Estudar a arte relativamente à temática da dissertação; 

- Realizar uma auditoria à instalação elétrica em causa. Caraterizar e quantificar o número e o 

tipo de cargas da instalação e os seus regimes de funcionamento; 

- Com base na informação recolhida (monitorização da instalação e faturação), traçar o perfil 

de consumo da instalação; 

- Identificar e propor uma solução de produção de energia a partir de fontes de energia renovável 

com vista a aumentar a sustentabilidade energética e desta forma a classe energética do edifíc io;  

- Apresentar propostas com soluções tecnológicas energeticamente mais eficientes com as 

respetivas análises financeiras, relativas a equipamentos elétricos do edifício; 

- Mostrar boas práticas de comportamento para uma redução do consumo de energia. 
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1.3 Organização da dissertação 

Para além do capítulo introdutório, a dissertação está distribuída por mais 5 capítulos.  

No capítulo 1 é descrita a motivação que levou à escolha desta dissertação e os objetivos da 

mesma. 

O capítulo 2 pretende enquadrar, de uma forma geral, a relação entre o panorama energético no 

mundo e em Portugal. São ainda descritos alguns conceitos como o desenvolvimento 

sustentável, eficiência energética, energias renováveis, etiqueta energética, planos de apoio 

financeiro e por fim o uso de energia elétrica em edifícios de serviços.   

O capítulo 3 tem como principal objetivo focar o uso da energia solar fotovoltaica. É feito um 

enquadramento legislativo e normativo, estudo dos diferentes tipos de painéis e tecnologia 

utilizada, características dos módulos, descrição dos vários componentes deste tipo de sistemas, 

fatores que influenciam o desempenho dos sistemas fotovoltaicos e cálculos necessários para o 

dimensionamento de sistemas fotovoltaicos.  

O capítulo 4 mostra a metodologia usada para a realização uma análise energética em edifíc ios.  

O capítulo 5 ilustra os estudos realizados, onde é feita uma análise da fatura energética, 

compensação do fator de potência, sistemas de iluminação e por fim, dimensionamento de um 

sistema fotovoltaico.  

O capítulo 6 é elaborada uma conclusão e são apresentadas perspetivas de trabalho futuro. 
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Capítulo 2 

2 Enquadramento Energético 

Este capítulo tem como objetivo abordar a relação da energia com o mundo, bem como a nível 

nacional. São ainda estudados alguns conceitos como desenvolvimento sustentável, eficiênc ia 

energética, energias renováveis, etiqueta energética, planos de apoio financeiro e por fim o uso 

de energia elétrica em edifícios de serviços.   

2.1 Energia no Mundo 

Os desenvolvimentos tecnológicos levaram a que o homem viva num mundo automatizado, 

para isso existe uma enorme necessidade da alimentação dos equipamentos que sustentam este 

novo estilo de vida. Este passo tecnológico fez com que os trabalhadores ficassem aliviados de 

trabalhos duros e exaustivos. 

No entanto, apenas nos países desenvolvidos se vive uma vida mais tranquila, sendo que 

existem mais possibilidades de produção de recursos alimentares e conservação do mesmo, 

mais mobilidade devido ao desenvolvimento dos transportes, levado, por consequência, a uma 

melhoria da qualidade de vida. 

Na Figura 2.1 é facilmente identificável que o maior consumo de energia é praticado pelos 

países mais desenvolvidos. Por sua vez, na Figura 2.2 nota-se que com o passar dos anos o 

consumo vai sendo cada vez maior, excetuando no ano 2009 fruto do início da crise económica.  

É de destacar, que a Ásia, principalmente a China, é um dos maiores responsáveis pelos 

aumentos dos consumos, isto também se deve ao fato de ter uma taxa de população muito 

elevada, no entanto, nos últimos três anos os consumos mantiveram-se estáveis, muito devido 

a um esforço por parte do governo Chinês na redução de consumos. 
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Figura 2.1 – Energia Primária Consumida no Mundo [1] 

 

Figura 2.2 – Evolução dos Consumos de Energia Primária por Região [2] 

 

Com esta evolução foi necessário, por parte dos estados, tomar medidas de forma a atenuar o 

aumento dos consumos e a diminuição da emissão de gases poluentes para a atmosfera que 

retira anos de vida ao planeta. Atualmente estão a ser investidas grandes quantias monetárias 

para que seja possível produzir energia limpa, abdicando do uso e abuso dos combustíve is 

fósseis. 

A evolução tecnológica não só faz com que se gaste mais energia, como permite que sejam 

testadas novas soluções em termos de eficiência. Há uma necessidade por parte das entidades 
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de cada país em incutir boas prática aos consumidores de energia, bem como criar campanhas 

de incentivo económico de forma a aumentar a eficiência energética, principalmente em 

indústrias e edifícios de serviços. 

Os países que compõem a União Europeia (UE), no âmbito do Protocolo de Quioto, 

mobilizaram-se de forma a tomarem medidas energéticas que permitam um melhor 

desempenho no setor energético e como tal Portugal não é exceção. 

2.2 Energia em Portugal 

O panorama mundial energético está em constante mudança, quer por força da economia, pela 

constante procura de energia como pelas alterações climáticas que nos obrigam a travar a 

emissão de GEE (Gases de Efeito de Estufa).Comparativamente com os restantes países da UE-

28 (Figura 2.3), verificou-se que em 2014 Portugal foi o 9º país com a maior dependência 

energética, sendo que ainda se encontra acima da média da UE-28.  

 

Figura 2.3 - Dependência Energética de Portugal em comparação com os restantes membros da UE (%) [3] 

 

Portugal, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), apresentou uma 

dependência energética elevada, entre 80% e 90%, fruto da inexistência de produção nacional 

de fontes de energia fósseis, como Petróleo e Gás Natural, que têm um peso significativo no 

consumo de energia do país. 
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Nos últimos anos, uma constante e crescente aposta nas energias renováveis e na eficiênc ia 

energética, tem permitido baixar esta dependência para níveis inferiores a 80%.  

Este abaixamento, desde 2012, deveu-se em grande parte ao aumento da produção de energia  

elétrica a partir de fontes Hídrica e Eólica e também ao aumento das exportações de produtos 

petrolíferos. 

Por consequência do investimento em energias renováveis, as emissões de GEE têm vindo a 

diminuir significativamente desde 2005, sendo muito influenciada pelas medidas que foram 

tomadas no setor da energia, visto que este compõe cerca de 70% das emissões de GEE. 

Em 2014, Portugal registou um consumo de energia primária total de 20 920 916 tep, analisando 

o consumo final de energia por o tipo de fonte de produção (Figura 2.4) verifica-se que continua 

a ser o petróleo a principal fonte de energia, seguido da eletricidade e do gás natural, com as 

energias renováveis já com uma fatia significativa. 

 

Figura 2.4 - Consumo total de energia final por fonte em 2014 (%). Adaptado de [4] 

Ao nível de distribuição do consumo de energia por setor (Figura 2.5), pode verificar-se que o 

setor dos transportes é aquele que apresenta uma percentagem mais elevada, sendo seguido pelo 

sector da indústria, doméstico, serviços e agricultura e pescas. 
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Figura 2.5 - Distribuição do consumo total de energia por sector em 2014 (%). Adaptado de [4] 

2.3 Desenvolvimento Sustentável 

Nas últimas décadas, existe uma preocupação em procurar um modelo mais sustentável de 

evolução da sociedade, de forma a encontrar um equilíbrio económico e ambiental.  

Um desenvolvimento sustentável pressupõe não só uma preocupação com o presente, mas 

também com o futuro, de forma a salvaguardar os recursos vitais, garantindo um crescimento 

económico que seja amigo do ambiente e da população. Neste sentido é necessário que haja 

uma ligação (Figura 2.6) entre a economia, sociedade e natureza, havendo também uma 

solidariedade entre os diferentes países. 

 

Figura 2.6 - Desenvolvimento Sustentável [5] 
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A Sustentabilidade assenta nos seguintes princípios: 

• A exploração dos recursos renováveis não deve exceder os ritmos de regeneração; 

• Emissões de resíduos deve ser reduzida ao mínimo, não pondo em causa a absorção 

destes pelos ecossistemas; 

• Os recursos renováveis devem ser explorados racionalmente, limitando o risco de 

esgotamento destes. Se possível deverá ser feita uma reciclagem dos recursos não 

renováveis; 

• Os processos económicos, sociais e ambientais devem estar sempre interligados; 

• As atividades desenvolvidas no presente e no médio prazo devem garantir as 

necessidades das gerações vindouras.  

Para que seja possível alcançar o desenvolvimento sustentável a nível energético, é necessário 

aplicar três estratégias complementares (Figura 2.7): 

• Intensificação da eficiência energética e da cogeração – busca atenuar o crescimento da 

procura de energia. 

• Aumento das energias renováveis – tem como objetivo minimizar os impactos 

ambientais. 

• Fixação do CO2 – permite o uso de combustíveis fósseis sem os impactos negativos 

associados às emissões de CO2. 

 

Figura 2.7 - Estratégias para o desenvolvimento sustentável. [5]  
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2.4 Eficiência Energética 

Um dos principais desafios, nos dias de hoje, que a sociedade enfrenta é a gestão dos recursos 

de energia. Com o uso e abuso dos combustíveis fósseis e com estes perto de esgotarem, é 

necessário encontrar novas diretrizes de forma a satisfazer todas as necessidades e qualidade de 

vida da sociedade futura. 

Num curto e médio prazo, algumas soluções passam por procurar fontes de energias 

alternativas, principalmente energias renováveis, e aumentar a eficiência na utilização dessa 

energia produzida.  

Este desafio estende-se a governos, instituições, empresas e até ao utilizador comum, 

garantindo sempre o progresso da sociedade, equilíbrio do ambiente e sucesso económico. 

Neste âmbito, os Estados Membro, comprometeram-se até 2020: a reduzir emissões de gases 

com efeito de estufa em 20%, aumentar em 20% a proporção de fontes de energia renováveis e 

alcançar a meta de 20% estabelecida para a eficiência energética. 

No entanto, mesmo com os esforços realizados e com a evolução que se registou ao nível de 

políticas nacionais de eficiência, a Comunidade Europeia (CE) concluiu, na comunicação sobre 

o Plano de Eficiência Energética de 2011, a dificuldade no cumprimento do objetivo traçado.  

A maior parte das preocupações que justificaram a aprovação da Diretiva nº 2012/27/UE já se 

encontra na legislação nacional de forma a dar resposta à redução de energia primária para o 

horizonte de 2020. 

No âmbito da estratégia europeia para 2020, foram estabelecidas, a nível nacional as seguintes 

metas: reduzir em cerca de 25% o consumo de energia primária, 31% de fontes renováveis do 

consumo final bruto de energia e de 10% na energia utilizada nos transportes. Ao mesmo tempo 

pretende-se reduzir a dependência energética do país, mas de forma a manter uma economia 

estável. 
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2.4.1 Energia Renováveis  

Uma das metas estimadas para 2020 por parte da UE é que 20% da produção de energia seja 

proveniente das energias renováveis.  

Segundo o Eurostat (Figura 2.8), o consumo de energia através de fontes renováveis tem 

aumentado nos países que fazem parte da UE. No ano de 2014 apenas 8,5% da energia 

consumida era proveniente de fontes de energia renováveis. Em 2015, e com uma forte aposta 

neste tipo de produção, houve um aumento significativo, estabelecendo-se nos 16,7%, estando 

já perto dos 20% previstos para 2020. 

Segundo a mesma fonte, Portugal encontra-se numa situação favorável, uma vez que a energia 

produzida a nível nacional 28% foi da responsabilidade das energias renováveis, um aumento 

significativo comparativamente com 19,2% em 2004.  

Para 2020, Portugal tenciona atingir a meta de 31%, esta é uma meta ambiciosa pois é o quinto 

valor mais elevado dentro dos países da UE. De destacar a Suécia em que mais de 50% da 

energia produzida é proveniente das energias renováveis. 

 

Figura 2.8 - Consumo de energia provenientes de energias renováveis (%). [6] 
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2.4.2 Etiqueta Energética 

O sector dos edifícios é responsável pelo consumo de, aproximadamente 40% da energia final 

na Europa.  Estima-se que 50% deste consumo possa ser reduzido através de medidas de 

eficiência energética, podendo representar uma descida significativa da emissão CO2 para a 

atmosfera. [7] 

Os Estados Membros da CE têm vindo a promover um conjunto de medidas de forma a ser 

possível obter um melhor desempenho energético e mantendo, ou até melhorando, as condições 

dos edifícios. 

O Sistema Nacional de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) implementado por 

Portugal, tem como objetivo apresentar um conjunto de informações ao utilizador final, são 

elas: 

• Informar o desempenho energético dos edifícios, classificando-os de modo a que o 

consumidor final os possa comparar e escolher estes em função da sua classe energética.  

• Apresentar medidas de melhoria, identificadas por um Perito Qualificado, que levam à 

melhoria da eficiência energética, do conforto e de uma possível redução dos consumos 

de energia. 

• Identificar componentes do edifício e os seus sistemas técnicos, permitido que este tenha 

um cadastro, com informação relacionada com o desempenho energético do edifício.  

A classificação está pré-definida em oito classes, são elas A+, A, B, B-, C, D, E e F, em que 

A+ corresponde a um edifício com melhor desemprenho energético, e a classe F corresponde a 

um edifício com pior desempenho energético (Figura 2.9). 
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Figura 2.9 - Etiqueta Energética. [7] 

A realização da certificação energética é abrangida aos seguintes edifícios: 

• Todos os edifícios novos; 

• Todos os edifícios existentes sujeitos a grandes intervenções, ou seja, intervenções na 

envolvente ou nas instalações técnicas do mesmo, cujo o custo destas seja superior a 

25% do valor do imóvel.  

• Os edifícios de comércio e serviços existentes com área interior útil igual ou superior a 

1000 m2, ou 500 m2 no caso do centros comerciais, hipermercados, supermercados e 

piscinas cobertas. 

• Todos os edifícios existentes, quer de habitação como de serviços, aquando a 

celebração de contratos de venda e de locação, incluindo arrendamento.  

A validade os certificados, de acordo com o Decreto-Lei 118/2013 de 20 de agosto [8], alterado 

pelo Decreto-Lei nº 68-A/2015 de 20 de abril [9], são: 

• Edifícios de habitação – 10 anos; 

• Pequenos edifícios de comércio e serviços – 10 anos; 

• Grandes edifícios de comercio e serviços – 6 anos (para certificados SCE emitidos até 

30 de abril de 2015); 
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• Grandes edifícios de comercio e serviços – 8 anos (para certificados SCE emitidos 

após 30 de abril de 2015); 

Para a certificação de um imóvel, é necessário o responsável do imóvel tomar os seguintes 

passos: 

• Escolha de um perito – solicitação de um perito qualificado. 

• Reunião de documentação necessária – pode ser solicitada pelo perito ou consultada no 

portal da Adene. 

• Disponibilidade para receber visita do perito – este deve visitar todos os espaços do 

imóvel, de forma a que a caracterização seja feita corretamente. 

• Acompanhamento do processo por parte do responsável pelo imóvel. 

• Antes da emissão do certificado final, pedir uma versão prévia para confirmar todos os 

dados que constam no documento.  

 

2.4.3 PNAEE – Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 

Apesar dos esforços e da evolução que foi registada ao nível das políticas nacionais de 

eficiência energética, a CE concluiu, que a dificuldade no cumprimento dos objetivos traçados 

exigia uma alteração jurídica europeia relacionada com este tema. 

Assim, o PNAEE 2016, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministro nº 20/2013, de 10 

de abril, teve como objetivo novas ações e metas para 2016 de forma a responder às 

preocupações relativas a redução de energia primária até 2020. 

O PNAEE passou a abranger seis áreas em específico: Transportes, Residencial e Serviços, 

Indústria, Estado Comportamentos e Agricultura. 

Estima-se que a poupança induzida pelo PNAEE até 2016 é de 1501 ktep em energia final, o 

que corresponde a uma redução do consumo energético de 8,2% relativamente à média do 

consumo entre 2001 e 2005, este valor aproxima-se da meta estabelecida pela UE que era de 

9% de poupança de energia até 2016. [10]. 
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Prevê-se que a meta que foi estipulada para 2020 seja possível de cumprir, ou seja uma redução 

de 20% dos consumos de energia primária até esse ano. Também existe algum otimismo quanto 

ao cumprimento assumido pelo Governo na redução de energia primaria de 25%. 

O PNAEE 2016 é assente em medida regulatórias, como por exemplo, nas penalizações sobre 

equipamentos ineficientes, requisitos mínimos de classe de desempenho energético, 

obrigatoriedade de etiquetagem energética, obrigatoriedade de realização de auditorias 

energética, também é executado através de mecanismos de diferenciação fiscal e apoios 

financeiros provenientes de fundos que ajudam em verbas para a execução de programas de 

eficiência energética tais como: 

• Fundo de Eficiência Energética (FEE) – criado pelo Decreto-Lei nº 50/2010, de 20 de 

maio, e regulamentado pela Portaria nº 26/2011, de 10 de janeiro, destinado apoiar 

especificamente as medidas do PNAEE; 

• PEEC – Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica, promovido 

pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) no quadro do PNAC. 

• Fundo Português de Carbono (FPC) – criado pelo Decreto-Lei nº 71/2006, de 24 de 

março, destinado a apoiar, entre outros, projetos que conduzam à redução de emissões 

de GEE. 

• Portugal 2020 e outros instrumentos financeiros comunitários. 

2.4.4 PNAER – Plano Nacional de Ação em Energias Renováveis 

Tal como o PNAEE, o PNAER é uma estratégia para as Energias Renováveis está integrada 

numa nova visão para 2020 do setor energético, este plano tem como objetivo garantir a 

sustentabilidade de preços. 

As linhas de ação deste plano concentram-se no cumprimento da meta de 10% no que toca aos 

Transportes e na identificação de tecnologias que devem ter prioridade, caso seja necessária 

potência adicional para a produção de energia elétrica proveniente de fontes de energia 

renováveis. 
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2.4.5 FEE – Fundo de Eficiência Energética 

O Fundo de Eficiência Energética, integra um instrumento financeiro que é capaz de ajudar na 

implementação de programas e medidas previstas pelo PNAEE. Pode ainda financiar outros 

projetos não previstos no PNAEE, mas que contribuam, de forma comprovada, para a eficiênc ia 

energética.  

As principais linhas de atuação deste fundo de financiamento são: Apoio a projetos de cariz 

predominantemente tecnológico nas áreas dos transportes, residencial e serviços, indústria e 

sector público; apoio a ações de cariz transversal indutoras da eficiência energética nas áreas 

dos comportamentos, fiscalidade e incentivos e financiamentos. 

Através do FEE, o “Aviso 20 -Edifícios Eficientes 2016”, tem como diretriz a otimização do 

uso e consumo de energia que representa aproximadamente 30% do consumo de energia em 

Portugal. 

Assim, estão disponíveis, ao financiamento, medidas de eficiência energética que levem à 

melhoria do desempenho dos edifícios já existentes, medidas estas que estejam inseridas no 

PNAEE ao nível do aquecimento solar térmico, instalação de janelas eficientes, requalificação 

de isolamentos térmicos e iluminação eficiente. 

Este fundo é aberto não só a pessoas singulares proprietárias de edifícios de habitação 

(Beneficiário A), mas também está disponível a pessoas coletivas de direito privado 

proprietárias de edifícios de serviços, com a exceção de todas as entidades integrantes da 

Administração Pública (Beneficiário B). Estas medidas podem ser financiadas até um máximo 

de 7.500€ com compartição e limite máximo de despesas de FEE para cada projeto. 

2.4.6 Sustentabilidade nos Edifícios  

Na grande parte dos edifícios que estamos acostumados a frequentar, a principal fonte de 

energia é a eletricidade, seguida, mas numa escala menor, pelo gás natural.  

Para a otimização de energia deve-se ter em consideração: 

• A escolha relativamente ao contrato de fornecimento de eletricidade, mediante o perfil 

de consumos da instalação. 

• Redução dos consumos, se possível, de energia ativa.  
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• Desvio de consumos – Redução de consumos em horas de ponta e se possível transfer ir 

consumos de horas de ponta para horas de vazio e horas cheias. 

• Redução de consumos de energia reativa – correção do fator de potência, será 

aconselhável ter um fator de potência de 0,97(i), pois este permite com que haja uma 

redução de escalão de faturação de energia reativa. O fator de potência pode ser 

corrigido com aplicação de uma bateria de condensadores na instalação. 

• Realização de uma gestão da distribuição correta de equipamentos monofásicos em 

redes trifásicas, de modo a evitar desequilíbrios de correntes e sobrecargas nos circuitos ; 

• Respeito das normas de dimensionamento de secções dos cabos. 

Vulgarmente, o setor dos serviços utiliza, essencialmente,  três fontes de energia final, são elas 

o petróleo, gás natural e eletricidade, com uma queda dos produtos petrolíferos nas duas últimas 

décadas, apostou-se fortemente nas outras duas fontes energéticas, com o gás e a eletricidade a 

terem aumentos significativos de utilização. 

A energia elétrica representa um papel substancial nos consumos de energia, estima-se que 75% 

de energia utilizada pertence à energia elétrica. Como esta fonte é a mais utiliza, será necessário 

estar-se atento a um conjunto de aspetos que possam reduzir significativamente o custo da fatura 

de energia elétrica. 

2.4.7 Iluminação 

A iluminação é um aspeto fundamental principalmente quando se recorre a edifícios de 

serviços, pois é necessário realçar o produto que se pretende vender de forma que o cliente 

tenha uma boa impressão do que vai comprar. Para isso é essencial adequar as necessidades de 

luz consoante a zona do edifício, pois nem todos os espaços precisam dos mesmos níveis de 

luminosidade. 

Um edifício deve, se possível, recorrer à utilização de iluminação natural, caso esta não seja 

suficiente, deve ser complementada com iluminação artificial. Nos últimos anos a captação de 

iluminação natural tem ganho força de forma a dar resposta aos elevados consumos de energia 

elétrica em edifícios. 

Os principais tipos de lâmpadas que são utilizadas, em edifícios de serviços são lâmpadas 

incandescentes, de halogéneo e fluorescentes. Com os constantes avanços tecnológicos, 
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verificou-se que é possível obter níveis de luminosidade maiores, com um custo associado 

menor, a isto se deve a descoberta da tecnologia LED, estas ainda permitem que o fluxo 

luminoso seja regulável. 

Existem vários fatores a ter em conta para a redução de consumos: 

• Utilização de sensores de presença, principalmente em corredores e casas de banho; 

• Uso de programação horária em interruptores centralizados; 

• Aplicar nas luminárias superfícies refletoras, pois estima-se que o rendimento destas 

sobe 25%; 

• Limpeza regular de lâmpadas, difusores e refletores; 

• Escolha cores com tons mais claros para paredes e tetos; 

• Sempre que possível, aproveitar a entrada de luz natural. 

Outro dos fatores que contribuem para redução de consumos é o uso de balastros eletrónicos 

estes permitem substituir o balastro eletromagnético em conjunto com um ou mais 

arrancadores. Recorrendo a este tipo de balastros é possível aumentar a vida útil das 

lâmpadas, reduzir o consumo de energia e garantir um fluxo luminoso otimizado. 

2.4.7.1 Lâmpadas 

Um dos fatores determinantes para que se consiga uma redução significativa da fatura de 

energia elétrica, é a escolha do tipo de lâmpada, sendo que dois dos fatores que mais 

influenciam esta escolha são a eficiência luminosa e o tempo de vida útil. A eficiência luminosa, 

é expressa em lm/W e relaciona o fluxo luminoso com a potência. O tempo de vida útil, é 

caracterizado pelo número de horas da duração da lâmpada. 

No mercado estão disponíveis vários tipos de lâmpadas, umas que podem ter um custo mais 

baixo e outras com um custo ambiental também mais baixo. 

Tipos de lâmpadas [11]: 

• Lâmpadas incandescentes: a luz é produzida através da passagem de corrente elétrica 

por um filamento metálico, com uma resistência elevada. Estas apresentam um 

consumo elevado, têm um custo monetário baixo e têm uma vida útil baixa, cerca de 

1000 horas. 
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Desde 2015 são de venda proibida, no âmbito da medida de eliminação progressiva de 

lâmpadas incandescentes. 

• Lâmpadas de halogéneo: caracterizam-se por terem o mesmo princípio das lâmpadas 

incandescentes, têm uma duração de via útil maior e uma melhor qualidade de luz. 

Necessitam de um transformador, sendo que se este for do tipo eletrónico diminui 

perdas de energia quando comparado com os transformadores tradicionais.  

• Lâmpadas florescentes tubulares: baseiam-se na emissão luminosa que alguns gases, 

como o flúor, emite quando estão submetidos a uma corrente elétrica. Têm uma eficácia 

lumiosa muito maior que as lâmpadas incandescentes, são mais caras do que as 

incandescentes, mas têm um consumo muito mais baixo (cerca de 80%) de eletricidade 

e normalmente têm um tempo de vida útil entre 8 a 10 vezes superior quando 

comparadas com as incandescentes.   

• Lâmpadas fluorescentes compactas: são pequenos tubos fluorescentes que têm sido 

adaptados a diferentes tamanhos, formas e suportes das lâmpadas a que estamos 

habituados. São mais caras do que as tradicionais, mas o seu tempo de vida útil (entre 

8000 a 10000 horas) permite que o investimento seja amortizado.  

O seu uso é recomendado em locais onde o acender e apagar não seja muito frequente, 

esta medida aumenta significativamente a sua vida útil. Na sua substituição deve se 

entregar nos locais adequados a lâmpada fundida.  

• Lâmpadas LED: um LED é essencialmente constituído por várias camadas de 

semicondutores. A sua potência varia ente 0,1 W e 3 W, conjugando-se em lâmpadas 

ou luminárias. Já existem lâmpadas LED com o formato das lâmpadas incandescentes, 

de halogéneo e fluorescentes que permite que sejam substituídas mantendo os suportes 

antigos. Estima-se que se conseguem poupanças de 90% de energia quando comparadas 

com lâmpadas incandescentes, têm um custo mais elevado, mas oferecem um tempo de 

vida útil de 30000 horas, estas não utilizam componentes tóxicos (como o mercúrio) e 

permitem ainda regulação de fluxo.  

2.4.7.2 Balastros Eletrónicos  

Os balastros eletrónicos são equipamentos necessários para auxiliar o funcionamento de alguns 

tipos de lâmpadas. Estes, são responsáveis pela otimização do rendimento das lâmpadas, 

levando a economia de 15% a 25% no consumo de energia elétrica.  
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Outros pontos positivos do uso de balastros eletrónicos são os seguintes: Anulação do efeito 

flicker, elevado rendimento luminoso, abolição de ruído, decréscimo da potência absorvida, 

regulação de fluxo luminoso e aumento da vida útil das lâmpadas. 

2.4.7.3 Sistemas de Gestão de Iluminação 

Nos dias de hoje, a gestão da iluminação é cada vez mais importante na redução dos consumos 

energéticos. Um dos sistemas de gestão da iluminação mais utilizados são os detetores de 

presença, estes requerem um bom dimensionamento e devem estar posicionados em locais 

estratégicos de forma a atuarem sempre que necessário. A utilização de relógios temporizado res 

ou de sensores crepusculares também é uma boa solução principalmente em iluminações 

exteriores ao edifício. 

Atualmente, os circuitos de comando vão ganhando cada vez mais força, estes permitem ser 

programados e capazes de gerir diversos espaços, uma das grandes vantagens é que não 

necessitam de intervenção humana. Estes circuitos podem utilizar dois tipos de interrupto res 

horários, os analógicos e os digitais. Os digitais permitem guardar programas na memória e 

também podem ser utilizados em vários circuitos, mas têm um custo mais elevado relativamente 

aos interruptores analógicos.
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Capítulo 3 

3 Energia Solar Fotovoltaica 

O presente capítulo tem como principal objetivo estudar a energia solar fotovoltaica. É feito um 

enquadramento legislativo e normativo, estudo dos diferentes tipos de painéis e tecnologia 

utilizado, características dos módulos, descrição dos vários componentes deste tipo de sistemas, 

fatores que influenciam o desempenho dos sistemas fotovoltaicos e cálculos necessários para o 

dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. 

3.1 Enquadramento Legislativo e Normativo 

Com as constantes tentativas de redução da dependência energética exterior, passou-se a uma 

aposta na auto produção de energia elétrica a partir de um sistema solar fotovoltaico. É uma 

forma de produção de energia limpa e amiga do ambiente, já que o objetivo é aproveitar apenas 

energia do sol, como Portugal é um país que tem bastantes horas com uma boa exposição solar, 

os painéis fotovoltaicos são uma boa realidade na produção de energia solar. 

O autoconsumo é destinado a particulares e empresas que pretendam produzir a sua própria 

energia, sobretudo se os consumos mais significativos forem durante o dia. 

O Decreto-Lei nº 153/2014 [12], de 20 de outubro e as Portaria nº14/2015 [13] e Portaria 

nº15/2015 [14] prendem-se com a introdução do conceito de produção em autoconsumo. A 

energia elétrica produzida em autoconsumo, destina-se predominantemente para o consumo na 

instalação. 

No mercado atual, é disponibilizado kits de autoconsumo que variam entre 250W e 1500W, 

sendo que potências entre estes valores não exigem registos nem pagamentos de qualquer taxas.  
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3.2 Painéis Fotovoltaicos 

A energia emitida pelo Sol chega à Terra na forma de ondas eletromagnéticas que se propagam 

no ar, água, vidro e outros materiais transparentes e vazio, a este efeito dá-se o nome de radiação 

solar. A unidade padrão associada à radiação é o Watt [W], na irradiância, intensidade com que 

a radiação solar atinge a Terra, é dada por Watt por metro quadrado [W/m2]. Estima-se que ao 

meio dia, em boas condições climáticas, seja qual for o local, a irradiância é cerca de 1000 

W/m2. 

O Efeito Fotovoltaico significa a transformação direta de luz em energia elétrica, recorrendo a 

células solares. Alguns dos materiais semicondutores utilizados neste processo são o silíc io, 

arsenieto de gálio, telureto de cádmio ou o disseleneto de cobre e índio. 

Os painéis são constituídos por conjuntos de placas fotovoltaicas, ou seja, vários módulos 

ligados entre si, que por sua vez são constituídos por células fotovoltaicas (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1- Constituição de geradores fotovoltaicos. [15] 

3.3 Tecnologia 

Numa perspetiva de custo, o silício cristalino é um dos materiais mais utilizados em células 

fotovoltaicas. Na Tabela 3.1Erro! A origem da referência não foi encontrada. são 

apresentadas algumas características dos três diferentes tipos de células FV de silício. 
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Tabela 3.1 - Caraterísticas dos tipos de células FV de silício. Adaptado de [16] 

Tipo de Célula Silício 

monocristalino 

Silício 

policristalino 

Silício amorfo 

Forma Redondas, 

semiquadradas ou 

quadradas, dependente 

da quantidade que é 

estriada do cristal 

único 

Quadrada Escolha livre 

Tipo de estrutura Cristalina Policristalina Não cristalina 

Perspetiva visual  

 

 

 

 

 

 

Geração (Tecnologia) 1ª 1ª 2ª 

Aplicações Produção de energia 

elétrica 

Produção de energia 

elétrica 

Equipamentos solares  

domésticos de pequena 

exigência energética 

(calculadoras, relógios, 

etc.) 

Custo de fabrico Caro devido ao 

processo de 

cristalização 

Menor que as células 

de silício 

monocristalino 

Relativamente baixo 

por não requerer um 

processo de cristalização 

prévio e 

utilizar uma menor 

quantidade de material. 

Eficiência de 

conversão módulo FV 

(%) 

13 –21,5 13-16 7 

Participação no 

Mercado de células 

FV(%) 

95 3,7 
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3.4 Características dos módulos fotovoltaicos 

Devido à fragilidade das células fotovoltaicas, estas são ligadas entre si em módulos FV, de 

forma a tornarem-se numa estrutura compacta, manuseável e muito resistente, de forma a 

protegerem as células FV de agentes externos, como por exemplo chuva, gelo, etc. 

As células FV podem ser associadas em série e/ou em paralelo. 

3.4.1 Associação em série 

A ligação dos módulos em série faz com que seja produzida uma tensão igual à soma da tensão 

de cada um dos módulos, mantendo a corrente como se de um único módulo FV se tratasse. A 

um conjunto de módulos ligados entre si dá-se o nome de fileira, sendo que o número de 

módulos é definido pela tensão máxima de entrada do inversor. 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Associação de módulo em série. Adaptado de [16] 

Com o auxílio da Figura 3.2 é possível concluir que: 

Vtotal=V1+V2+…+Vn 

Itotal=I1=I2=…=In 

3.4.2 Associação em paralelo 

Na ligação em paralelo gera-se ma corrente igual à soma da corrente individual de cada um dos 

módulos FV. Neste caso, a tensão permanece igual como se fosse um único módulo. O número 

de fileiras é dado pela corrente máxima de entrada no inversor. 

 

 

I2 
2 n 

V1 V2 Vn 

1 
I1 In 
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 Figura 3.2 - Associação de módulo em paralelo. Adaptado de [16]. 

Com o auxílio da  Figura 3.2 é possível concluir que: 

Vtotal=V1=V2=…=Vn 

Itotal=I1+I2+…+In 

3.5 Componentes de um sistema fotovoltaico  

Os componentes mais utilizados num sistema Fotovoltaico (FV) podem depender do tipo de 

ligação que se pretende instalar. A Tabela 3.2 mostra os principais componentes destes tipos de 

sistemas.  

Tabela 3.2 – Componentes de um sistema FV. Adaptado de [16]. 

Componente Descrição 

Módulo FV Capta radiação solar e converte em energia elétrica (DC). 

Essencialmente constituído por células semicondutoras capazes de 

gerar corrente elétrica. Normalmente têm um tempo estimado de vida 

útil de 20 a 25 anos. 

Painel FV Conjunto de módulos FV, podendo ser ligados em série ou em paralelo.  

Bateiras Equipamento que armazena a energia elétrica DC produzida pelos 

módulos FV. Este componente apenas é necessário quando o sistema 

não está ligado à rede.  

Regulador de Carga Componente eletrónico que regula a tensão das baterias, também 

protege as baterias de sobrecargas solares e descargas profundas por 

V Vn V2 V1 n 1 2 

I1 I2 In 
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parte do utilizador, permite que a vida útil das mesmas seja prolongada. 

Possibilita a monitorização e a segurança da instalação FV. 

Inversor de 

Corrente 

Este dispositivo eletrónico têm a função de transformar corrente 

contínua (DC), proveniente dos módulos FV, em corrente alternada 

(AC) 

Outros elementos Disjuntores, fusíveis, terminais para interligação da cablagem e cabos 

elétricos, estes devem ter um dimensionamento apropriado e devem 

possuir isolamento adequado.  

3.6 Tipos de sistemas fotovoltaicos 

É possível categorizar os sistemas fotovoltaico em três tipos. 

• Sistemas isolados (off-Grid); 

• Sistemas ligados à rede (Grid-Connected); 

• Sistemas híbridos. 

3.6.1 Sistemas isolados 

Estes tipos de sistemas têm como principal objetivo o autoconsumo, ou seja, a energia produzia 

é para uso única e exclusivamente do consumo da instalação. Este sistema por norma, necessita 

de uma forma de armazenamento da energia produzida (Figura 3.3): 

Os principais componentes deste tipo de sistema são: 

• Módulos FV; 

• Regulador de carga; 

• Proteção DC; 

• Baterias acumuladoras; 

• Inversor; 

• Cargas. 
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Figura 3.3 - Sistema FV sem ligação à rede. Adaptado de [17] 

3.6.2 Sistemas ligados à rede 

Os sistemas ligados à rede (Figura 3.4) de distribuição de energia elétrica, injetam a energia 

elétrica produzida na rede, sendo que esta energia é paga pelo comercializador de energia. É 

uma solução que está em voga, pois é um sistema relativamente mais simples e mais barato que 

o sistema isolado, pois não necessitam de ser acompanhados com baterias. 

Os principais componentes deste tipo de sistema são: 

• Módulos FV; 

• Proteção DC; 

• Inversor; 

• Proteção AC; 

• Contador de produção; 

• Portinhola. 
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Figura 3.4 - Sistema FV com ligação à rede. Adaptado de [18] 

3.6.3 Sistemas híbridos 

Os sistemas híbridos resultam da combinação dos sistemas fotovoltaicos com outras fontes de 

produção de energia, na ausência de radiação solar. Estes sistemas podem ser complementados 

com fontes de energia a diesel, gás ou até geradores eólicos (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 – Sistema FV híbrido. [17] 
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3.7 Inversor 

O inversor solar é um dispositivo fundamental num sistema solar fotovoltaico, este dispositivo 

eletrónico tem a função de transformar corrente contínua (DC), proveniente dos módulos FV, 

em corrente alternada (AC), também auxilia no ajuste da frequência e a tensão ao consumo.  

Existem dois tipos de inversores solares, são eles o inversor solar grid-tie e o inversor solar off-

grid. O inversor solar grid-tie é o mais utilizado, pois como o próprio nome indica está 

conectado à rede, este não necessita de quaisquer baterias pois injeta na rede a energia 

produzida. 

O inversor solar off-grid como indica o seu nome está desligado da rede, estes são utilizados 

quando o sistema solar foto voltaico é de uso único e exclusivamente para consumo próprio. 

Este sistema requer o uso de baterias para o armazenamento da energia produzida.  

3.8 Fatores que influenciam o Desempenho de um Sistema 

Fotovoltaico 

3.8.1 Recurso Solar 

Um dos principais fatores que influenciam o desempenho de um sistema FV, é a correta 

orientação dos módulos FV e as condições climatéricas do local no qual se pretende fazer a 

instalação. Quanto mais favoráveis forem estas condições, melhor vai ser o desempenho do 

sistema, tornando-o eficiente e autossustentável. 

3.8.2 Sujidade 

A sujidade dos módulos FV, é uma das principais consequências da queda de rendimento dos 

sistemas fotovoltaicos com o passar do tempo. A acumulação de folhas, terra e até dejetos de 

pássaros provocam uma menor incidência de radiação solar no painel FV o que leva a uma 

menor produção de energia elétrica. Um dos aspetos a ter em conta, depois da instalação de um 

sistema deste tipo, é a limpeza da superfície dos módulos FV.  
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3.8.3 Temperatura 

A temperatura é outro fator importante para o rendimento do sistema. Na Figura 3.6 e na Figura 

3.7, observa-se a influência da temperatura nas curvas I-V e P-V. Verifica-se que com o 

aumento da temperatura, tanto as tensões de saída como os valores de potência também 

diminuem. Assim, é possível concluir que sempre que as temperaturas sejam superiores à 

temperatura normal de funcionamento, o rendimento dos painéis fotovoltaicos será inferior ao 

desejado. [19] 

 

Figura 3.6 - Curva I-V, onde MPP representa o ponto de potência máximo. 

 

Figura 3.7 - Curva P-V, onde MPP representa o ponto de potência máximo. 
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3.8.4 Sombreamento 

O sombreamento dos módulos FV é um dos principais fatores que coloca em causa o bom 

funcionamento do sistema FV. Este sombreamento nem sempre está relacionado com fatores 

externos como as condições meteorológicas, um mau dimensionamento da disposição das filas, 

em que se encontram os módulos, pode levar que estes provoquem sombreamento às filas 

vizinhas reduzindo assim o rendimento do sistema. 

3.9 Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico 

3.9.1 Área disponível 

Um dos parâmetros mais importantes no dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico é a área 

disponível que existe para poder ser implementado este tipo de sistema. 

Através da área disponível, em m2, é possível calcular o número de módulos a instalar (3.1).  

𝑁º 𝑚á𝑥.𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 + 𝐴𝑛ã𝑜  ú𝑡𝑖𝑙
   3.1 

Onde, 

Nº máx. de módulos – é o número máximo de módulos que se vai implementar; 

Adisponível – é a área disponível para a instalação do sistema FV; 

Amódulo – é a área do módulo fotovoltaico; 

Anão útil – é a área não utilizada.  

3.9.2 Dados climáticos do local  

Para um melhor desempenho do sistema, outro parâmetro importante é o conhecimento das 

condições climatéricas do local, pois a radiação e a temperatura são dois dos principais fatores 

na produção da energia produzida. 
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Os dados climáticos devem ser estudados com base em dados fornecidos pelo Instituto de 

Meteorologia, que são fornecidos por diversos softwares de dimensionamento disponíveis no 

mercado.  

3.9.3 Altura mínima do Sol 

Um outro elemento chave é altura mínima do Sol (3.2), esta vai definir o afastamento entre 

strings, de forma a evitar que haja sombreamentos. No hemisfério Norte, o Sol atinge a altura 

mínima no solstício de inverno (21 de dezembro). Também é necessário calcular a declinação 

solar (3.3), este é a distância angular do Equador ao paralelo do Sol.  

sin β = sin 𝐿 sin 𝛿𝑆 + cos 𝐿 cos 𝛿𝑆 cos ℎ𝑆    (3.2) 

δ𝑠 = 23,45˚ sin (
360

365
× (284 + 𝑁))    (3.3) 

Onde,  

𝛽 – Altura do Sol, em graus; 

L = latitude; 

δs – declinação solar, em graus; 

hs – 0, ao meio dia solar; 

N – dia do ano (exemplo: 5 de fevereiro equivale ao 36º dia do ano, logo L=36). 

3.9.4 Seleção de módulos 

A seleção dos módulos FV devem ter em conta diversas características, tais como característ icas 

térmicas, elétricas, físicas e rendimento/preço. 

Na Tabela 3.3 pode-se observar algumas das caraterísticas dos módulos FV, bem como as 

unidades associadas a estes parâmetros.  
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Tabela 3.3 - Parâmetros dos módulos FV 

Parâmetros Unidades 

Eficiência - η % 

Potência nominal – P’máx Wp 

Dimensões (comprimento x largura) mm x mm 

Temperatura nominal de funcionamento ºC 

Corrente nominal – I’máx A 

Corrente de curto-circuito – Icc A 

Tensão de circuito aberto – VCA V 

Coeficiente de temperatura VCC -ΔV de VCA mV/ºC 

Coeficiente de temperatura ICC -ΔV de ICA mA/ºC 

Preço € 

Garantia Anos 

3.9.5 Orientação e inclinação do Sol   

A orientação dos módulos normalmente é para Sul, já a elevação corresponde à latitude do 

local, geralmente em Portugal a orientação ótima de uma instalação é direção Sul e com um 

ângulo de inclinação de cerca 35º. Mas para uma maior precisão recorreu-se a ferramenta online 

PVGIS de forma a obter uma maior precisão do ângulo de inclinação.  

3.9.6 Distância entre strings e sombreamento 

A distância entre strings é um dos fatores que mais influenciam o rendimento dos sistemas FV, 

pois caso não haja um dimensionamento correto desta distância pode haver sombreamento entre 

strings. Esta distância é influenciada pela altura mínima do sol e pode ser dada pela seguinte 

expressão (3.4): 

D = L (cos 𝛼 +
sin 𝛼

tan 𝛽
)    (3.4) 

Onde, 

L – Comprimento do módulo FV; 

α – inclinação do módulo; 
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β – ângulo da altura mínima do sol. 

A Figura 3.8 ilustra um esquema de montagem de módulos FV, tendo em consideração a 

distância entre os módulos FV com base na altura mínima do Sol. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.8- Distância entre strings. 

3.9.7 Estimativa de energia produzida 

Para que se saiba a viabilidade do sistema FV, é necessário estimar a energia total produzida 

pela instalação FV. Admitindo a instalação de um inversor para obter uma forma de onda 

alternada sinusoidal à saída, a energia pode ser calculada, num intervalo de tempo, pela equação 

(3.5). 

𝐸 = 𝜂𝑖𝑣𝑛 ∑ 𝑃𝑚𝑎𝑥 (𝐺, 𝑇)𝑖 × 𝛥𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1     (3.5) 

Onde, 

ηinv – rendimento do inversor; 

n – Número de períodos de tempo considerados; 

Δt – intervalo de tempo considerado; 

Pmax(G,T)i – potência máxima do módulo em função da radiação solar incidente e da 

temperatura da célula durante o intervalo de tempo. 

Radiação 

α β α 

D 

Sol 
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3.9.8 Dimensionamento de inversores 

Na escolha dos inversores a instalar no sistema, deve-se considerar qual o número de strings 

que este pode suportar, a tensão máxima e mínima de entrada, a corrente máxima de entradas, 

qual o seu rendimento e quais as características de saída. 

O número de inversores pode variar de acordo com a potência estimada para o sistema FV e o 

tipo de sistema escolhido.  

A potência de um inversor (Pinv) deve ser superior a 70% e inferior a 120% da potência 

fotovoltaica (PFV), (3.6). 

0,7𝑃𝐹𝑉 < 𝑃𝐼𝑁𝑉 < 1,2𝑃𝐹𝑉    (3.6) 

Ao longo do ano de produção, os valores de radiação dificilmente atingem 850W/m2 o que faz 

com que a potência nominal dos sistemas FV raramente seja atingida no seu normal 

funcionamento. Devido a esta razão, é costume subdimensionar o inversor, aumentando ass im 

a sua eficiência. Isto também é possível devido ao facto de o inversor aguentar sobrecargas de 

cerca de 20%.  

Para efeitos de bom funcionamento é necessário instalar o inversor num local adequado, onde 

não haja exposição direta a raios solares, chuva, humidade, gases ou líquidos explosivos ou 

corrosivos e vibração excessiva, poeira ou partículas metálica/óleos suspensos no ar. [20] 

3.9.8.1 Cálculo de número máximo de módulos de uma string 

Para que seja possível o cálculo da máxima tensão de entrada para o inversor e a maioria dos 

restantes equipamentos numa instalação FV, tais como módulos, cabos e interruptores, é 

necessário determinar o número máximo de painéis em série por string de forma a garantir que 

a tensão dos módulos seja sempre inferior à tensão máxima admissível. 

Nos sistemas FV, a tensão presente mais elevada é a tensão em circuito aberto, VCA. Enquanto 

não houver uma tensão de referência VCA, os inversores desligam e o sistema FV está em 

circuito aberto. Logo, a tensão em circuito aberto é normalmente calculada para uma 

temperatura mínima de -10ºC o que é a temperatura considera como mínima para a localização 

da instalação. A equação (3.7) permite obter o valor da tensão de acordo com a temperatura : 

[20] 
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𝑉𝐶𝐴(−10˚𝐶 ) = (1 − 
35˚𝐶 ×𝛥𝑉(%)

100
) × 𝑉𝐶𝐴

𝑆𝑇𝐷    (3.7) 

Onde, 

VCA(-10ºC) – Tensão em circuito aberto do módulo; 

ΔV (%) – Variação da tensão por ºC; 

VCA
STD – Tensão em circuito aberto do módulo para as condições de referência. 

 

Para determinar o número máximo de módulos em série, é necessário recorrer à equação (3.8): 

𝑁𝑆
𝑚á𝑥 = ( 

𝑉𝑀Á𝑋.𝐼𝑁𝑉

𝑉𝐶𝐴 (−10˚𝐶 )
)   (3.8) 

Onde, 

NS
máx – Número máximo de módulos em série;  

VMAX.INV. – Tensão máxima do inversor; 

VCA(-10ºC) – Tensão em circuito aberto do módulo. 

3.9.8.2 Cálculo de número mínimo de módulos de uma string 

O número mínimo de módulos por string é obtido pela tesão mínima de entrada no inversor,  

obtido quando a temperatura do módulo é máximo. Pode-se estimar uma temperatura de cerca 

de 70ºC para os painéis solares. Na equação (3.9) permite determinar a tensão mediante a 

temperatura: [20] 

𝑉𝑀𝑃𝑃(70˚𝐶 ) = (1 + 
45˚𝐶 ×𝛥𝑉(%)

100
) × 𝑉𝐶𝐴

𝑆𝑇𝐷    (3.9) 

Onde, 

VCA(70ºC) – Tensão MPP do módulo à temperatura de 70ºC; 

ΔV (%) – Variação da tensão por ºC; 

VCA
STD – Tensão em circuito aberto do módulo para as condições de referência. 
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Para determinar o número mínimo de módulos em série, é necessário recorrer à equação (3.10). 

𝑁𝑆
𝑚𝑖𝑛 = ( 

𝑉𝑀 𝐼𝑁.𝐼𝑁𝑉

𝑉𝑀𝑃𝑃 (70˚𝐶)
)   (3.10) 

Onde, 

NS
min – Número mínimo de módulos em série; 

VMIN.INV. – Tensão mínima do inversor; 

VMPP(70ºC) – Tensão MPP do módulo à temperatura de 70ºC. 

3.9.8.3 Cálculo de número de strings 

Para que a corrente máxima do inversor não seja excedida e provoque danos no mesmo, é 

necessário impor restrições relativamente não número de fileiras que podem ser ligadas ao 

mesmo inversor. O número máximo de strings é dado pela seguinte equação (3.11). 

𝑁𝑚á𝑥 =
𝐼𝑀 𝐴𝑋 .𝐼𝑁𝑉

𝐼𝑀𝑃𝑃
   (3.11) 

Onde, 

Nmáx – Número máximo de strings; 

IMÁX.INV. – Corrente máxima do inversor; 

IMPP – Corrente nominal de cada string. 

3.9.9 Dimensionamento de Cabos 

Após o dimensionamento do inversor, existem condições para traçar um esquema da instalação, 

onde se pode determinar o comprimento aproximado de cada cabo. Quando se dimensionam 

cabos é necessário ter em conta três critérios: cumprimento dos limites fixados pela tensão 

nominal e pela intensidade de corrente máxima admissível do cabo e a minimização das perdas 

na linha. Este dimensionamento deve ser aplicado nos cabos de fileira, cabos DC (cabos que 

ligam as fileiras aos inversores) e para cabos AC (cabos que ligam inversores até ao quadro 

elétrico). [20] 



Capítulo 3 

 

40 

 

3.9.9.1 Cabos de fileira 

Os cabos de fileira, são condutores que fazem a ligação elétrica entre os módulos individua is 

do gerador FV e as caixas de junção do gerador. Estes cabos necessitam de um 

dimensionamento adequado pois estão sujeitos a aquecimento por efeito de Joule e estão 

sujeitos aos raios ultravioletas quando estão instalados no exterior. 

Para determinar a secção dos cabos de fileira (SFI), considerando a queda de tensão 1%, é 

utilizada a equação (3.12), o resultado obtido deve ser arredondado para o valor aproximado 

das secções nominais dos cabos standard (2,5mm2, 4mm2 e 6mm2). [20] 

𝑆𝐹𝐼 =
2×𝐿𝑀 ×𝐼𝐹𝑖

1% ×𝑉𝑀𝑃𝑃 ×𝛿
  (3.12) 

Onde, 

LM – Comprimento dos condutores da malha FV, em metros; 

IFi – Corrente nominal da string, em Amperes; 

VMPP – Tensão total da string, em Volts; 

δ – Condutividade elétrica do material (cobre ou alumínio), em m/Ωmm2. 

As perdas totais dos cabos do sistema FV, ou perdas na malha FV, PM, nas condições de 

referência (STC), paras as secções escolhidas, podem ser determinadas através da equação  

(3.13). 

𝑃𝑀 =
2×𝐼𝐹𝑖

2

𝛿
× (

𝐿1

𝑆1
+

𝐿2

𝑆2
+ ⋯ )  (3.13) 

Onde, 

PM –Perdas na malha, em Watts; 

IFi – Corrente nominal da string, em Amperes; 

L – Comprimento dos condutores, em metros; 

δ – Condutividade elétrica do material (cobre ou alumínio), em m/Ωmm2; 

S – Secção do material (cobre ou alumínio), em mm2. 
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3.9.9.2 Cabos DC 

O cabo principal DC, é responsável pelo transporte de corrente máxima que é produzida pelo 

sistema FV, este estabelece a ligação ente a caixa de junção do gerador fotovoltaico e o inversor. 

Este cabo deve ser entubado quando está localizado no exterior de forma a ficarem protegidos 

dos raios ultravioletas. 

Para determinar a secção dos cabos DC (SCABO DC), considerando a queda de tensão 1%, é 

utilizada a equação (3.14), o resultado obtido deve ser normalizado para o valor superior da 

secção de cabo mais próxima. [20] 

𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐷𝐶 =
2×𝐿𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐷𝐶×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐷𝐶

2

(1%×𝑃𝐹𝑉 −𝑃𝑀 )×𝛿
  (3.14) 

 

Onde, 

PFV – Potência nominal do gerador fotovoltaico, em Wp; 

ICABO DC – Corrente máxima admissível do cabo DC, em Amperes; 

LCABO DC – Comprimento do cabo DC, em metros; 

PM – Perdas na malha ou gerador fotovoltaico, em W; 

δ – Condutividade elétrica do material (cobre ou alumínio), em m/Ωmm2. 

 

Para que sejam calculadas as perdas no cabo principal DC, para a secção transversal do cabo 

selecionado, é utilizada a expressão (3.15). [20] 

𝑃𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐷𝐶 =
2×𝐿𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐷𝐶×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐷𝐶

2

𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐷𝐶×𝛿
  (3.15) 

Onde, 

PCABO DC – Perdas do cabo DC. Em W; 

ICABO DC – Corrente máxima admissível do cabo DC, em Amperes; 

LCABO DC – Comprimento do cabo DC, em metros; 
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SCABO DC – Secção do cabo DC; 

δ – Condutividade elétrica do material (cobre ou alumínio), em m/Ωmm2. 

3.9.9.3 Cabos AC 

O cabo AC é responsável pela ligação, de corrente alternada, que liga o inversor à rede recetora. 

A queda de tensão admissível na linha é de 1%, relativamente a tensão nominal, para o cálculo 

da secção transversal do cabo AC. 

A secção dos cabos é afetada pelo tipo de ligação à rede elétrica, podendo ser monofásica ou 

trifásica. É possível calcular a secção para uma instalação monofásica através da equação (3.16) 

e para uma secção de uma instalação trifásica utilizando a equação (3.17). 

𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐴𝐶 𝑀𝑜𝑛𝑜 =
2×𝐿𝐴𝐶×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐴𝐶×cos 𝜙

1% ×𝑉𝑅𝐸𝐷𝐸 ×𝛿
  (3.16) 

𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐴𝐶 𝑇𝑟𝑖𝑓. = √3×𝐿𝐴𝐶×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐴𝐶×cos 𝜙

1% ×𝑉𝑅𝐸𝐷𝐸 ×𝛿
  (3.17) 

Onde, 

ICABO AC – Corrente máxima admissível do cabo AC, corrente nominal AC do inversor, em 

Amperes; 

LAC – Comprimento do cabo AC, em metros; 

VREDE – Tensão nominal da rede (monofásica: 230V, trifásica: 400V) 

cos ϕ – fator de potência do inversor.  

δ – Condutividade elétrica do material (cobre ou alumínio), em m/Ωmm2. 

Para que sejam calculadas as perdas no cabo principal AC, são utilizadas as expressões (3.18) 

para instalação monofásica (3.19) e para instalação trifásica. [20] 

𝑃𝐴𝐶 𝑀𝑜𝑛𝑜 . =
2×𝐿𝐴𝐶×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐴𝐶

2  ×cos𝜙

𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐴𝐶×𝛿
  (3.18) 

𝑃𝐴𝐶 𝑇𝑟𝑖𝑓. = √3×𝐿𝐴𝐶×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐴𝐶
2  ×cos 𝜙

𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂  𝐴𝐶×𝛿
  (3.19) 
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Onde, 

PCABO AC – Perdas do cabo AC. Em W; 

ICABO AC – Corrente máxima admissível do cabo AC, em Amperes; 

LAC – Comprimento do cabo AC, em metros; 

SCABO AC – Secção do cabo AC; 

cos ϕ – fator de potência do inversor.  

δ – Condutividade elétrica do material (cobre ou alumínio), em m/Ωmm2. 

3.9.10 Proteções 

As proteções do sistema são um elemento fulcral do mesmo, estas dependem da intensidade de 

corrente da unidade de produção e da tensão de funcionamento da instalação de consumo, seja 

em MT ou BT. Pode utilizar-se fusíveis ou disjuntores na proteção da instalação, para isso é 

necessário que satisfaçam as seguintes condições (3.20) e (3.21): [20] 

𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍  (3.20) 

𝐼2 ≤ 1,45𝐼𝑍    (3.21) 

Onde, 

ICABO – Corrente de serviço, em Amperes; 

IN – Corrente nominal da proteção, em Amperes; 

IZ – Corrente máxima admissível no cabo, em Amperes, para o método de referência 

considerado; 

I2 – Corrente convencional de funcionamento da proteção, em Ampere
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Capítulo 4 

4 Análise Energética em Edifícios 

Este capítulo tem como principal finalidade mostrar a metodologia usada para quando se realiza 

uma análise energética em edifícios.    

4.1 Sistemas de Gestão de Energia  

De forma a melhorar o desempenho energético, aumentar a eficiência energética e diminuir os 

impactos ambientais, mas nunca esquecendo a competitividade dos mercados em que opera 

uma determinada organização, foi publicado em junho de 2011 a norma ISO 50001 – Sistemas 

de Gestão de Energia (SGE)  

Esta norma está direcionada a todo o tipo de organizações, quer seja no setor industrial quer 

seja no setor dos serviços, que pretendem implementar um sistema de gestão de energia.  

Para isso é necessário garantir um conjunto de aspetos fundamentais: [21] 

• Conhecimento dos consumos energéticos da organização: porque/como/onde/quando se 

consome energia, quanto se consome; 

• Contabilização e monitorização da evolução dos consumos de energia; 

• Disponibilização de dados para a tomada de decisões sobre as mediadas a adotar para a 

melhoria do desempenho energético; 

• Adoção de medidas que permitam otimizar a utilização de energia; 

• Controlo do resultado das ações e investimentos realizados para a melhoria do 

desempenho energético. 

Numa perspetiva de médio-longo prazo, o principal benefício de quem implementa um sistema 

de gestão de energia é a redução do consumo de energia, bem como melhorias significativas na 

eficiência e produtividades dos processos. 
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Alguns dos benefícios da implementação de um SGE são os seguintes: 

• Redução da fatura energética; 

• Aumento da produtividade; 

• Aumento da conetividade nos mercados internos e externos; 

• Conhecer a instalação de forma aprofundada e o custo energético dos processos; 

• Contribuir para um melhor conhecimento dos custos e planeamento dos mesmos; 

• Contribuir para a redução dos impactos negativos decorrentes do consumo de energia, 

incluindo a redução dos GEE; 

 

A metodologia deste sistema baseia-se numa metodologia de planeamento, execução, 

verificação e atuação, que pode ser descrito da seguinte forma: 

• Planear: efetuar uma avaliação energética e estabelecer uma linha de base, os 

indicadores de desempenho energético, objetivos, metas e planos de ação; 

• Executar: implementar planos de ação de gestão de energia, incluindo procedimentos e 

processos, com o objetivo de melhorar o desempenho energético; 

• Verificar: monitorizar e medir os processos, as características chaves das operações que 

determinam o desempenho energético e relatar resultados; 

• Atuar: empreender ações que visem melhorar continuamento do desempenho do SGE 

aos resultados atingidos. 

4.2 Auditoria Energética 

A gestão energética é uma ferramenta fundamental para que haja uma utilização racional da 

energia. Para isso é necessário que haja um controlo dos consumos, que permite que seja 

possível conhecer todos os consumos de todas as formas de energia utilizados e a relação com 

a produção ou serviço da instalação.  

Existe uma enorme diversidade de formas de energia utilizadas numa instalação consumidora, 

por isso é necessário que haja uma rigorosa gestão da energia da instalação. Em qualquer 

circunstância o método aplicar deve satisfazer as seguintes questões: 

• Conhecer os consumos de energia; 
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• Contabilizar os consumos de energia; 

• Dispor de dados a decidir; 

• Agir para otimizar; 

• Controlar as situações.  

O procedimento de gestão a aplicar deverá ser capaz de desenvolver um conjunto de ações de 

controlo, associadas ao estabelecimento de metas a serem atingidas Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Esquema de um sistema de gestão energética. Adaptado de [22] 
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4.2.1 Fases de uma Auditoria Energética  

• Primeira Fase - Preparação da Auditoria 

Esta fase é de extrema importância pois constitui um elemento decisivo para a qualidade do 

trabalho que se vai desenvolver, deverá contemplar as seguintes tarefas: 

o Visita prévia às instalações a auditar; 

o Recolha de dados correspondentes aos registos históricos dos últimos três anos 

de atividade; 

o Estudo e análise do processo produtivo implementado nas instalações a auditar;  

o Levantamento de tecnologias de processo e das tecnologias energéticas, 

disponíveis no mercado, caracterizadas por uma elevada eficiência. 

Nesta primeira fase é necessário recolher um conjunto de informações, como por exemplo : 

consumos de energia final e tipo de energia consumida, fatura energética por tipo de energia 

consumida, produções anuais por tipo de produto, valores brutos de produção, custos anuais de 

exploração, etc. 

• Segunda Fase - Intervenção local 

Posteriormente à primeira fase, iniciará a fase de trabalhos de campo que consiste na análise de 

condições de utilização de energia na instalação a auditar procedendo a um conjunto de 

medições, registos e análises, estas devem permitir: 

o Caracterizar os equipamentos produtores e consumidores de energia, quanto ao 

seu consumo e à sua eficiência energética; 

o Determinar os consumos de energia final em cada setor; 

o Determinar diagramas de carga da instalação consumidora, globais, por sector 

produtivo e por forma de energia utilizada; 

o Elaborar balanços energéticos dos equipamentos de maior importânc ia 

energética; 

o Determinar os consumos específicos globais e por tipo de produto produzido; 

o Propor soluções técnicas, ou de gestão, conducentes à redução dos consumos de 

energéticos; 

o Propor a instalação aparelhos de medida, em pontos estratégicos, que permitam 

ao gestor de energia fazer uma monitorização adequada da instalação.  
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• Terceira Fase - Tratamento da Informação 

Apos a intervenção local, deverá ser organizada toda a informação recolhida nas duas primeiras 

fases e fazer o seu devido tratamento, que deverá ser conduzido no sentido de produzir um 

conjunto de indicadores e de outros resultados, tais como: 

o Consumos de energia final e consumos específicos: global da instalação, por 

setor, por equipamento e por tipo de energia; 

o Consumos unitários dos equipamentos mais importantes em termos energéticos;  

o Rendimentos energéticos dos principais equipamentos consumidores de energia;  

o Intensidades energéticas; 

o Soluções tecnológicas com vista a serem implementadas e com a finalidade de 

produzir acréscimos na eficiência energética do sistema; 

o Análises técnico-económicas de custo que seja benéfico. 

 

• Quarta Fase - Relatório da Auditoria 

Por fim, é necessário a elaboração de um relatório da auditoria, este deve conter uma 

informação básica sobre a instalação, contabilidade energética, exame da instalação, economias 

da energia e uma conclusão com o resumo de aspetos mais relevantes.   

O relatório de uma auditoria energética deve conter os seguintes elementos [22]: 

• Informações básicas acerca da instalação tais como, 

o Ficha de identificação; 

o Fluxograma dos processos produtivos; 

o Produtos finais e sob produtos; 

o Consumos de energia. 

• Elementos sobre aspetos relacionados com consumo e gestão de energia da instalação. 

o Consumos por forma de energia; 

o Gráficos; 

o Eletricidade autoproduzida; 

o Gestão de energia; 

o Problemas de conservação de energia. 

• Estudo das condições de utilização de energia por tipo de produto, por processo e por 

setor. 
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o Análise detalhada de equipamentos consumidores intensivos de energia; 

o Análise dos vários setores da instalação; 

o Análise global da instalação. 

• Exposição de potenciais economias de energias e a respetiva justificação técnico-

económica. 

• Conclusão
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Capítulo 5 

 

5 Caso de estudo 

Este capítulo da dissertação tem como objetivo mostrar os estudos realizados na instalação 

elétrica, bem como a apresentação de duas propostas de um sistema fotovoltaico.  

5.1 Características do caso de estudo 

O caso de estudo trata-se do hipermercado E.Leclerc situado na cidade de Fafe, distrito de 

Braga, este têm como coordenadas 41.453160N, -8.188253W. A potência elétrica contratada é 

de 369,00kVA e é fornecida pela Energia Simples em Média Tensão. 

 

5.2 Análise da fatura energética 

A análise da faturação energética é uma das primeiras medidas a tomar quando se pretende 

analisar uma instalação.  

A Tabela 5.1 e a Figura 5.1 mostram os consumos efetuados durante um ano, entre 1 de janeiro 

de 2017 até 31 de dezembro de 2017,  
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Tabela 5.1 – Consumos do ano 2017 

Fatura Energia ativa [kWh] Energia Reativa 

[KVarh] Vazio Ponta Cheia Super Vazio 

janeiro 33210 28640 64200 8994 270 

fevereiro 29124 21642 49340 7573 253 

março 29899 19384 51137 8952 288 

abril 38469 9796 48021 8797 230 

maio 28952 13438 62051 9852 176 

junho 44666 13355 61150 10078 129 

julho 34334 16525 74164 10237 133 

agosto 40551 16303 75550 10535 120 

setembro 33764 11250 55603 9114 195 

outubro 36353 12344 55260 9958 196 

novembro 31667 21471 47871 8952 235 

dezembro 43539 21681 52011 9263 277 

Total 424528 205829 696358 112305 2502 

 

 

Figura 5.1 - Consumos de energia ativa em 2017 
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É possível verificar que os meses com maior consumo são os de junho, julho, agosto e 

dezembro, onde a afluência a este tipo edifícios é maior nestas alturas, também nestes meses há 

uma dependência maior dos sistemas de refrigeração e de aquecimento do edifício.  

Uma das principais fases de estudo das faturas energéticas, passou por comparar diferentes 

tarifas praticadas por empresas fornecedoras diferentes, com isto é possível verificar qual 

aquela que se adequa a este caso de estudo, sem que para isso seja atenuado o consumo 

energético da instalação.  

Na Tabela 5.2 encontra-se o custo anual associado a cada um dos tarifários analisados, estes 

valores de tarifa variam de acordo com a negociação entre o cliente e a empresa fornecedora, 

pelo que os valores de tarifa usados para o cálculo de custo de energia anual requerem 

confidencialidade. 

Tabela 5.2 - Análise das tarifas de três empresas fornecedoras de energia elétrica 

Empresa Fornecedora Custo Anual 

Energia Simples (tarifário atual) 145 620,89 € 

Galp Energia 145 079,63 € 

Endesa  145 302,23 € 

 

É possível verificar que mesmo não havendo uma discrepância muito grande entre o custo de 

energia anual das três empresas, a empresa Galp Energia é aquela que apresenta um custo anual 

menor. Em relação ao contrato atual era possível reduzir 541,26 € (-0,37%) no ano de 2017. 

5.3 Compensação do fator de potência 

Na instalação elétrica do edifício já se encontra uma bateria de condensadores que está 

representada na Figura 5.2. Como se pode verificar na Tabela 5.1, o consumo de energia reativa 

é muito baixo, tendo um custo anual de aproximadamente de 54,54 € fazendo com que não seja 

necessário um novo dimensionamento da bateria de condensadores. 
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Figura 5.2 - Bateria de Condensadores  instalada. 

5.4 Sistemas de iluminação 

Os sistemas de iluminação conferem um grande impacto na fatura mensal de energia elétrica, 

para isso, tal como foi referido nos capítulos iniciais é vantajoso tomar algumas iniciat ivas 

como a substituição de lâmpadas existentes por soluções LED, análise da implementação de 

regulação de fluxo e períodos de ocupação. 

Como se pode verificar no local, os sistemas de iluminação já estavam implementados com 

tecnologia LED em grande parte dos circuitos, quer na parte de venda de produtos quer nos 

espaços dedicados aos trabalhadores, tais como armazéns, padaria e escritórios.  

Também no que toca à ocupação do edifício verificou-se que não é possível estipular horários 

em que se possa desligar totalmente ou parcialmente a iluminação, pois o edifício tem um 

horário de funcionamento de Segunda a Domingo desde as 08:30h até às 21:30h, ou seja é 

necessário ter um fluxo luminoso a 100% de forma a tornar os produtos mais apelativos aos 

clientes.  
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Segundo a Norma EN 12464-1 [23] a luminância média, neste tipo de edifícios (onde há 

exposição de produtos), deve estar compreendida entre 350 e 1000 Lux.  

Para assegurar que o edifício cumpre a norma, recorreu-se ao instrumento de medida HT307 

(Figura 5.3) e efetuaram-se algumas medições. Estas foram feitas em três pontos estratégicos 

(Figura 5.4), sendo o ponto A perpendicular à luminária, o C junto à prateleira de exposição 

dos produtos e o (B) a meio dos pontos apontados anteriormente. Para cada um destes pontos, 

A, B e C, efetuaram-se três medidas em relação ao chão, 0,3m, 1,0m e 1,7m. Na Tabela 5.3 

estão descritos os valores para cada uma das posições. 

 

 

Figura 5.3 - Luxímetro HT307 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Esquema de medição da luminância do edifício. 
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Tabela 5.3 - Medições efetuadas 

Altura (m) Luminância em Lux 

A B C 

0,3 1200 1010 886 

1,0 1625 1350 944 

1,7 2350 1675 910 

 

Como se pode verificar, os valores medidos cumprem os valores mínimos impostos pela norma 

referida anteriormente, como os valores de luminância são ultrapassados poderá ser vantajoso 

reduzir o fluxo de luminância, diminuindo assim o consumo energético, sendo que esta medida 

requer alguns cuidados pois poderá influenciar a forma como o cliente observa o produto.  

5.5 Projeto Fotovoltaico 

5.5.1 Área Disponível 

Depois de serem efetuadas algumas medições, calculou-se a área disponível para a 

implementação do sistema fotovoltaico. (5.1) 

Á𝑟𝑒𝑎𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  69,50 × 37,04 = 2599,30 𝑚2  (5.1) 

Mas nem toda esta área é útil, devido à existência de 18 janelas de emergência, que têm as 

dimensões de 2,10m x 3,10m. 

A Figura 5.5 representa um esquema da estrutura do edifício. 
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Figura 5.5 – Esquema da estrutura do edifício. 
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5.5.2 Dados Climáticos 

Para a obtenção dos dados climáticos, radiação e temperatura, do local recorreu-se à aplicação 

Sunny desing 3. A Figura 5.6 ilustra os valores simulados pela aplicação, sendo os meses que 

têm uma radiação maior: maio, junho, julho e agosto.  

 

 

Figura 5.6 – Dados climáticos 

5.5.3 Altura Mínima do Sol 

Para a determinação da altura do Sol foi necessário recorrer a um conjunto de parâmetros, a 

altura mínima do Sol é extremamente importante, pois é através desta que vamos determinar o 

afastamento entre fileiras. Com recurso às equações (3.2) e (3.3), do capítulo anterior, é possível 

obter a declinação solar e a altura mínima do Sol, para o dia 21 de dezembro (355º dia do ano). 

δ𝑠 = 23,45˚ sin (
360

365
× (284 + 355)) =  −23,45˚  
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A Tabela 5.4 apresenta os parâmetros necessários para o cálculo da altura mínima do Sol. 

Tabela 5.4 – Parâmetros da altura mínima do Sol. 

Latitude do local (L) 41.55N 

Declinação solar (δs) -23,45º Solstício de Inverno (21 de dezembro) 

Hora solar local (ts) 12h 

Ângulo horário solar (hs) 0º 

 

sin β = sin(41,55˚) sin(−23,45˚) + cos(41,55˚)cos(−23,45˚)cos 0˚  

𝛽 =   25,11º 

5.5.4 Seleção dos Módulos FV 

A escolha dos módulos FV recaiu sobre os SMA Demo Poly 240, uma das principa is 

caraterísticas deste tipo de módulos é a sua elevada eficiência. 

Na Tabela 5.5 é apresentada algumas caraterísticas deste tipo de módulos FV. 

Tabela 5.5 - Principais características dos módulos SMA Demo Poly 240 

Módulo SMA Demo Poly 240 

Tipo de células Poly-Si 

Prmáx (Wp) 240 

Células ligadas em série 60 

Eficiência (%) 14,75 

Vrmáx (V) 29,60 

Irmáx (A) 8,11 

VrCA (V) 36,90 

IrCC (A) 8,46 

ΔV de VCA (%/K) -0.3100 

ΔV de ICC (%/K) 0.0510 

NOCT (°C) 45,5 

Dimensões (m x m) 1,650 x 0,992 

Preço (€) 200 
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5.5.5 Orientação e Inclinação dos Módulos 

Com o recurso à aplicação PVGIS (Figura 5.7), foi possível determinar o melhor ângulo de 

inclinação dos módulos FV, para o local do caso de estudo o ângulo é 35º.  

 

Figura 5.7 - Inclinação ótima para o local segundo a ferramenta PVGIS 

Como o edifício está orientado a 16º para Oeste, optou-se por estudar o rendimento para uma 

variação de -16º até 16º, considerando que para 0º (virado para Sul) o que apresenta mais 

rendimento. A Tabela 5.6 e a Figura 5.8 ilustram o rendimento do sistema mediante a sua 

orientação, neste nota-se que mesmo variando o ângulo de orientação do sistema em -16º e 16º, 

a influência no rendimento do sistema FV é quase nula, cerca de 0,7%. 
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Tabela 5.6 – Rendimento Energético Mediante a Orientação do Sistema FV 

Orientação (º) Rendimento 

Energético (%) 

-16 -0,559 

-15 -0,555 

-14 -0,351 

-13 -0,380 

-12 -0,329 

-11 -0,219 

-10 -0,183 

-9 -0,226 

-8 -0,124 

-7 -0,095 

-6 -0,073 

-5 -0,044 

-4 -0,037 

-3 -0,022 

-2 -0,007 

-1 -0,000 

0 -0,000 

1 -0,000 

2 -0,000 

3 -0,015 

4 -0,022 

5 -0,037 

6 -0,124 

7 -0,146 

8 -0,102 

9 -0,131 

10 -0,161 

11 -0,416 

12 -0,453 

13 -0,489 

14 -0,613 

15 -0,665 

16 -0,716 
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Figura 5.8 - Orientação dos módulos FV 

No que diz respeito à inclinação dos módulos FV, foi feito um processo semelhante onde se 

estudou para várias inclinações, qual era o rendimento do sistema, sendo que se ocorrer uma 

quebra de rendimento do sistema, mas aproveitando o facto de este não necessitar de uma 

construção de uma estrutura de suporte para os painéis, é sempre um ponto económico a ter em 

atenção. 

Neste caso foi feita uma variância entre 25º de inclinação e 45º de inclinação, tendo como o 

valor ótimo 35º de inclinação dos painéis FV. 

A Tabela 5.7 e a Figura 5.9 mostram o rendimento do sistema variando a inclinação dos 

módulos, foi possível verificar que a alteração de inclinação de 10º acima de 35º e abaixo, 

apenas faz com que haja uma queda de rendimento de 1,20%.  

 

 

 

 

 

 

-0,800%

-0,700%

-0,600%

-0,500%

-0,400%

-0,300%

-0,200%

-0,100%

0,000%

-16-15-14-13-12-11-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Orientação dos Módulos FV



Capítulo 5 

 

62 

 

Tabela 5.7 - Rendimento Energético Mediante a Inclinação dos Módulos FV 

Inclinação dos 

Módulos FV (˚) 

Rendimento 

Energético 

25 -1,10 

26 -0,80 

27 -0,60 

28 -0,61 

29 -0,34 

30 -0,29 

31 -0,17 

32 -0,07 

33 -0,03 

34 -0,01 

35 -0,00 

36 -0,07 

37 -0,06 

38 -0,04 

39 -0,14 

40 -0,29 

41 -0,54 

42 -0,64 

43 -0,74 

44 -0,92 

45 -1,19 

 

 

Figura 5.9 - Inclinação dos módulos FV 
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5.5.6 Distância entre Fileiras e Sombreamento 

Para se calcular a distância mínima entre fileiras para que não ocorra sombreamento foi 

necessário recorrer à equação (3.4). 

1,65 × (cos 35º +
sin 35º

tan 25,11º
) = 3,37 ≈  3,5𝑚 

1,80 × (cos 35º +
sin 35º

tan 25,11º
) = 3,84 ≈  3,5𝑚 

A distância entre fileiras será de 3,5m. Também devido ao facto de haver um muro, com uma 

altura máxima de 1,80m, à volta do telhado e para que não ocorra sombreamento as fileiras 

ficarão à distância de 3,90m do muro. Esta distância também será importante pois garante que 

haja duas faixas livres no telhado no caso de acidentes, incêndios, etc. 

5.5.7 Cálculo da Energia Produzida pelo Sistema FV 

Mediante o espaço disponível, é possível instalar 280 módulo FV de 240Wp, resultando assim 

uma potência de pico de 67,2 kWp.  

No cálculo da energia produzida anualmente para a potência de pico instalada de 67,2 kWp, 

recorreu-se à ferramenta PVGIS. O resultado é dado pela Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 - Produção energética do sistema – PVGIS. 

mês Energia produzida (kWh) 

janeiro 5934 

fevereiro 6781 

março 9650 

abril 10913 

maio 11336 

junho 11529 

julho 11431 

agosto 11514 

setembro 9663 

outubro 8201 

novembro 5063 

dezembro 5106 

Total ano 107121 
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5.5.8 Dimensionamento dos Inversores 

De forma a albergar 67,2 kWp de potência de pico, recorrer-se-á a dois inversores, um de 50kW 

e outro de 14kW. 

Um inversor será o STP 50-40, este possui 5 entradas independentes, que suportam a ligação 

de 2 strings por entrada. O outro inversor será o STP 15000TL-30, este possui duas entradas 

independes, que permitem até 4 strings por entrada.  

As características dos inversores STP 50-40 e STP 15000TL-30 são dadas pela Tabela 5.9 e 

Tabela 5.10. 

Tabela 5.9 – Características do inversor STP 50-40 

Marca STP 50-40 

Grau de proteção IP65 

Dimensões  6,21m x 7,33m x 5,69 m 

Peso  84 kg 

Eficiência  98,1 % 

Potência CC máx.   51 kW 

Tensão máx. de entrada  1000 V 

Tensão atribuída de entrada 670 V 

Tensão mín. de entrada  150 V 

Tensão de arranque  188 V 

Tensão MPP máx.  800 V 

Corrente máx. de entrada por 

rastreamento MPP.  

30 A 

Potência aparente CA máx.  50,00 kVA 

Potência atribuída 50 kW 

Fator de desfasamento mín. (valor) 0 

Intervalo de tensão nominal CA 202 - 264 V 

Frequência de rede CA 44 - 55 Hz 

Fases de injeção na rede 3 

 

 

Tabela 5.10 - Características do inversor STP 15000TL-30. 
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Marca STP 15000TL-30 

Grau de proteção IP65 

Dimensões  6,61m x 6,82m x 2,64 

m 

Peso  61 kg 

Eficiência  98,4 % 

Potência CC máx. 15,33 kW 

Tensão máx. de entrada 1000 V 

Tensão atribuída de entrada 600 V 

Tensão mín. de entrada 150 V 

Tensão de arranque 188 V 

Tensão MPP máx. 800 V 

Corrente máx. de entrada por 

rastreamento MPP 

33 A 

Potência aparente CA máx. 15,00 kVA 

Potência atribuída 15 kW 

Factor de desfasamento mín. (valor) 0 

Intervalo de tensão nominal CA 160 - 280 V 

Frequência de rede CA 44 - 65 Hz 

Fases de injecção na rede 3 

 

5.5.8.1 Cálculo do número máximo de módulos num string 

Com recurso à equação (3.7) foi possível determinar o valor máximo da tensão em função da 

temperatura: 

𝑉𝐶𝐴(−10˚𝐶 ) = (1 −  
35˚𝐶 × (−0,3100

100
) × 36,9 = 40,90𝑉 

Neste sentido possível obter, com recurso à equação (3.8), o número máximo de módulos por 

string. 

𝑁𝑆
𝑚á𝑥 = ( 

1000

40,90
) = 24,45 

O número máximo de painéis por string pode ser até 24.  

5.5.8.2 Cálculo do número mínimo de módulos num string 

A equação (3.9) possibilita determinar o valor mínimo da tensão de acordo com a temperatura.  
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𝑉𝑀𝑃𝑃(70˚𝐶 ) = (1 +  
45˚𝐶 × (−0,3100)

100
) × 36,90𝑉 = 31,75𝑉 

Assim, a equação (3.10) permite determinar o mínimo número de módulos numa string.  

𝑁𝑆
𝑚𝑖𝑛 = ( 

150

31,75
) = 4,72 

O número mínimo de painéis por string deve ser 5. 

5.5.8.3 Cálculo do número de strings 

Através da equação (3.11) calculou-se o número máximo de strings do sistema para os dois 

inversores: 

• Inversor STP 50-40: 

𝑁𝑚á𝑥 =
30 × 10

8,11
= 36,99 ≅ 37   

• Inversor STP 15000TL-30: 

𝑁𝑚á𝑥 =
33 × 5

8,11
= 20,35 ≅ 20   

 

Conclui-se assim que o número máximo de strings para o inversor STP 50-40 é de 37 e para o 

inversor STP 15000TL-30 é de 20. O número de strings necessário para a instalação a conceber 

é de 15 no total, sendo 10 compostas por 22 módulos FV e 5 compostas por 12 módulos FV. 

O número total de módulos FV que seriam necessários para esta configuração é de 280. A 

potência nominal do inversor foi calculada usando o número total de módulos da instalação e a 

potência unitária do módulo FV, ou seja: 280x240Wp= 67,20 kW. 

O esquema de distribuição dos painéis é dado pela Figura 5.10. 
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Figura 5.10 – Disposição dos painéis FV na estrutura do edifício. 

Nota: Existem espaços que não podem ser utilizados, pois já estão ocupados com sistemas de 

ventilação. Também existem 9 coletores solares (representados na Figura 5.10 a cinzento claro). 
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5.5.9 Dimensionamento dos Cabos 

5.5.9.1 Dimensionamento dos cabos de fileira 

No cálculo dos cabos de fileira, foi tido em conta dois tipos de strings, uma delas com 22 

módulos FV e outra delas com 12 módulos FV, com cumprimentos de 37m e de 20m 

respetivamente. Também se considerou a corrente nominal dos módulos, 8,11A, a tensão 

máxima do módulo, 29,60V e a condutividade do cobre, 56m/(Ωxmm2). 

Partindo da equação (3.12) para uma string de 22 módulos, obtêm-se: 

SFI =
2 × 37 × 8,11

1% × (29,60 × 22) × 56
= 1,64 mm2  

Para uma string de 12 módulos: 

SFI =
2 × 20 × 8,11

1% × (29,60 × 12) × 56
= 1,63 mm2  

A partir do valor da secção mínima foi necessário normalizar a secção, sendo que para estes 

dois casos o valor normalizado é de SFi=2,5mm2. Estes cabos devem ser isolados a policloreto 

de vinilo (PVC), que para a secção de 2,5mm2, possuem uma corrente máxima admissível igual 

a 23A, considerando o método de referência B2, que segundo as Regras Técnicas das 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), diz respeito a condutores isolados em 

condutas não circulares montadas à vista. 

5.5.9.2 Dimensionamento do cabo DC 

O cabo DC é o cabo responsável pelo transporte de corrente produzida pelos módulos FV. Nesta 

situação foram calculados diferentes cabos DC, sendo que ligado ao inversor de 50kW serão 

dimensionados cinco troços (A, B, C, D e E) e ligado ao inversor de 15kW dois troços (A e B).  

O método de referência utilizado é o método de referência B2.  

Substituindo os valores nas equações (3.13) e (3.14) obtêm-se as perdas e a secção do cabo DC.  

 

• Inversor STP 50-40: 
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o Troço A: 7,0m. 

PM =
2 × 8,112

56
× (

37 + 4

10
+

37 + 11

10
) = 20,90W 

SCABO DC =
2 × 7 × (2 × 8,11)2

(1% × (7 + 22) × 240 − 20,90) × 56
= 1,35𝑚𝑚2 

Secção normalizada do troço A: 2,5 mm2. 

o Troço B: 19,0m 

PM =
2 × 8,112

56
× (

37 + 4

10
+

37 + 16

10
) = 22,08W 

SCABO DC =
2 × 19 × (2 × 8,11)2

(1% × (19 + 22) × 240 − 22,08) × 56
= 2,34𝑚𝑚2  

Secção normalizada do troço B: 4 mm2. 

o Troço C: 31,0m 

PM =
2 × 8,112

56
× (

37 + 4

10
+

37 + 12

10
) = 21,14W 

SCABO DC =
2 × 31 × (2 × 8,11)2

(1% × (31 + 22) × 240 − 21,14) × 56
= 2,77𝑚𝑚2  

Secção normalizada do troço C: 4 mm2. 

o Troço D: 46,0m 

PM =
2 × 8,112

56
× (

37 + 5

10
+

37 + 10

10
) = 20,91W 

SCABO DC =
2 × 46 × (2 × 8,11)2

(1% × (46 + 22) × 240 − 20,91) × 56
= 3,03𝑚𝑚2  

 

Secção normalizada do troço D: 6 mm2. 

o Troço E: 60,0m 
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PM =
2 × 8,112

56
× (

37 + 5

10
+

37 + 13

10
) = 21,61W 

SCABO DC =
2 × 60 × (2 × 8,11)2

(1% × (60 + 22) × 240 − 20,61) × 56
= 3,22𝑚𝑚2  

Secção normalizada do troço E: 6 mm2. 

• Inversor STP 15000TL-30: 

o Troço A: 36,0m. 

PM =
2 × 8,112

56
× (

20 + 22

10
+

20 + 23

10
+

20 + 3

10
) = 25,37W 

SCABO DC =
2 × 36 × (2 × 8,11)2

(1% × (36 + 12) × 240 − 20,90) × 56
= 3,76𝑚𝑚2  

Secção normalizada do troço A: 6 mm2. 

o Troço B: 64,0m. 

PM =
2 × 8,112

56
× (

20 + 4

10
+

20 + 3

10
) = 11,04W 

SCABO DC =
2 × 64 × (2 × 8,11)2

(1% × (64 + 12) × 240 − 11,04) × 56
= 3,5𝑚𝑚2  

Secção normalizada do troço B: 6 mm2. 

5.5.9.3 Dimensionamento do cabo AC 

Considerou-se a distância de 10m do inversor ao quadro elétrico. A corrente será o produto do 

número de strings em paralelo da instalação (10 strings) pela intensidade dos módulos (8,11 

A). A tensão é 400V e a condutividade elétrica do cobre 56 m/(Ω x mm2). Substituindo os 

valores em (3.17) obtém-se a secção do cabo AC. Este troço está compreendido entre a saída 

do inversor e o quadro elétrico da instalação, este condutor trifásico estará instalado no interior 

de um tubo embebido na parede da construção. O método de referência a aplicar será o método 

de referência A2.  

• Inversor STP 50-40: 
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SCABO AC Trif. =
√3 × 10 × (10 × 8,11) × 1

1% × 400 × 56
= 6,30𝑚𝑚2  

 

 

o Perdas num cabo de secção 10mm2: 

PAC Trif. =
√3 × 10 × 81,112  × 1

16 × 56
= 127,18𝑊 

Secção normalizada do troço do inversor STP 50-40: 16 mm2. 

• Inversor STP 15000TL-30: 

SCABO AC Trif . =
√3 × 10 × (5 × 8,11) × 1

1% × 400 × 56
= 3,14𝑚𝑚2  

o Perdas num cabo de secção 6mm2: 

PAC Trif . =
√3 × 10 × 40,552  × 1

6 × 56
= 84,76 𝑊 

Secção normalizada do troço do inversor STP 15000TL-30: 6 mm2. 

5.5.10 Dimensionamento das Proteções 

Na proteção dos cabos de fileira e DC  são utilizados disjuntores, a curva de funcionamento do 

relé magnético é considerado do tipo B, onde a corrente convencional de funcionamento é três 

vezes a corrente nominal da proteção. Substituindo nas equações (3.20) e (3. 21), obtém-se: 

• Cabo de fileira – 2,5mm2 

8,11𝐴 ≤ 10𝐴 ≤ 23𝐴 

30𝐴 ≤ 1,45 × 23𝐴 

Disjuntor: tipo B, 10 A. 

• Cabo DC  

o Inversor STP 50-40: 

▪ Troço A – secção 2,5mm2 
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8,11𝐴 ≤ 10𝐴 ≤ 23𝐴 

30𝐴 ≤ 1,45 × 23𝐴 

Disjuntor: tipo B, 10 A. 

▪ Troço B – secção 4mm2 

8,11𝐴 ≤ 10𝐴 ≤ 30𝐴 

30𝐴 ≤ 1,45 × 30𝐴 

Disjuntor: tipo B, 10 A. 

▪ Troço C – secção 4mm2 

8,11𝐴 ≤ 10𝐴 ≤ 30𝐴 

30𝐴 ≤ 1,45 × 30𝐴 

Disjuntor: tipo B, 10 A. 

▪ Troço D – secção 6mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 38𝐴 

48𝐴 ≤ 1,45 × 38𝐴 

Disjuntor: tipo B, 16 A. 

▪ Troço E – secção 6mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 38𝐴 

48𝐴 ≤ 1,45 × 38𝐴 

Disjuntor: tipo B, 16 A. 

• Inversor STP 15000TL-30: 

o Troço A – secção 6mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 38𝐴 

48𝐴 ≤ 1,45 × 38𝐴 

Disjuntor: tipo B, 16 A. 

o Troço B – secção 6mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 38𝐴 

48𝐴 ≤ 1,45 × 38𝐴 
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Disjuntor: tipo B, 16A. 

 

• Cabo AC  

o Troço A – secção 16mm2 

40,55 𝐴 ≤ 50𝐴 ≤ 52𝐴 

72𝐴 ≤ 1,45 × 52𝐴 

Disjuntor: tipo B, 50 A. 

o Troço B – secção 6mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 29𝐴 

23,2𝐴 ≤ 1,45 × 29𝐴 

Disjuntor: tipo B, 16 A. 

5.5.11 Análise Económica do Investimento 

De forma a realizar uma análise económica do investimento, considerou-se o orçamento 

disponibilizado pelo Sunny Desing 3. 

As características do investimento são dadas pela Tabela 5.11 

Tabela 5.11 - Características do investimento 

Características do investimento 

Investimento Inicial 87360,00€ 

Taxa de atualização 3% 

Vida útil dos equipamentos 20 anos 

Energia anual produzida 107121 kWh 

 

A energia produzida pode ser usada com duas finalidades:  

• Autoconsumo – a energia produzida é para uso exclusivo da instalação elétrica do 

próprio edifício. 

• Injeção na rede – a energia produzida é injetada na rede. 
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No caso desta instalação, a energia consumida é muito superior à energia produzida, logo não 

há qualquer necessidade de injetar na rede. 

Após a análise das faturas energéticas do último ano, foi possível determinar qual o preço médio 

que o cliente paga ao comercializador de energia, para estes cálculos apenas foi considerado o 

custo de energia nos horários de ponta e cheias, pois é nestes que coincidem as horas de 

produção do sistema FV, o preço médio que o cliente paga é de 0,10311€/kWh. 

Com recurso à Tabela 5.12 é possível observar o a energia produzida pelo sistema FV e o custo 

equivalente de poupança que essa energia representa.  

Tabela 5.12 - Poupança anual do cliente 

Mês Energia produzida [kWh] Poupança (custo de 0,10311€/kWh) 

janeiro 5934 611,84 € 

fevereiro 6781 699,17 € 

março 9650 994,98 € 

abril 10913 1 125,21 € 

maio 11336 1 168,82 € 

junho 11529 1 188,72 € 

julho 11431 1 178,62 € 

agosto 11514 1 187,17 € 

setembro 9663 996,32 € 

outubro 8201 845,58 € 

novembro 5063 522,03 € 

dezembro 5106 526,46 € 

Total 107121 11 044,92 € 

Custos de 

manutenção anual 

 -500,00€ 

 

Utilizando estes dados é possível determinar o cash-flow atualizado do investimento, 

considerando uma depreciação de 1%, como se pode observar na Tabela 5.13 e na Figura 5.11 

ao fim de 20 anos é possível gerar uma poupança total de 102 928,99€, os indicadores 

financeiros são dados pela Tabela 5.14. 
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Tabela 5.13 - Cash-Flow atualizado acumulado 

Ano Fluxo Acumulado 

0 -87 360,00 € 

1 -76 919,48 € 

2 -66 582,33 € 

3 -56 347,53 € 

4 -46 214,07 € 

5 -36 180,93 € 

6 -26 247,14 € 

7 -16 411,70 € 

8 -6 673,64 € 

9 2 968,01 € 

10 12 514,19 € 

11 21 965,86 € 

12 31 323,94 € 

13 40 589,37 € 

14 49 763,06 € 

15 58 845,93 € 

16 67 838,87 € 

17 76 742,76 € 

18 85 558,50 € 

19 94 286,96 € 

20 102 928,99 € 
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Figura 5.11 - Cash-Flow atualizado 

Tabela 5.14 - Indicadores financeiros 

Indicador Financeiro 

VAL 102 928,99€ 

TIR 10,40% 

PRI 8 anos e 8 meses 

 

5.5.12  Proposta Alternativa – Ângulo Solar -16º 

Tal como na proposta anteriormente apresentada começou-se por dimensionar o sistema FV 

com um ângulo solar mais favorável, com isso o aproveitamento do espaço não foi o melhor 

pois o edifício encontra-se orientado a -16º em relação ao Sul. Para isso foi feito um estudo de 

uma proposta alternativa, onde se iria ter um ângulo solar -16, sendo que assim o espaço 

disponível permitia albergar um maior número de painéis FV e como se verificou na Figura 5.8 

(€
87

 3
60

,0
0)

(€
76

 9
19

,4
8)

(€
6

6
 5

8
2

,3
3

)

(€
56

 3
47

,5
3)

(€
46

 2
14

,0
7)

(€
3

6
 1

8
0

,9
3

)

(€
26

 2
47

,1
4)

(€
16

 4
11

,7
0)

(€
6 

67
3,

64
)

€2
 9

68
,0

1 

€1
2 

51
4,

19
 

€2
1 

96
5,

86
 

€3
1 

32
3,

94
 

€4
0 

58
9,

37
 

€4
9 

76
3,

06
 

€5
8 

84
5,

93
 

€6
7 

83
8,

87
 

€7
6 

74
2,

76
 

€8
5 

55
8,

50
 

€9
4 

28
6,

96
 

€
1

0
2

 9
2

8
,9

9
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cash-Flow Atualizado Acumulado



Capítulo 5 

 

77 

 

 a influência da orientação dos painéis FV na energia elétrica produzida final é quase nula.  

• Altura mínima do Sol 

Para a determinação da altura do Sol é necessário recorrer a um conjunto de parâmetros, a altura 

mínima do Sol é extremamente importante, pois é através desta que vamos determinar o 

afastamento entre fileiras. Com recurso às equações (3.2) e (3.3), do capítulo anterior, é possível 

obter a declinação solar e a altura mínima do Sol. 

δ𝑠 = 23,45˚ sin (
360

365
× (284 + 355)) =  −23,45˚  

A Tabela 5.15 apresenta os parâmetros necessários para o cálculo da altura mínima do Sol. 

Tabela 5.15 – Parâmetros da altura mínima do Sol. 

Latitude do local (L) 41,55N 

Declinação solar (δs) -23,45º Solstício de Inverno (21 de dezembro) 

Hora solar local (ts) 12h 

Ângulo horário solar (hs) -16º 

 

sin β = sin(41.55˚) sin(−23,45˚) + cos(41.55˚)cos(−23,45˚)cos(−16˚)  

𝛽 =   23,33º 

• Seleção dos Módulos FV 

A escolha dos módulos FV recaiu sobre os mesmos módulos escolhidos na proposta anterior, 

os SMA Demo Poly 240 (características - Tabela 5.5). 

• Orientação e Inclinação dos Módulos 

A Orientação dos módulos FV neste caso será de -16º em relação ao caso anterior. No que toca 

à inclinação dos módulos, será a mesma do caso anterior, 35º. 

• Distância entre Fileiras e Sombreamento 

Para se calcular a distância mínima entre fileiras para que não ocorra sombreamento é 

necessário recorrer à equação (3.4). 
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1,65 × (cos 35º +
sin 35º

tan 25,11º
) = 3,37 ≈  3,50𝑚 

1,80 × (cos 35º +
sin 35º

tan 25,11º
) = 3,84 ≈  3,90𝑚 

A distância entre fileiras será de 3,54m. Também devido ao facto de haver um muro, com uma 

altura máxima de 1,80m, à volta do telhado e para que não ocorra sombreamento as fileiras 

ficarão à distância de 3,90m do muro.  

• Cálculo da energia Produzida pelos Sistema FV 

Mediante o espaço disponível, é possível instalar 360 módulo FV de 240Wp, resultando assim 

uma potência de pico de 86,40 kWp.  

No cálculo da energia produzida anualmente para a potência de pico instalada de 86,40 kWp, 

recorreu-se à ferramenta PVGIS. O resultado é dado pela Tabela 5.16. 

Tabela 5.16 – Produção Energética do sistema - PVGIS 

mês Energia produzida (kWh) 

janeiro 6883 

fevereiro 7941 

março 11315 

abril 13243 

maio 13822 

junho 14160 

julho 13974 

agosto 13934 

setembro 11657 

outubro 9997 

novembro 6186 

dezembro 6136 

Total ano 129248 
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• Dimensionamento dos Inversores  

De forma a albergar 86,40 kWp de potência de pico resultante da instalação de 360 módulos 

fotovoltaicos SMA Demo Poly 240, cujo as características já foram apresentadas na Tabela 5.5, 

recorrer-se-á a três inversores de 25 kW, o STP 25000TL-30. 

Estes possuem duas entradas que suportam até 4 strings por entrada. 

As características dos inversores STP 25000TL-30 são dadas pela Tabela 5.17. 

Tabela 5.17 – Características do inversor STP 25000TL-30 

Marca STP 25000TL-30 

Grau de proteção IP65 

Dimensões  6,65 m x 6,90 m x 2,65 m 

Peso  61 kg 

Eficiência  98,2 % 

Potência CC máx.   25,55 kW 

Tensão máx. de entrada  1000 V 

Tensão atribuída de entrada 600 V 

Tensão mín. de entrada  150 V 

Tensão de arranque  188 V 

Tensão MPP máx.  800 V 

Corrente máx. de entrada por 

rastreamento MPP.  

33 A 

Potência aparente CA máx.  25,00 kVA 

Potência atribuída 25 kW 

Fator de desfasamento mín. (valor) 0 

Intervalo de tensão nominal CA 160 - 280 V 

Frequência de rede CA 44 - 65 Hz 

Fases de injeção na rede 3 
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• Cálculo do número máximo de módulos numa string 

Com recurso à equação (3.7) é possível determinar o valor máximo da tensão em função da 

temperatura: 

𝑉𝐶𝐴(−10˚𝐶 ) = (1 −  
35˚𝐶 × (−0,3100)

100
) × 36,9 = 40,90𝑉 

Posto isto, é possível obter, com recurso à equação (3.8), o número máximo de módulos por 

string. 

𝑁𝑆
𝑚á𝑥 = ( 

1000

40,90
) = 24,45 

O número máximo de painéis por string pode ser até 24.  

• Cálculo do número mínimo de módulos numa string 

A equação (3.9) possibilita determinar o valor mínimo da tensão de acordo com a temperatura.  

𝑉𝑀𝑃𝑃(70˚𝐶 ) = (1 +  
45˚𝐶 × (−0,3100)

100
) × 36,90𝑉 = 31,75𝑉 

Assim, a equação (3.10) permite determinar o mínimo número de módulos numa string.  

𝑁𝑆
𝑚𝑖𝑛 = ( 

150

31,75
) = 4,72 

O número mínimo de painéis por string deve ser 5. 

 

• Cálculo do número de strings 

Através da equação (3.11) pode-se calcular o número máximo de strings do sistema. 

𝑁𝑚á𝑥 =
33 × 8

8,11
= 24   

Conclui-se assim que o número máximo de strings é de 24. O número de strings necessário será 

de 24, sendo que cada uma delas contém 15 módulos FV. 
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O número total de módulos FV que seriam necessários para esta configuração é de 360. A 

potência nominal do inversor será calculada usando o número total de módulos da instalação e 

a potência unitária do módulo FV, ou seja: 360x240Wp= 86,40 kWp. 

O esquema de distribuição dos painéis na estrutura do edifício é dado pela Figura 5.12. 

  

Figura 5.12 – Disposição dos painéis FV – Proposta alternativa. 

Nota: Existem espaços que não podem ser utilizados, pois já estão ocupados com sistemas de 

ventilação. Também existem 9 coletores solares (representados na Figura 5.12 a cinzento claro). 
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• Dimensionamento de Cabos 

• Dimensionamento de cabos de fileira 

No cálculo dos cabos de fileira, considerou-se strings com 15 módulos FV cum cumprimento 

de 15 m. Também se considerou a corrente nominal dos módulos, 8,11A, a tensão máxima do 

módulo, 29,60V e a condutividade do cobre, 56m/(Ωxmm2). 

Partindo da equação (3.12) para uma string de 15 módulos, obtêm-se: 

SFI =
2 × 15 × 8,11

1% × (29,60 × 15) × 56
= 0,98 mm2  

A partir do valor da secção mínima foi necessário normalizar a secção, sendo que para estes 

dois casos o valor normalizado é de SFi=2,5mm2. Estes cabos devem ser isolados a policloreto 

de vinilo (PVC), que para a secção de 2,5mm2, possuem uma corrente máxima admissível igual 

a 23A, considerando o método de referência B2, que segundo as Regras Técnicas das 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), diz respeito a condutores isolados em 

condutas não circulares montadas à vista. 

• Dimensionamento do cabo DC 

O cabo DC é o cabo responsável pelo transporte de corrente produzida pelos módulos FV. Nesta 

situação foram calculados diferentes cabos DC, sendo que ligado ao inversor de 50kW serão 

dimensionados cinco troços (A, B, C, D e E) e ligado ao inversor de 15kW dois troços (A e B). 

O método de referência utilizado é o método de referência B2. 

 

• STP 15000TL-30 – Inversor 1: 

o Troço A1: 51,0m. 

PM =
2 × 8,112

56
× (

15 + 3

10
+

15 + 3

10
) = 8,55W 

SCABO DC =
2 × 51 × (2 × 8,11)2

(1% × (51 + 15) × 240 − 8,55) × 56
= 3,20 𝑚𝑚2 

Secção normalizada do troço A1: 6 mm2. 

o Troço B1: 67,0m. 
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PM =
2 × 8,112

56
× (

15 + 18

10
+

15 + 3

10
) = 11,98W 

SCABO DC =
2 × 67 × (2 × 8,11)2

(1% × (67 + 15) × 240 − 11,98) × 56
= 3,40 𝑚𝑚2  

Secção normalizada do troço B1: 6 mm2. 

• STP 15000TL-30 – Inversor 2: 

o Troço A2: 35,0m. 

PM =
2 × 8,112

56
× (

15 + 18

10
+

15 + 3

10
) = 11,98W 

SCABO DC =
2 × 35 × (2 × 8,11)2

(1% × (35 + 15) × 240 − 11,98) × 56
= 3,04 𝑚𝑚2  

Secção normalizada do troço A2: 6 mm2. 

o Troço B2: 45,0m. 

PM =
2 × 8,112

56
× (

15 + 18

10
+

15 + 3

10
) = 11,98W 

SCABO DC =
2 × 45 × (2 × 8,11)2

(1% × (45 + 15) × 240 − 11,98) × 56
= 3,20 𝑚𝑚2  

Secção normalizada do troço B2: 6 mm2. 

 

• STP 15000TL-30 – Inversor 3: 

o Troço A3: 12,0m. 

PM =
2 × 8,112

56
× (

15 + 18

10
+

15 + 3

10
) = 11,98W 

SCABO DC =
2 × 12 × (2 × 8,11)2

(1% × (12 + 15) × 240 − 11,98) × 56
= 2,13 𝑚𝑚2  

Secção normalizada do troço A3: 4 mm2. 

o Troço B3: 23,0m. 
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PM =
2 × 8,112

56
× (

15 + 18

10
+

15 + 3

10
) = 11,98W 

SCABO DC =
2 × 23 × (2 × 8,11)2

(1% × (23 + 15) × 240 − 11,98) × 56
= 2,73 𝑚𝑚2  

Secção normalizada do troço B3: 4 mm2. 

 

• Dimensionamento do cabo AC 

Considerou-se a distância de 10m do inversor ao quadro elétrico. A corrente será o produto do 

número de strings em paralelo da instalação (8 strings) pela intensidade dos módulos (8,11 A). 

A tensão é 400V e a condutividade elétrica do cobre 56 m/(Ω x mm2). Substituindo os valores 

em (3.17) obtém-se a secção do cabo AC. Este troço está compreendido entre a saída do inversor 

e o quadro elétrico da instalação, este condutor trifásico estará instalado no interior de um tubo 

embebido na parede da construção. O método de referência a aplicar será o método de referência 

A2. 

• Inversor STP 25000TL-30: 

SCABO AC Trif . =
√3 × 10 × (8 × 8,11) × 1

1% × 400 × 56
= 5,02𝑚𝑚2  

PAC Trif. =
√3 × 10 × 64,882  × 1

6 × 56
= 216,99𝑊 

𝑃𝐴𝐶 𝑇𝑟𝑖𝑓. =
√3 × 10 × 64,882  × 1

35 × 56
= 37,19𝑊 

Secção normalizada: 35 mm2. 

Os outros dois troços dos outros dois inversores terão também uma secção de 10 mm2. 
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• Dimensionamento das Proteções 

Na proteção dos cabos de fileira e DC são utilizados disjuntores, a curva de funcionamento do 

relé magnético é considerada do tipo B, onde a corrente convencional de funcionamento é três 

vezes a corrente nominal da proteção. Substituindo nas equações (3.20) e (3.21), obtém-se: 

 

• Cabo de fileira – 2,5mm2 

 

8,11𝐴 ≤ 10𝐴 ≤ 23𝐴 

30𝐴 ≤ 1,45 × 23𝐴 

Disjuntor: tipo B, 10A. 

• Cabo DC  

o Inversor STP 25000-30 – Inversor 1: 

▪ Troço A1 – secção 6mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 38𝐴 

48𝐴 ≤ 1,45 × 38𝐴 

Disjuntor: tipo B, 16A. 

▪ Troço B1 – secção 6mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 38𝐴 

48𝐴 ≤ 1,45 × 38𝐴 

Disjuntor: tipo B, 16A. 

o Inversor STP 25000-30 – Inversor 2: 

▪ Troço A2 – secção 6mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 38𝐴 

48𝐴 ≤ 1,45 × 38𝐴 

Disjuntor: tipo B, 16A. 

▪ Troço B2 – secção 6mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 38𝐴 
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48𝐴 ≤ 1,45 × 38𝐴 

Disjuntor: tipo B, 16A. 

o Inversor STP 25000-30 – Inversor 3: 

▪ Troço A3 – secção 4mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 30𝐴 

48𝐴 ≤ 1,45 × 30𝐴 

Disjuntor: tipo B, 16 A. 

▪ Troço B3 – secção 4mm2 

8,11𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 30𝐴 

48𝐴 ≤ 1,45 × 30𝐴 

Disjuntor: tipo B, 16A. 

• Cabo AC  

o Secção 35mm2 

64,88𝐴 ≤ 80𝐴 ≤ 83𝐴 

116𝐴 ≤ 1,45 × 83𝐴 

Disjuntor: tipo B, 80A. 

• Análise dos Resultados Obtidos 

De forma a realizar uma análise económica do investimento, considerou-se o orçamento 

disponibilizado pelo Sunny Desing 3. As características do investimento são dadas pela  

Tabela 5.18. 

Tabela 5.18 - Características do investimento - Proposta alternativa 

Características do investimento 

Investimento Inicial 112320,00€ 

Taxa de atualização 3% 

Vida útil dos equipamentos 20 anos 

Energia anual produzida 129248 kWh 
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Com recurso à Tabela 5.19 é possível observar o rendimento energético e o económico do 

sistema. 

Tabela 5.19 - Poupança anual do cliente - Proposta alternativa 

Mês Energia produzida 

(kWh) 

Poupança (custo de 0,10311€/kWh) 

janeiro 6883  709,69 €  

fevereiro 7941  818,77 €  

março 11315  1 166,66 €  

abril 13243  1 365,45 €  

maio 13822  1 425,14 €  

junho 14160  1 460,00 €  

julho 13974  1 440,82 €  

agosto 13934  1 436,69 €  

setembro 11657  1 201,92 €  

outubro 9997  1 030,76 €  

novembro 6186  637,82 €  

dezembro 6136  632,66 €  

Total 129248 13 326,37 € 

Custo de manutenção 

anual 

 -700,00 € 

 

Utilizando estes dados é possível determinar o cash-flow atualizado do investimento, 

considerando uma depreciação de 1%, como é possível observar na Tabela 5.20 e na Figura 

5.13, ao fim de 20 anos é possível gerar uma poupança total de 115 529,88€, os indicadores 

financeiros são dados pela Tabela 5.21. 
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Tabela 5.20 - Cash-Flow atualizado acumulado 

Ano Fluxo Acumulado 

0 -112 320,00 € 

1 -99 818,64 € 

2 -87 441,06 € 

3 -75 186,02 € 

4 -63 052,33 € 

5 -51 038,77 € 

6 -39 144,15 € 

7 -27 367,31 € 

8 -15 707,06 € 

9 -4 162,27 € 

10 7 268,22 € 

11 18 585,54 € 

12 29 790,80 € 

13 40 885,13 € 

14 51 869,60 € 

15 62 745,32 € 

16 73 513,36 € 

17 84 174,79 € 

18 94 730,65 € 

19 105 182,01 € 

20 115 529,88 € 
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Figura 5.13 - Cash-Flow atualizado acumulado - Proposta alternativa 

Tabela 5.21 - Indicadores financeiros – Proposta alternativa 

Indicador Financeiro 

VAL 115 529,88€ 

TIR 9,37 % 

PRI 9 anos e 4 meses 

 

(€
11

2 
32

0,
00

)

(€
99

 8
18

,6
4)

(€
87

 4
41

,0
6)

(€
75

 1
86

,0
2)

(€
6

3
 0

5
2

,3
3

)

(€
5

1 
03

8,
77

)

(€
39

 1
44

,1
5)

(€
27

 3
67

,3
1)

(€
15

 7
07

,0
6)

(€
4 

16
2,

27
)

€
7

 2
6

8
,2

2
 

€1
8 

58
5,

54
 

€2
9 

79
0,

80
 

€4
0 

88
5,

13
 

€5
1 

86
9,

60
 

€6
2 

74
5,

32
 

€7
3 

51
3,

36
 

€8
4 

17
4,

79
 

€9
4 

73
0,

65
 

€1
05

 1
82

,0
1 

€1
15

 5
29

,8
8 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cash-Flow Atualizado Acumulado da Proposta 
Alternativa



 

90 

 

Capítulo 6 

6 Conclusões e Trabalho Futuro 

O estudo realizado no E.Leclerc, em Fafe, permitiu trabalhar um caso real de eficiênc ia 

energética. A otimização energética das instalações nunca deve ser descurada, pois isto permite 

adaptar a instalação às necessidades dos utilizadores da mesma. 

6.1 Conclusões 

6.1.1 Faturação Energética 

Com a análise da faturação energética, é possível verificar que o tarifário que o edifício dispõe 

não é a melhor opção, mesmo assim, a discrepância entre os três fornecedores de energia 

estudados não é assim tão grande. De acordo com os estudos realizados, a Galp Energia é a 

empresa fornecedora que apresenta um custo anual menor, em relação ao contrato atual era 

possível reduzir 541,26€ (-0,37%), em 2017.  

No que toca ao consumo de energia reativa, os valores são muito baixos, pelo que a bateria de 

condensadores já instalada satisfaz as necessidades da instalação.  

6.1.2 Iluminação  

Os sistemas iluminação que se encontram no edifício são bastante competentes e modernos, 

pelo que não foi necessário fazer alterações nestes sistemas. Os valores de luminância estão 

ligeiramente mais altos que os valores mínimos impostos pelas normas, sendo que deverá haver 

uma diminuição do fluxo luminoso. 

6.1.3 Projeto Fotovoltaico 

O projeto fotovoltaico foi talvez o estudo mais exigente e mais completo, foi necessário realizar 

uma caracterização do espaço disponível, regulamentação legislativa e dimensionamento de 

todos os componentes que fazem parte do sistema fotovoltaico.  
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Foram efetuadas duas propostas, sendo que ambas são economicamente viáveis, no caso da 

primeira proposta é possível obter um retorno financeiro positivo ao fim de 8 anos e 8 meses, 

sendo que ao fim de 20 anos se traduz num lucro de 102.928,99€. No caso da proposta 

alternativa, o retorno financeiro é obtido ao fim de 9 anos e 4 meses, mas o lucro ao fim de 20 

anos é de 115.529,88€. Comparando as duas propostas a mais vantajosa acaba por ser a primeira 

pois apresenta uma taxa de retorno superior (10,40%) em comparação com a proposta 

alternativa (9,37%). 

 

6.2 Trabalho Futuro 

Como futuras linhas de trabalho desta dissertação podem ser enumeradas as seguintes: 

Procura e negociação de tarifas com mais empresas fornecedoras de energia; 

Propor a implementação do sistema FV com outros equipamentos, com características e preços 

diferentes dos apresentados; 

Realizar um estudo aprofundado a alguns equipamentos, tais como os sistemas de refrigeraç ão 

e fornos.
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