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Resumo 
 

 

Devido ao aumento das preocupações ambientais o setor energético tem vindo a sofrer 

alterações, aumentando assim as apostas e investimentos nos recursos renováveis. Dentre as 

apostas nas energias renováveis a energia fotovoltaica é uma das que mais tem vindo a 

aumentar, devido ao fato de ser uma fonte inesgotável e com um menor impacto ambiental.  

 

Cabo Verde, sendo um país dependente de combustíveis fósseis, e que não possui reservas 

petrolíferas, tem vindo a adotar políticas para o aumento do uso de energias renováveis.  

 

Ao longo desta dissertação será feita uma contextualização energética mundial, com foco em 

Cabo Verde e será feita também uma avaliação do recurso solar em Cabo Verde, orientado 

principalmente para a ilha de Santiago.  

 

Esta dissertação tem como principal objetivo o dimensionamento do parque fotovoltaico de 

Palmarejo situado na ilha de Santiago, em que foi sugerido algumas alterações para o parque 

através de cálculos manuais e através do software PVsyst 

 

Por último, foi realizada uma análise económica do parque fotovoltaico de Palmarejo e da 

nova solução apresentada, onde posteriormente foi realizada uma análise crítica dos 

resultados obtidos.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Energia fotovoltaica, Cabo Verde, Palmarejo, Dimensionamento, PVsyst, 

Análise económica.  
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Abstract 

 

Due the increase of the environmental concerns, the energy sector has been undergoing 

changes, increasing bets and investments in renewable resources. Among the bets on 

renewable energies, photovoltaic energy is one of the most increasing, due to the fact that it is 

an inexhaustible source and with a lower environmental impact. 

 

Cape Verde is a country dependent on fossil fuels and has no oil reserves, therefore the 

country has adopted policies to increase the use of renewable energy. 

 

Throughout this dissertation it will be made a global energy context, focusing on Cape Verde, 

and an assessment of the solar resource in Cape Verde, oriented mainly to the Santiago Island.  

 

The main objective of this dissertation is the dimensioning of the Palmarejo photovoltaic 

park, located in the Santiago island, in which some changes were suggested to the park 

through manual calculations and through the use of the PVsyst  software.  

 

Finally, an economic analysis of the photovoltaic park of Palmarejo and the new solution was 

performed , after which a critical analysis of the obtained results was made. 

 

 

 

Keywords: Photovoltaic Energy, Cape Verde, Palmarejo, Sizing, PVsyst, Economic analysis. 
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Capítulo I - Introdução 
 

 

1.1Enquadramento 
 

O presente documento visa apresentar o trabalho efetuado no âmbito da dissertação de 

Mestrado em Engenharia das Energias Renováveis da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro cujo tema intitula-se “Avaliação do potencial solar fotovoltaico e dimensionamento de 

um parque em Cabo Verde - Ilha de Santiago”. 

 

Devido ao aumento da população na última década, tem aumentado também a procura de 

energia e, estima- se que continue a aumentar de forma bastante expressiva. Assim, torna-se 

importante garantir as necessidades energéticas da sociedade de uma forma sustentável, 

através da utilização de fontes sustentáveis e renováveis, diminuindo a relação de dependência 

dos combustíveis fósseis. 

 

Cabo Verde é um país que enfrenta problemas como a dependência de combustíveis fósseis, 

gestão ambiental, escassez de água potável entre outros. Entre estes problemas, a forte 

dependência dos combustíveis fosseis é o que tem maior impacto na sociedade Cabo 

Verdiana, optando assim cada vez mais pelo uso e desenvolvimento de tecnologias para 

aproveitamento de fontes renováveis do país. 

  

De entre as fontes renováveis existentes em Cabo Verde, a energia solar fotovoltaica é uma 

das fontes viáveis de energia renovável chegando mesmo a ser consideradas a de maior 

potencial. Contudo, a sua conversão para eletricidade deve ser maximizada o que resulta na 

necessidade de um estudo mais aprofundado para uma melhor utilização e benefício do país. 

 

A instalação de uma central fotovoltaica em Cabo Verde é vista como um caso de extrema 

importância, pelo fato da produção da energia elétrica em Cabo Verde ser à base de 

combustíveis fosseis o que torna o país dependente da importação dessa matéria prima. Cabo 

Verde sendo um país propício para aproveitar energias renováveis, especialmente a energia 

fotovoltaica é vista também como modo de combater o crescimento do consumo energético 

nomeadamente os que utilizam combustíveis fosseis. 
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1.2 Objetivos 
 

 

Sendo Cabo Verde um país em que a energia solar é um dos maiores recursos renováveis, 

torna-se evidente que com os devidos estudos e investimentos nesse setor pode resultar numa 

diminuição dos combustíveis fósseis.   

 

O objetivo desta dissertação é estimar e avaliar o potencial solar fotovoltaico da ilha de 

Santiago em Cabo Verde.  

 

Serão posteriormente adotadas soluções de geração de energia elétrica tendo em atenção os 

custos atuais da sua produção com base em combustíveis fósseis e da sua redução, que daí 

resultará, sendo parte dessa energia obtida a partir de sistemas solares fotovoltaicos. 

 

A dimensão do parque solar fotovoltaico será resultado de um compromisso técnico e de uma 

avaliação económica entre os custos evitados na produção de energia a partir de combustíveis 

fósseis e o investimento no parque solar fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.3 Estrutura da Dissertação 
 

 

A presente dissertação está estruturada em seis capítulos. O primeiro capítulo faz uma 

introdução ao tema em estudo, é apresentado os objetivos da dissertação e é também 

apresentado um enquadramento energético de Cabo Verde relativamente ao ponto da situação 

de uso de energias renováveis.  

 

 No segundo capítulo é apresentada a contextualização energética a nível mundial, europeu e 

também do caso em estudo, em Cabo Verde. É feito ainda a caracterização das fontes de 

energias renováveis e apresentação do enquadramento legislativo.  

 

No terceiro capítulo é feita a caracterização do sistema energético de Cabo Verde, a 

caracterização da potência elétrica instalada em Cabo Verde, e o sistema energético da ilha de 

Santiago. É também apresentada a localização geográfica da ilha de Santiago no arquipélago 

de Cabo Verde, além da caracterização orográfica e climática. 

 

No quarto capítulo é realizado o dimensionamento de um sistema fotovoltaico tendo em conta 

as devidas caraterísticas e, também é realizada uma análise económica do mesmo.  

 

No quinto capítulo é feito o dimensionamento do parque fotovoltaico de Palmarejo e 

possíveis melhorias utilizando cálculos manuais e o software PVsyst, bem como a sua 

respetiva análise económica. 

 

Por último, no sexto capítulo são apresentadas as conclusões obtidas na dissertação e algumas 

possíveis perspetivas de trabalhos futuros relacionados com o tema. 
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Capítulo II – Panorama Energético 
 

 

2.1 Contextualização Energética a Nível Mundial 
 

 

Com o aumento da população mundial, e o crescente acesso a equipamentos aumentaram as 

necessidades energéticas, tornando-se um dos principais temas de discussão das sociedades 

modernas.  

O atual aumento do consumo energético é um dos problemas da atual sociedade, o que resulta 

na procura de novas alternativas para o um futuro próximo.  

 

Hoje em dia as fontes fósseis de energia dominam mundialmente a matriz energética da 

maioria dos países. No ano de 2001, houve um consumo mundial de quase 80% de energias 

fósseis em um total de 10,2 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo. [1] 

O petróleo é o combustível mais utlizado com 35% do total do consumo mundial, seguido 

pelo carvão 23% e gás natural 22%. As fontes não renováveis contribuíram com cerca de 

13%, a energia nuclear com cerca de 7%, para as necessidades energéticas mundiais. 

Entretanto, pouco menos de metade dessa parcela, 9% do total mundial, correspondeu à 

biomassa tradicional, basicamente lenha queimada. As fontes renováveis, como a energia 

hidroelétrica contribuíram com 2% e outras como energia solar, eólica e biocombustíveis com 

2%. [1]Na figura 1 é apresentada a produção global de energia. 

 

Figura 1- Produção total de energia em várias regiões do mundo [2] 
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Em 2017 a produção mundial de energia aumentou em cerca de 2,4% acima de sua tendência 

histórica. 

 O principal contribuinte para o aumento da produção da energia global foi a China, uma vez 

que a sua produção de carvão aumentou. 

Os altos preços globais da energia estimularam a extração de petróleo e gás nos Estados 

Unidos, após a queda de 2016. 

Na União Europeia a produção energética continua a diminuir, devido á menor produção de 

eletricidade a partir de fontes primárias e também devido a política climática que implica a 

saída do carvão. Países como a Rússia, Irão, após o fim das sanções internacionais, Canadá ou 

Nigéria, bem como os países em rápido desenvolvimento Índia, Indonésia, Turquia e Brasil 

foram os principais contribuintes para o aumento da produção energética em 2017. 

Entretanto, a produção de energia pela Arábia Saudita foi afetada pelo acordo de corte de 

produção da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). [2] 

 

É apresentado abaixo, na figura 2, o total do consumo energético mundial entre 1990 e 2017. 

 

 

Figura 2-Consumo total de energia em várias regiões do mundo [2] 

  

Na figura 2, como mencionado, apresenta-se a evolução mundial do consumo total de energia 

desde 1990 até 2017, apesar da redução de consumo que aconteceu em 2009 devido as várias 

crises. 
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Desencadeado pelo crescimento económico sustentado a China é o maior consumidor de 

energia desde 2009, impulsionando assim o consumo global de energia. Devido a uma forte 

procura industrial o consumo de energia da China aumentou duas vezes mais rápido em 2017 

que no ano de 2016, o que compensou 3 anos de baixo consumo, ganhos de eficiência 

energética na indústria e políticas nacionais para descarbonizar a economia. 

O consumo de energia cresceu também na maioria dos países asiáticos, como a Índia, 

Indonésia, Malásia, Coreia do Sul tendo aumentado pela primeira vez no Japão desde 2013 

resultante do crescimento económico. 

Na Europa o consumo de energia também aumentou devido ao crescimento económico em 

países como Alemanha, França, Itália e Turquia e diminui no Reino Unido e na Rússia. 

O consumo de energia permaneceu estável nos Estados Unidos pelo segundo ano consecutivo, 

em parte devido à menor procura por eletricidade e melhorias na eficiência energética. 

Recuperou-se de dois anos de contração no Brasil, mas declinou no México e na Argentina. 

[2] 

É também importante realçar a divisão do consumo mundial energético por fonte, que nos 

permite uma melhor análise das fontes mais utilizadas. 

Na figura 3 é apresentado a divisão do consumo mundial de energia final por fonte de energia. 

 

 
Figura 3-Divisão do consumo mundial de energia final por fonte de energia [3] 

 

 

Através da figura 3 pode-se constatar que o gás natural, o carvão e os derivados de petróleo 

representam mais de metade da energia global consumida, sendo o petróleo e seus derivados a 

fonte energética mais utilizada até a data de hoje. 
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Apesar de um uso maioritariamente de fontes não renováveis, é de notar que tem aumentado o 

uso de fontes renováveis, consideradas as soluções para um futuro sustentável.  

 

2.2 Contextualização Energética a Nível Europeu 
 

Com o aumento das preocupações com a dependência energética na União Europeia (UE), 

tiveram de ser desenvolvidas soluções que permitissem minimizar os impactos provocados 

pela essa dependência.   

 

Com o objetivo de reduzir o impacto ambiental provocado pelo elevado consumo de energia, 

a Europa enfrenta problemas como, preços e perturbações de abastecimento de energia e 

elevado aumento da procura de energia. Face a estes problemas é necessário estabelecer 

regras e estratégias na União Europeia no setor energético. [4] 

 

A política energética da UE possui três objetivos principais: 

 

• segurança de aprovisionamento; 

• competitividade; 

• sustentabilidade. 

 

A Comissão da União Europeia criou estratégias, regras e objetivos que garantem aos 

cidadãos e as empresas pertencentes à UE um fornecimento de energia de forma segura e não 

prejudicial ao meio ambiente. 

Com a criação de novas infraestruturas na União Europeia, tecnologias, medidas de eficiência 

energética no setor energético, haverá uma redução de despesas dos agregados familiares, 

contribuirá para criação de novos empregos bem como a promoção do crescimento de 

exportações.  

A meta é transformar a Europa num líder na produção das energias renováveis, ter uma 

economia sustentável e respeitadora do ambiente.  

 

Será permitido aos países da comunidade debater questões e estratégias relacionadas com a 

energia mundial. A União da Energia baseia-se na atual política energética da UE, 

designadamente o quadro energético e climático para 2030 e a estratégia de segurança 

energética. [4]  
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A UE impôs aos estados membros objetivos energéticos e climáticos para 2020, 2030 e 2050. 

 

Objetivos para 2020: 

 

• 20% de redução, pelo menos, das emissões de gases com efeito de estufa 

relativamente aos níveis de 1990; 

• 20 % da energia obtida a partir de fontes renováveis; 

• 20 % de melhoria da eficiência energética; 

 

Objetivos para 2030: 

• 40 % de redução das emissões de gases com efeito de estufa; 

• 27 % da energia da UE, pelo menos, obtida partir de fontes renováveis; 

• 27-30 % de aumento da eficiência energética; 

• 15 % de interligação elétrica (ou seja, 15 % da eletricidade produzida na UE pode ser 

transferida para outros países da UE). 

Objetivo para 2050: 

• 80-95 % de diminuição das emissões de gases com efeito de estufa relativamente aos 

níveis de 1990. O Roteiro para a Energia 2050 mostra como alcançar este objetivo.[4] 

Na figura 4, está representado a divisão do consumo de energia final por fonte de energia na 

União Europeia. 

 

Figura 4-Divisão do consumo de energia final por fonte de energia na União Europeia [3] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0885
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Através da figura 4 constata-se que o carvão continua a ser a fonte mais utilizada até a data de 

hoje, seguido pelo gás natural. Os combustíveis fósseis continuam a dominar o setor 

energético, apesar do esforço contínuo dos países para utilização de energias mais limpas, e 

consequentemente uma melhoria na eficiência energética.  

 

 

2.3 Contextualização Energética em Portugal 
 

Com o aumento das preocupações da União Europeia em relação à energia, optou-se para a 

adoção de políticas exigindo aos países membros uma política energética ecológica, uma 

política que reduz os custos económicos e também ambientais no uso da energia.  

Portugal como um membro da União Europeia, e como um dos países com uma forte 

dependência de energias fósseis, terá de cumprir os objetivos e estratégias estabelecidos pela 

comunidade.  

 

Assim como em vários outros países da Europa, Portugal tem uma forte dependência de 

importações de energia. 

 

Devido à escassez de recursos fósseis, aumentou a dependência energética do exterior como 

importações de fontes primárias de origem fósseis. Em 2016 a taxa de importação de energia 

primária anda por volta dos 75%. O que torna importante aumentar a contribuição de energia 

renováveis como a energia hídrica, eólica, solar, geotérmica e biomassa. A taxa de 

dependência energética tem vindo a decrescer desde 2012, tendo a subida de 2015 sido devida 

sobretudo ao crescimento das importações de carvão e gás natural resultante do aumento de 

consumo no setor electroprodutor. [5] 

Na figura 5 ilustra-se a taxa de dependência energética de Portugal entre os anos de 2012 e 

2016. 
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Figura 5-Taxa de Dependência Energética [5] 
 

A figura 6 mostra a evolução do consumo de Energia Primária em Portugal, no período 2012 

e 2016. 

 

Figura 6-Evoluçao do Consumo de Energia Primária em Portugal [5] 

 

Em termos relativos, o petróleo mantém um papel essencial na estrutura de abastecimento, 

representando cerca de 42,8% do consumo total de energia primária em 2016, contra 42,8% 

em 2015. 



12 
 

Em 2016 o gás natural representou 19,8% do total do consumo de energia primaria superando 

o ano 2015.Desta forma contribuiu para a diminuição do consumo do petróleo, diversificação 

das estruturas da oferta de energia e assim reduzir a dependência exterior em relação ao 

petróleo. 

O consumo de carvão, representou em 2016, 13,0% do total do consumo de energia primária. 

Devido ao seu impacto ambiental é prevista uma redução do uso do carvão na produção de 

eletricidade. [5] 

Em 2016 o contributo das energias renováveis no consumo total de energia primária foi de 

26,3% contra 23,2% em 2015. As fontes de energia renovável tornam-se cada vez mais fontes 

de produção de energia também, resultado da escassez das fontes fósseis. Atingiu-se em 2016, 

13.388 MW de potência instalada sendo 6.838 MW em hídrica (51,1%), 742 MW em 

biomassa, 5.313 MW em eólica (39,7%), 29 MW em geotérmica (0,2%) e 467 MW em 

fotovoltaica (3,5%), como se pode ver na Figura 7. Em 2016 foram produzidos 33.448 GWh 

de energia elétrica a partir de FER. [5] 

Na figura 8 apresenta-se a repartição dessa energia produzida pelas diferentes FER. 

 

 

Figura 7-Potência instalada de centrais de produção de energia elétrica partir de FER [5] 
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Figura 8-Energia elétrica produzida a partir de FER [5] 

 

Segundo a DGEG, em 2016 o peso do consumo dos principais setores de atividade económica 

relativamente ao consumo final de energia, foi de 30,5% na Indústria, 36,9% nos Transportes, 

17,1% no Doméstico, 12,7% nos Serviços e 2,8% na Agricultura e Pescas. De notar os setores 

de Indústria e Transportes têm um forte uso de energia para o consumo final. [5] 

 

 

2.3.1 Energia Elétrica  

Portugal, bem como outros países da europa abriram o mercado elétrico dando oportunidade a 

novas empresas entre 1995 e 2006 facilitando assim o acesso a este recurso. A abertura do 

mercado começou com os clientes que tinham um maior consumo de energia, sendo aberto a 

todos os consumidores de Portugal Continental a 4 de setembro de 2016, oferecendo assim 

aos consumidores o direito a escolher o seu fornecedor de eletricidade. Com o mercado livre, 

houve um aumento da concorrência que se refletiu nos preços e na melhora da qualidade de 

serviço. [6] 

A produção de energia elétrica em Portugal era maioritariamente feita a partir de fontes 

térmicas e hidráulicas. Nos últimos anos têm vindo a aumentar a aposta na produção de 

energia elétrica a partir de fontes renováveis, como aproveitamentos de centrais hídricas, 
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aproveitamento de parques solares e eólico, e também centrais térmicas que usam combustão 

de biogás e biomassa. 

 O aproveitamento das centrais hídricas e eólica são os que mais produzem eletricidade 

comparado a outras fontes renováveis. Tem aumentado também o valor da energia eléctrica 

produzida por cogeração (produção combinada de calor e eletricidade em que é aproveitado o 

calor gerado na combustão para fins industriais ou de aquecimento). 

 

As redes de distribuição possibilitam o escoamento da energia elétrica que aflui dos centros 

electroprodutores e das interligações às subestações da RNT para as instalações 

consumidoras. As redes que fazem a distribuição de eletricidade são caracterizadas por linhas 

aéreas e por cabos subterrâneos. Estas redes são de alta tensão (60 kV), média tensão (10, 15 e 

30 kV), e de baixa tensão (400/230 V). Fazem parte ainda desta distribuição, redes de 

pequena dimensão a 132 kV, na zona norte do país, e a 6 kV, na zona sul. As redes de 

distribuição bem como de transporte devem estar sempre a adaptar-se a novas condições de 

fornecimento de energia elétrica. 

Com a liberalização do mercado da energia elétrica e a separação das atividades de 

distribuição, permitiu assim a entrada de novos agentes no setor, aumentado assim a 

concorrência. 

Assim, os clientes passaram a relacionar-se diretamente com os produtores e agentes atuantes 

nessa área, e questões como ligações a rede e outros aspetos relacionados com a qualidade do 

serviço ficaram reservadas para o distribuidor. [7] 

 

Na figura 9, é representado o consumo de eletricidade em Portugal no setor doméstico desde 

do ano 1990 até 2017. 
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Figura 9-Consumo de eletricidade em Portugal no setor doméstico [8] 

 
Pode-se ver que há um crescimento de consumo de eletricidade, algo natural pois houve um 

aumento da população e consequentemente um aumento do consumo. 

 

Em 2013 houve uma redução no consumo de eletricidade. Essa redução foi devido à produção 

de eletricidade a partir de fontes renováveis que representou mais de 55% do total da energia 

elétrica consumida no setor doméstico. 

Além disso, 2013 foi também favorável em termos de vento, conduzindo a um aumento de 

quase 20% da produção de eletricidade a partir desta fonte. 

Na energia fotovoltaica, o aumento da capacidade instalada permitiu um aumento de 25% em 

relação a 2012, apesar de ainda não ter atingido 1% do consumo, o que revela um enorme 

potencial de crescimento. 

 

2.3.2 Fontes de Energia Renovável 
 

As fontes de energias renováveis são recursos naturais, capazes de se regenerarem num curto 

espaço de tempo e de um modo sustentável. O movimento das marés e das ondas, o vento, o 

sol e a água são exemplos de fontes renováveis de energia. 

 

No ano de 2016 em Portugal cerca de 57% de energia elétrica foi produzida a partir de fontes 

renováveis o que mostra um investimento nessas fontes. Durante 107 horas consecutivas, 

Portugal funcionou apenas com energia solar, hídrica e eólica. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_hidr%C3%A1ulica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_e%C3%B3lica
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Sendo que alguma da energia produzida nacionalmente é exportada, Portugal consumiu, em 

2016, 28,5% da sua energia de fontes renováveis e tem como meta chegar aos 31% até 2020, 

sendo o sétimo país da União Europeia que mais energia renovável produz e consome. [9] 

 

Na tabela 1 está representada a produção de eletricidade a partir de FER em diferentes anos de 

produção.  

 
Tabela 1- Produção de eletricidade a partir de FER em GWh [10] 

 
 

 

A energia eólica foi a que apresentou o maior crescimento na produção durante os últimos 20 

anos, com um aumento, em 2015, de mais de 725 vezes a produção de 1995. 
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2.3.2.1 Hídrica 
 

A produção hidroelétrica faz-se em centrais hídricas que podem ter armazenamento em 

albufeira ou serem a fio de água. Pequenas centrais hídricas têm potência até 10 MW e as 

grandes centrais hídricas mais de 10 MW. As centrais hídricas usam a diferença de energia 

entre o nível a montante (albufeira) e do rio a jusante, na restituição. Essa energia faz rodar as 

pás de uma turbina, criando um movimento de rotação do eixo do gerador que, por sua vez, 

produz eletricidade. As centrais a fio de água não possuem albufeira, aproveitando o fluxo 

natural do rio, quando este ocorre. As centrais hídricas são o modo mais eficiente de gerar 

eletricidade e contribuem para a estabilidade do sistema elétrico. Atualmente, em ano médio, 

cerca de 30% da eletricidade consumida em Portugal tem origem hídrica. [11] 

 

2.3.2.2 Eólica 
 

O vento é o movimento de massas de ar, provocado por um aquecimento diferenciado das 

zonas da atmosfera ou pela orografia do terreno. O vento já foi usado para deslocar barcos à 

vela, moer cereais ou elevar água dos poços. Atualmente é também usado para produzir 

eletricidade. As centrais eólicas instalam-se em locais onde a velocidade média anual do 

vento excede 6 m/s, o que em Portugal se verifica em zonas montanhosas e junto à costa. As 

centrais eólicas têm aerogeradores cujas pás rodam com a força do vento, fazendo rodar o 

eixo do gerador, que produz eletricidade. Além das instalações em terra (on shore), as centrais 

eólicas também podem ser instaladas no mar (offshore), aproveitando o recurso presente em 

zonas marítimas e a grande área disponível, mesmo considerando as restrições (zonas de 

pescas, áreas protegidas, navegação, etc.). Atualmente, cerca de 1/4 da eletricidade consumida 

em Portugal tem origem eólica. [11] 

 

2.3.2.4 Biomassa 
 

A biomassa é a matéria orgânica de origem vegetal ou animal, que pode ser utilizada no 

estado sólido, líquido ou gasoso. São exemplos de biomassa os subprodutos da floresta, 

agricultura, pecuária, da indústria da madeira e do papel e a parte biodegradável dos resíduos 

sólidos urbanos. A biomassa, quando queimada, é uma fonte de energia que pode ser usada 

em centrais térmicas para produzir eletricidade, tendo igualmente um importante papel na 

produção de calor. Usar os resíduos da floresta com este fim diminui o risco de incêndio, se a 

limpeza das florestas for conjugada com o ordenamento florestal. [11] 
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2.3.2.3 Solar  
 

A produção de eletricidade usando o sol é possível através de painéis solares fotovoltaicos ou 

de painéis solares térmicos. No primeiro caso, as células fotovoltaicas ao receberem os raios 

solares transformam-nos em eletricidade. No segundo caso, usam-se espelhos que concentram 

a luz solar para aquecer um fluido, gerando vapor que faz rodar as pás de uma turbina, criando 

um movimento de rotação do eixo do gerador que produz eletricidade. O Sol também pode ser 

usado para aquecer as águas domésticas, ou de processos industriais evitando o uso de 

eletricidade ou de gás. [11] 

Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de radiação solar 

aproximadamente entre 2200 a 3000 horas de sol por ano, ou seja, aproximadamente entre 6 a 

8,5 horas de Sol por dia, em média, por isso convém aproveitar da melhor forma esta fonte de 

energia. 

 

 

2.3.2.4 Oceanos 
 

A energia disponível no mar é muito abundante. Os equipamentos para conversão desta 

energia renovável em eletricidade ainda se encontram em desenvolvimento, procurando 

melhorar o seu rendimento e a sua resistência ao ambiente marítimo. Na Ilha do Pico, Açores, 

existe uma central com 400 kW, a primeira no Mundo a produzir eletricidade a partir das 

ondas de uma forma regular. Na costa Portuguesa, já foram testadas várias tecnologias e está 

em preparação a Zona Piloto ao largo de São Pedro de Moel para acolher projetos de 

demonstração para aproveitamento da energia das ondas. [11] 

 

2.3.2.3 Geotérmica  

 
A energia geotérmica é a energia obtida a partir do calor que provém do interior da Terra. 

Devido às altas temperaturas, as intrusões magmáticas e outros locais com atividade vulcânica 

são zonas com elevado potencial geotérmico. Este tipo de energia pode ser utilizado em 

centrais térmicas, através de uma turbina cujas pás são movidas pelo vapor de água produzido 

pelo calor da Terra. Este movimento de rotação é transmitido ao eixo de geradores produzindo 

eletricidade. Em Portugal, na Região Autónoma dos Açores, existem unidades de produção de 

eletricidade com recurso à geotermia. Para além de ser usada para produção de eletricidade, a 
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energia geotérmica é também usada como fonte de calor para estufas ou bombas de calor, 

para termas ou indústria, e para aquecimento ou arrefecimento de edifícios. [11] 

 

2.3.3 Enquadramento Legislativo 

 

➢ Diretiva 28/2009 

As fontes de energia renovável (energia eólica, energia solar, energia hidroelétrica, energia 

dos oceanos, energia geotérmica, biomassa e biocombustíveis) constituem alternativas aos 

combustíveis fósseis que contribuem para a redução das emissões de gases com efeito de 

estufa, diversificam o aprovisionamento energético e reduzem a dependência em relação a 

mercados de combustíveis fósseis pouco fiáveis e voláteis, em particular os do petróleo e do 

gás. A legislação da UE relativamente à promoção das energias renováveis evoluiu 

significativamente nos últimos anos. 

A Diretiva 2009/28/CE («Diretiva FER») estabelece um quadro europeu para a promoção das 

energias renováveis, com objetivos nacionais obrigatórios para a quota de energias renováveis 

no consumo final bruto de energia de cada Estado-Membro em 2020. 

Esta diretiva altera e revoga as anteriores Diretivas 2001/77/CE e 2003/30/CE, cria um 

conjunto comum de regras para a utilização de energias renováveis na UE de modo a limitar 

as emissões de gases com efeito de estufa e a promover transportes mais limpos. Define metas 

nacionais vinculativas para todos os países da União Europeia, com o objetivo geral de 

alcançar, até 2020, uma quota de 20 % de energias provenientes de fontes renováveis na UE e 

de 10 % de energia proveniente de fontes renováveis no setor dos transportes (ambas medidas 

em termos de consumo final bruto de energia, ou seja, o consumo total de energia proveniente 

de todas as fontes, incluindo as renováveis). 

 

➢ Diretiva 153/2014 

É importante salientar o Decreto-Lei nº. 153/2014 de 20 de outubro, que revoga o Decreto-Lei 

nº. 34/2011 de 8 de março e complementa o Decreto-Lei nº. 25/2013 de 19 de fevereiro, que 

cria os regimes jurídicos aplicáveis à produção de eletricidade, destinada ao autoconsumo na 

instalação de utilização associada à respetiva unidade produtora, com ou sem ligação à rede 
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elétrica pública, a partir de fontes renováveis designadas por Unidades de Produção para 

Autoconsumo (UPAC). Estabelece também o regime jurídico aplicável à produção de 

eletricidade, vendida na sua totalidade à rede elétrica de serviço público (RESP), por 

intermédio de instalações de pequena potência, a partir de recursos renováveis, designadas por 

Unidades de Pequena Produção (UPP). [12] 

Este Decreto-Lei tem como principal objetivo incentivar a produção de energia renovável 

para o autoconsumo. O autoconsumo permitirá a produção individual de energia contribuindo 

assim para uma melhor eficiência energética.  

 

Os registos mantêm-se para as UPP. No caso das UPAC: 

• Abaixo dos 200 W: sem comunicação; 

• Entre os 200 W e os 1,5 kW (1500 W): comunicação prévia; 

• Entre os 1,5 kW e 1 MW: registo e certificado de exploração; 

• Acima de 1 MW: licença de produção e de exploração. 

O registo será feito no SERUP, sistema eletrónico de registo da UPAC e da UPP, que 

substitui o SRM e o SRMini (sistemas de registo de microprodução e miniprodução, 

respetivamente). [12] 

O produtor é quem escolhe se deseja injetar ou não energia elétrica não consumida na RESP. 

Os sistemas até 1,5kW de potência não necessitam de contador, o mesmo não acontece com 

potências superiores a esta, sendo obrigatório a instalação do contador. Caso o produtor deseje 

injetar na RESP o excedente produzido pela UPAC é necessário certificado de exploração e 

contador. Se não pretender vender o excedente à rede, vai ser necessário um aparelho que 

limite a injeção de potência. [12] 

Caso a UPAC produza anualmente mais que o necessário para o local de produção, a energia 

elétrica não consumida injetada na rede pública não será remunerada. 

A potência máxima anual atribuída a UPP é de 20MW. Ao contrário do que acontecia com os 

anteriores regimes, o regime UPP permite instalar a100% da potência contratada em vez dos 

anteriores 50%, mantendo-se a obrigatoriedade de consumir pelo menos 50% da produção no 

local. [12] 

 



21 
 

Na tabela 2 são apresentadas as principais características da UPAC e UPP. 

 

Tabela 2-Características das UPAC e UPP [12] e [13] 

 UPAC UPP 

Atividade de produção e 

fonte 

- Produção de energia da fonte 

renovável ou não renovável pela 

unidade de produção com ou 

sem ligação à RESP com 

injeção da energia 

preferencialmente na instalação 

de consumo; 

 - Eventuais excedentes de 

produção instantânea, podem 

ser injetados na RESP, quando 

aplicável. 

- Produção de energia da fonte 

renovável, baseada em uma só 

tecnologia de produção, e injeção da 

totalidade da energia elétrica na RESP;  

- A Pequena Produção, mantendo os 

traços gerais estabelecidos pelos 

antigos acordos de miniprodução e 

microprodução passa a um 

enquadramento legal único 

Limites da potência - A potência de ligação será 

menor ou igual a 100% da 

potência contratada na 

instalação de consumo; 

 - A potência instalada não deve 

ser superior a duas vezes a 

potência de ligação. 

- A potência de ligação será menor ou 

igual a 100% da potência contratada na 

instalação de consumo, até uma 

potência de ligação máxima de 250 

kW. 

Requisitos da produção - Dimensionamento da UPAC 

por forma a aproximar a 

eletricidade produzida com a 

energia consumida na instalação 

de consumo; - Possível venda 

do excedente instantâneo ao 

Comercializador. 

- Energia consumida na instalação de 

consumo deve ser igual ou superior a 

50% da energia produzida; - Venda da 

totalidade da energia ao 

Comercializador. 

Produtor e local de 

instalação 

- O consumidor (pessoa 

singular, coletiva ou 

condomínio) pode instalar uma 

UPAC por cada instalação 

elétrica de utilização e consumir 

a eletricidade gerada nesta, bem 

como exportar eventuais 

excedentes para a RESP;  

- A UP é instalada no mesmo 

local servido pela instalação de 

utilização;  

- É permitida a pluralidade de 

registos de UP em nome do 

mesmo produtor, desde que 

cada instalação de utilização só 

esteja associada a uma única 

UP. 

- O consumidor, ou entidade terceira 

devidamente autorizada pelo titular do 

contrato de fornecimento de 

eletricidade à instalação de utilização, 

pode instalar uma UPP por cada 

instalação elétrica de utilização; - A UP 

é instalada no mesmo local servido pela 

instalação de utilização; - É permitida a 

pluralidade de registos de UP em nome 

do mesmo produtor, desde que cada 

instalação de utilização só esteja 

associada a uma única UP. 

Quota Não existe quota - Quota anual inferior ou igual a 20 

MW. 

Remuneração e 

compensação 

- A remuneração da UPAC da 

eletricidade fornecida à RESP é 

calculada de acordo com a 

fórmula: 𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶, 𝑚 = 

𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎, 𝑚×𝑂𝑀𝐼𝐸𝑚×0,9 

Onde: 𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶,𝑚 - 

Remuneração no mês 𝑚 em €, 

𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎,𝑚 - Energia 

- Tarifa atribuída com base num 

modelo de licitação no qual os 

concorrentes oferecem desconto à tarifa 

de referência, estabelecida mediante 

portaria e apurado para cada uma das 

seguintes categorias:  

- Categoria I: Instalação de apenas uma 

UPP; 

 - Categoria II: UPP associada no local 
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fornecida no mês 𝑚 em kWh, 

𝑂𝑀𝐼𝐸𝑚 - Média aritmética 

simples do preço de fecho do 

Operador do Mercado Ibérico 

de Energia (OMIE) para 

Portugal no mês 𝑚 em €/kWh; 

 - O contrato de venda a 

celebrar com o Comerciante tem 

prazo máximo de 10 anos, 

renováveis por períodos de 5 

anos; 

 - As UPAC com potência 

instalada superior a 1,5 kW e 

ligadas à RESP estão sujeitas ao 

pagamento de uma 

compensação mensal fixa nos 

primeiros 10 anos após a 

obtenção do certificado de 

exploração. 

de consumo com tomada para 

carregamento de veículos elétricos, ou 

seja, proprietário ou locatário de 

veículo elétrico; - Categoria III: UPP 

associada no local de consumo com 

coletor solar térmico de área mínima 

útil de 2 m²; 

 - A tarifa a atribuir correspondente ao 

valor mais alto que resulte das maiores 

ofertas de desconto à tarifa de 

referência;  

- A tarifa varia consoante o tipo de 

energia primária utilizada e vigora por 

um período de 15 anos desde a data de 

início de fornecimento de energia 

elétrica. 

Contagem - Contagem obrigatória da 

eletricidade produzida. e da 

eletricidade injetada na RESP 

para uma UPAC ligada à RESP 

com potência instalada superior 

a 1,5 kW 

- Contagem obrigatória da eletricidade 

injetada. na RESP. 

 

 

2.4 Contextualização Energética em Cabo Verde 
 

 

Em Cabo Verde o setor energético é caraterizado por uma forte dependência de importação de 

petróleo, e dos seus derivados como gasóleo, Jet A1, gás de petróleo liquefeito (GPL-Butano) 

e gasolina. Apesar de Cabo Verde ser considerado rico em fontes de energias renováveis, os 

derivados do petróleo contribuíram em 2015 com cerca de 80% na produção de energia, 

menos 0,5% que em 2014. Apesar da diminuição ser considerada baixa esta, deve-se à 

contribuição adicional das energias renováveis. As fontes renováveis contribuíram com cerca 

de 20,2% na produção de energia em 2015, maior que o ano anterior em 2,24%. [14]  

 

 

No que diz respeito à produção, o setor energético cabo-verdiano é caracterizado por um 

único produtor em regime de exclusividade, a ELECTRA SARL. A Electra tem como objeto 

económico-social a produção, distribuição e comercialização da água e energia elétrica. 

Com a alteração da legislação em 2006, regista-se a entrada de outras empresas no setor 

produtivo com a empresa APP (Águas de Ponta Preta) localizada na ilha do Sal e AEB (Água 
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e Energia da Boavista) na ilha de Boavista, essas que funcionam como subconcessionárias da 

ELECTRA. 

 

As centrais termoelétricas continuam a dominar o setor da produção de eletricidade, 

alimentados pelos combustíveis fósseis. Em algumas das ilhas, nomeadamente (Santiago, Sal, 

São Vicente e Boavista) contam já com a produção de eletricidade através da energia eólica 

por parte da empresa Cabeólica, energia solar através de parques solares localizados nas ilhas 

(Santiago e Sal, e também ELETRICWIND (ilha Santo Antão) produtor independente. 

Na figura 10 ilustra-se os principais indicadores de energia em Cabo Verde em 2015. 

 

 

Figura 10-Principais indicadores de energia em Cabo Verde em 2015 [14] 

 

De realçar que o mercado interno movimentou em 2015, 162.569 Toneladas Métricas 1(TM) 

de combustíveis, correspondendo a um decréscimo médio de 1,6% ao ano, em relação a 2010, 

que atingiu 176.068 TM. 

 Entre 2014 e 2015, verificou-se um aumento de 0,7% de combustíveis. No ano de 2015, a 

gasolina, os lubrificantes e outros, o fuelóleo e o gás butano cresceram respetivamente, 5,6%, 

4,8%, 4,5% e 4,0%, em relação a 2014. [14] 

                                                           
1 Unidade secundária de medida de massa, 

1 tonelada métrica = 1 000 000 g 
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Em 2015, Cabo Verde teve 79,8% de energia elétrica produzida a partir de fontes de origem 

térmica, o que representou um aumento de 7,7% em relação a 2014. A maior contribuição de 

FER veio de parques eólicos que registaram uma produção de 18,8% de energia elétrica.  

A contribuição da energia solar no mix de produção de energia elétrica foi de 1,4%. [14] 

(Figura 11) 

 

A taxa de penetração das Energias Renováveis (ER) na produção de energia elétrica, em 

2015, foi de 20,2% e em 2014 foi de 22,4%, o que corresponde a uma diminuição de 2,2%.  

 

 

 

Figura 11-Energia elétrica produzida (em %), segundo origem em 2015 [14] 

 

Na tabela 3 são apresentados os produtores de energia nas diferentes ilhas, bem como a 

potência instalada em cada uma delas, a energia produzida e o sistema de produção. 
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Tabela 3-Produtores de energia e respetivas capacidades e sistema de produção [15] 

 
 

O Plano Estratégico Sectorial das Energias Renováveis (PESER) define as Zonas de 

Desenvolvimento de Energias Renováveis (ZDER) em todas as ilhas, em função dos recursos 

renováveis identificados, para implementação de projetos eólicos, solares, energia térmica e 

energia a partir de resíduos sólidos urbanos. A instalação de equipamentos nas ZDER 

dispensa a realização do processo de Avaliação de Impacto Ambiental para licenciamento, ou 

seja, o PESER constitui também um instrumento de facilitação de investimentos em energias 

renováveis. 

 

 
2.4.1 Enquadramento legislativo  

 
➢ DECRETO-LEI Nº 54/99 

 

O Decreto-Lei Nº 54/99, de 30 de agosto, estabeleceu as bases do sistema elétrico de Cabo 

Verde, registando-se na época, o arranque de uma profunda alteração do quadro institucional 
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e legal e até empresarial, relativas ao exercício das atividades no setor, que se revestia de 

interesse para o serviço público. A experiência colhida com a aplicação deste decreto-lei e a 

necessidade de dar um novo impulso ao setor, potenciando a sua eficiência operacional, a 

sinergia com outros investimentos na atividade produtiva e o maior e melhor aproveitamento 

dos recursos renováveis levou que se introduzisse algumas alterações na lei em referência, 

que se veio a consumar através do Decreto-Lei N° 14/2006 de 20 de fevereiro . 

Assim sendo, o decreto reformula as bases do Sistema Elétrico e tem como objetivos 

fundamentais o fomento do desenvolvimento económico e social e a preservação do ambiente, 

em observância estreita aos seguintes princípios: 

• Assegurar um fornecimento de energia elétrica seguro e fiável, assim como, um 

aumento de coberturas de serviços a todos os consumidores, a um preço razoável, 

justo e não discriminatório no uso; 

• Aumentar o uso de fontes de energias renováveis e a cogeração para a produção de 

eletricidade; 

• Promover a eficiência e inovação tecnológica na produção, transporte, distribuição e 

uso de energia elétrica no país; 

• Atrair investimentos privados nacionais e estrangeiros para o Sistema Elétrico, nele se 

incluindo os autoprodutores e produtores independentes, pela definição de condições 

estáveis, equitativas, favoráveis e transparentes para o investimento; 

• Estimular a sã competição e concorrência no Sistema Elétrico. [16] 

 
➢ DECRETO-LEI Nº 30/2006 

 

Com a inclusão do auto produtor e do produtor independente no sistema elétrico, o Decreto-

Lei nº 30/2006 de 12 de junho foi aprovado de modo a regular o licenciamento do auto 

produtor e do produtor independente, no qual visa reforçar a capacidade de acompanhamento 

das necessidades de expansão do Sistema Elétrico Nacional, com o objetivo de assegurar os 

consumos de forma antecipada, em estreita articulação entre os serviços públicos competentes 

e a concessionária da rede elétrica pública, conforme o preceituado no contrato de concessão. 

A potência nominal total de cada centro produtor de energia elétrica é limitada pelo Decreto-

Lei não podendo exceder: 

• 100 kVA, quando a interligação é feita com a rede pública de baixa tensão; ou 

• 20.000 kVA, quando a interligação é feita em média, ou alta tensão; 
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• No caso de geradores assíncronos ligados a redes de média tensão ou tensão superior, 

a potência de cada gerador não pode exceder 5.000 kVA. [16] 

 

 

➢ DECRETO-LEI Nº 41/2006 
 

Devido à incapacidade do sistema elétrico face ao aumento crescente do consumo de energia 

e à forte dependência da importação dos recursos fósseis para a produção da energia elétrica, 

o Decreto-Lei nº 41/2006 de 31 de julho estabeleceu as disposições relativas à definição de 

crise energética, a sua declaração e às medidas interventivas de carácter excecional que 

devem ser tomadas pelo Estado. [16] 

 

 

➢ DECRETO-LEI Nº 1/2011 

 

Com a declaração da crise energética, Cabo Verde dá um passo importante em matéria das 

energias renováveis ao aprovar o Decreto-Lei Nº 1/2011 com o objetivo de dar um grande 

impulso a esta modalidade. O Decreto-Lei veio não só criar um regime de licenciamento e 

exercício de atividade específica e adaptada às energias renováveis, como também estabelecer 

um conjunto de matérias transversais fundamentais para o desenvolvimento das energias 

renováveis, principalmente quanto ao planeamento territorial, às questões tributárias, ao 

licenciamento ambiental e aos mecanismos de remuneração e sua garantia. Destaca-se neste 

Decreto-Lei o artigo 2º que define as fontes de energia renovável; o artigo 9º que estabelece a 

criação do Plano Diretor de Energias Renováveis (PDER), que deverá ser elaborado pela 

Direção Geral de Energia a cada 5 anos; artigo 10º que define o Plano Estratégico Setorial das 

Energias Renováveis (PESER) e as Zonas de Desenvolvimento de Energias Renováveis 

(ZDER).  

Com base no Decreto-Lei a atividade de produção de eletricidade baseada em fontes de 

origem renovável pode ser exercida por pessoas singulares ou coletivas, de direito público ou 

privado, com base em três regimes, que se apresentam de forma resumida a seguir: 

 

-Regime Geral – aplicável à produção independente e auto produção com base em fontes de 

origem renovável não previstas nos restantes regimes;  
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-Regime para microgeração – aplicável à auto produção com base em fontes de origem 

renovável e potência de ligação até 100 kW;  

 

-Regime simplificado para eletrificação rural descentralizada - aplicável à produção 

independente e auto produção com base em fontes de energia renovável quando realizada para 

abastecer rede autónoma situada em localidades geograficamente isoladas. Com fundamento 

no Decreto-Lei, um sistema de auto produção com base em energias renováveis deve ser 

integrado no local da instalação elétrica de utilização e não pode ter uma potência de ligação à 

rede superior ao menor dos seguintes valores: 

• 100 kW; 

• 85% do consumo elétrico anual da instalação em kWh/1800; 

• 25% da potência máxima de consumo em kW nos termos do contrato de compra em 

vigor. [17] 

 

 

➢ DECRETO-LEI Nº 18/2014 

 

O Decreto-Lei nº18/2014 veio alterar o Decreto-Lei n.º 1/2011 no sentido de permitir maior 

envolvimento da Agência de Regulação Económica (ARE) nos processos de decisão, em 

parceria e colaboração com a Direção Geral de Energia. O resultado disso, deve se ao fato, de 

um investimento ao longo dos anos feito pelo governo no usa das fontes renováveis.  

Os resultados bastante satisfatórios obtidos levaram a uma aposta governamental ainda mais 

ambiciosa de atingir, em 2020, a meta de 100% de eletricidade de origem renovável [18], o 

que no momento parece pouco provável.  

 

Cabo Verde vem realizando uma reestruturação nas políticas de produção, dando um 

incentivo especial ao uso de energias renováveis, com o intuito de aumentar os investimentos 

privados nacionais e estrangeiros, estimular o crescimento econômico do país, ter uma maior 

diversificação da matriz energética e melhorar o meio ambiente. Exemplo disso seria um 

incremento no investimento em energia fotovoltaica já que o Pais tem um número elevado de 

horas de sol.  
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Capítulo III - Avaliação do Potencial da 

Energia Solar na Ilha de Santiago 
 

 

3.1 Localização Geográfica de Cabo Verde 
 
Cabo Verde, é um país insular localizado num arquipélago formado por dez ilhas vulcânicas 

(Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e 

Brava) e cinco principais ilhéus (Branco, Raso, Luís Carneiro, Grande e de Cima) 

localizados  na região central do Oceano Atlântico. Está localizado a cerca de 570km 

aproximadamente da costa Ocidental da Africa, com uma superfície total de 4033km2. (Figura 

12) 

 
Figura 12-Localização de Cabo Verde [14] 

 
Foi descoberto no ano de 1460, por navegadores portugueses. O arquipélago esteve sob a 

soberania de Portugal por um período de aproximadamente 500 anos, tendo as ilhas servido 

de palco de uma grande miscigenação e cruzamento de influências, dando origem a uma 

cultura, um modo de estar e ser cabo-verdiano. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_insular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_administrativa_de_Cabo_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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A economia cabo-verdiana é centralizada principalmente no aumento do turismo e em 

investimentos estrangeiros, que beneficiam do clima quente a maior parte do ano, da 

paisagem diversificada e da riqueza cultural, especialmente a comida e a música.  

  

Em 2016, foi estimado cerca de 531239 pessoas residentes em Cabo Verde, tendo verificado 

um acréscimo de 6406 habitantes, em relação ao ano 2015. [14] 

 

 

3.2 Caraterização da Ilha de Santiago  
 

A ilha de Santiago é a maior ilha do arquipélago de Cabo Verde (figura 13), pertencente ao 

grupo do Sotavento. Estende-se por cerca de 75km de comprimento, no sentido Norte/Sul e 

cerca de 35km de largura, no sentido Leste/Oeste. Dista cerca de 50km em linha reta da ilha 

do Fogo, a oeste, e 25km da ilha de Maio, a leste. 

 

 

Figura 13-Ilha de Santiago 
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A ilha de Santiago é a maior ilha com cerca de 991km2,o que representa cerca de 24,6% do 

território nacional. A capital de Santiago é a cidade da Praia que ao mesmo tempo é a sua 

cidade mais populosa. A ilha de Santiago e a cidade da Praia tiveram extraordinário 

desenvolvimento desde a independência em 1975.  

 

Na tabela 4 é possível ver o crescimento da população na ilha de Santiago, principalmente na 

cidade da Praia. 

 

Tabela 4-Evolução da população por concelho na ilha de Santiago [14] 

Concelhos da ilha 

de Santiago 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tarrafal 18488 18424 18367 18314 18264 

Santa Catarina 44052 44387 44745 45123 45516 

Santa Cruz 26579 2659 26436 26360 26277 

Praia 139993 143787 147607 151436 155252 

São Domingos 13936 13970 14004 14037 14070 

São Miguel 15271 15067 14867 14671 14482 

São Salvador do 

Mundo 

8680 8670 8661 8652 8642 

S. Lourenço dos 

Órgãos 

7288 7233 7179 7127 7079 

Ribeira Grande de 

Santiago 

8372 8385 8399 8415 8437 

 

 

3.2.1 Caracterização Orográfica da Ilha de Santiago 

 

 
A ilha de Santiago apresenta uma grande diversidade de formas de superfície. É constituído 

por relevos acentuados com picos e encostas de arestas salientes, separados por vezes por 

grandes ravinas e desfiladeiros, que alternam de formas naturais.  

 

Isto resulta do facto da atividade vulcânica desta ilha ter cessado mais recentemente em 

relação a outras ilhas mais antigas do arquipélago. O ponto mais alto da ilha é o Pico da 

Antónia, com cerca de 1392m de altitude. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_(Cabo_Verde)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
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Mais a norte há o maciço da serra da Malagueta, com a altitude máxima de 1063m, 

estendendo-se mais para norte até à região do Tarrafal, onde se situa a terceira da ilha, o 

monte Graciosa, com 643m de altitude.  

Entre os dois principais maciços orográficos encontra-se uma extensa zona de altitudes acima 

da cota dos 500m, com planuras, as achadas da região de Santa Catarina, com alguns cones 

eruptivos, bastante rebaixados por uma intensa erosão. Toda a periferia da ilha é envolvida 

por uma faixa de largura variável, mas que aumenta consideravelmente para sul, onde há uma 

predominância de achadas, alguns dos quais terminam em falésias abruptas sobre o mar e 

numerosas planícies costeiras muito recortadas pela erosão, cujo declive diminui em direção à 

costa, atravessadas por numerosas ribeiras de carácter temporário. Encontram-se plataformas 

de abrasão e delas merece menção muito especial a que ocorre na região do Tarrafal (Chão 

Bom), que é um terraço, isto é, formação sedimentar antiga que já não recebe adição de 

sedimentos. Entre a faixa costeira e a zona interior encontra-se uma zona intermédia de 

largura variável e de altitudes no geral compreendidas entre os 300 e os 500m, com relevos 

por vezes muito acentuados e irregulares.  

 

 

3.2.2 Caracterização Climática da Ilha de Santiago 

 
O arquipélago de Cabo Verde é bastante vulnerável a alterações climáticas, por se se 

encontrar a sul de uma vasta faixa do deserto do Sahara onde predominam os ventos alísios do 

Nordeste. 

O clima cabo-verdiano é caraterizado por duas estações do ano: a estação Seca ou “Tempo 

das brisas”, que vai de dezembro a junho, e a estação Húmida ou “Tempo das águas” que vai 

de agosto a outubro. Os meses de julho e novembro são considerados as messes de transição. 

 

O clima é influenciado pelas formas de relevo e pelas formas montanhosas. Há diferentes 

tipos de clima locais devido a orientação das massas do relevo em relação aos ventos 

dominantes. 

 

A ilha de Santiago faz parte do grupo de ilhas de relevo montanhoso a qual devido à 

influência relativa dos ventos alísios de Norte e nordeste, beneficia de boas precipitações, com 

uma média da ordem dos 340mm. A precipitação pode, entretanto, atingir valores máximos de 

700 a 800mm nas altas vertentes do lado Este do Maciço de Pico de Antónia e Serra 
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Malagueta, 400mm no planalto de Assomada e cerca de 200mm na costa Este das 

extremidades Norte e Sul da ilha. Nas vertentes expostas ao lado Leste da zona costeira os 

valores de precipitação podem ser elevados, atingindo perto de 1000mm. 

O clima de Santiago é também condicionado pela sua geomorfologia. Em consequência da 

altitude, nota-se, que à medida que se desloca para o interior da ilha, o clima do tipo árido da 

zona litoral, passa a semi-árido e, por fim, a sub-húmidos. As amplitudes térmicas são baixas, 

uma vez que a temperatura é praticamente uniforme durante quase todo o ano, sendo a média 

anual de 25ºC. 

De acordo com a altitude, as zonas climáticas classificam-se em: 

 

- Zonas Áridas - situadas a uma altitude inferior aos 100m, em que as precipitações são 

inferiores do que 250mm. 

- Zonas semi-áridas – localizadas na faixa de 100 a 200 de altitude, registando precipitações 

entre 250 a 400mm. 

- Zonas Sub-húmidas- zonas de altitude acima de 200m e abaixo de 500m e de precipitações, 

que variam entre 400 a 500mm. 

-Zonas húmidas- situadas acima de 500m e precipitações superiores a 500mm. [19] 

 

3.3 Caraterização do Setor Energético  

 

O sistema elétrico da ilha de Santiago pertence ao grupo de ilhas, juntamente com São 

Vicente e Sal em que os parques electroprodutores são constituídos, maioritariamente, por 

geradores alimentados por fuelóleo.  

Atualmente o setor de produção, conta com duas empresas a Electra e Cabeólica como se 

pode ver na tabela 5.  

 

                            Tabela 5- Empresas produtoras de eletricidade na ilha de Santiago 

Empresas 

Produtoras de 

Eletricidade 

Diesel Eólico Solar 

Electra 2 - 1 

Cabeólica - 1 - 
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A empresa Electra é responsável pela produção e distribuição de água potável pela ilha de 

Santiago e também pelas ilhas de São Vicente, Sal, e Boa Vista. Esta empresa é ainda 

responsável pela recolha e tratamento de águas residuais nas cidades da Praia (Ilha de 

Santiago) e Mindelo (São Vicente). 

 

3.3.1 Potência Energética Instalada 
 

 
Electra 

A Central Elétrica da Praia conta com tecnologia térmica-diesel, é constituída por grupos 

geradores que funcionam a partir de gasóleo e Fuel oil 1802. 

 

No ano 2017, a central produziu 241796879kWh de energia elétrica em toda ilha e, apenas 

212703222kWh foi entregue à rede [15], o que mostra claramente as imensas perdas que 

existem no setor de distribuição. 

 

A ponta máxima, no ano 2017 por unidade de Produção, foi de 39,2GW, registada na ilha de 

Santiago, representando um aumento de 6,2%, relativamente ao ano de 2016. [15] 

 

A central encontra se localizada na zona de Gamboa na cidade da Praia (figura 14).  

 

 

 
Figura 14-Central elétrico de Praia  

 

                                                           
2 É uma fração obtida através da destilação de petróleo, como um destilado ou um resíduo. 
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A central fotovoltaica de Palmarejo foi inaugurada a 1 outubro de 2010 e ocupa uma área 13 

hectares.  

Tem uma potência de pico de 5MWp e tem 19512 unidades de módulos fotovoltaicos. Teve 

um investimento de cerca de 19 milhões de euros.  

 

No ano 2017 teve 65403kW de potência disponível, menor que no ano de 2016 que foi de 

72843kW. [15] 

 

 
Figura 15- Central fotovoltaica de Palmarejo 

 

Cabeólica 

 
O parque eólico de Santiago foi inaugurado no dia 21 de outubro de 2011. Foi o primeiro 

parque da Cabeólica a entrar em funcionamento e é o que tem maior capacidade instalada. O 

parque eólico de Santiago está localizado na parte sul da Ilha, no monte de São Filipe. 

O parque ocupa cerca de 30 hectares, e contém 11 turbinas eólicas, com uma capacidade 

instalada de 9,35 MW. Desde 2011 até 2017 já foram produzidos 224838MWh de energia 

elétrica.  

 

 A Electra limitou a receção da energia eólica da Cabeólica ao mínimo acordado no contrato 

take or pay, no âmbito do PPA com o Cabeólica, fator que contribuiu para uma redução da 

taxa de penetração de energia eólica em 2017, comparativamente ao ano 2016. [15] 

 

É apresentada na figura 16 o parque em Santiago. 
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Figura 16-Parque eólico de Santiago 

 

 

3.3.2 Recurso Solar  

 

Cabo Verde é um país com um elevado potencial para o uso de energias renováveis, com um 

potencial estimado em 2600MW. Já foram estudados mais de 650MW em projetos em que os 

custos de produção são inferiores aos dos combustíveis fósseis. Um dos maiores recursos de 

energia renovável é o recurso solar, que através de diversos financiamentos a tecnologia de 

geração de energia solar tem vindo a aumentar.  

 

De acordo com a figura 17, onde é apresenta a radiação horizontal global de Cabo Verde, 

podemos ver que o país é caraterizado com um recurso solar forte e por zonas de elevado 

potencial fotovoltaico.  
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Figura 17-Radiação horizontal global em Cabo Verde [20] 

 

No que diz respeito a média anual, grande parte do território apresenta uma radiação global 

entre os 1 700 e os 2 000kWh/m2/ano, para a inclinação e exposição natural do terreno. 

 

A maioria das ilhas apresentam níveis de radiação global em plano horizontal entre 2070 e 

2175kWh/m2/ano, assumindo-se um valor indicativo para as zonas com potencial do 

arquipélago de 2130kWh/m2/ano. É de notar que as máximas radiações globais em plano 

horizontal na Europa registam valores na ordem dos 1700kWh/m2/ano, o que demonstra que 

Cabo Verde tem um recurso bastante superior ao recurso solar europeu, local onde o 

investimento em tecnologia solar tem vindo a aumentar desde a última década. [21] 
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Para uma melhor análise da radiação, é preciso um mapeamento das zonas que apresentem 

maior nebulosidade, que é apresentada na figura 18.  

 

Figura 18- Zonas de nebulosidade [21] 

 

Através do mapeamento é possível ver que as ilhas de Santo Antão, Fogo e Brava apresentam 

um maior índice de nebulosidade. Enquanto o menor índice de nebulosidade se verifica na 

ilha Sal e Maio. 

É proposta a criação das ZDER solares nas ilhas. Na tabela 6 apresentam-se as zonas para 

desenvolvimento de energias renováveis (recurso solar), com a indicação das respetivas áreas 

para o desenvolvimento de projetos solares. 

As ZDER apresentam uma capacidade para a instalação de, aproximadamente, 1700MW 

estimando-se um potencial de produção de energia anual, na ordem dos 2700GWh/ano 

(Tabela 6). 
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Tabela 6- Potencial das Zonas para Desenvolvimento de Energias Renováveis (Solar) 

Ilha ZDER Projeto  Potência (MW) Área da 

ZDER (km2) 

 

 

 

Santiago 

ST.8 Achada da Ponta 

da Bomba 

53 1,08 

ST.9 Achada Ribeira 

Pedro 

 89 1,78 

ST.10 Achada Bela 

Costa 

73 1,46 

São Vicente SV.6 Salamansa 62 1,24 

Santo Antão SA.4 Porto Novo 176.5 3,54 

Fogo FG.3 Fogo 928.5 18,62 

Sal SL.2 Sal 98.5 1,92 

São Nicolau SN.2 Preguiça 5 0,15 

SN.3 Cacimba 5 0,13 

Boavista BV.2 Ervadão 30 0,69  

BV.3 Belmonte 30 0,79 

 

Maio 

MA.2 Esgrovere 6 0,13 

MA.3 Barreiro 3 0,07 

MA.4 Alcatraz 3 0,06 

Brava BR.2 Furna 3 0,06 

 

 

De referir, ainda, a situação particular da ilha de Santiago onde as ZDTI (Zona De 

Desenvolvimento Turístico Integral) preenchem grande parte do território com as melhores 

condições para acolher projetos solares, nomeadamente, em termos de orografia e 

proximidade ao principal centro de consumo – cidade da Praia. [21] 

 

Parques Solares  

 

No ano de 2010 foram construídos dois parques solares fotovoltaicos nas ilhas de Sal e 

Santiago, onde foram incluídos uma backup térmica a fuel. Estes parques são da 

responsabilidade da Electra.   
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Central Fotovoltaica da Ilha do Sal  

 

A Central Solar Fotovoltaica da ilha do Sal, tem uma potência instalada de 2250kW, ocupa 

uma área de 10 hectares. É utilizado como backup térmico, três grupos de Fuel, marca MAN 

com uma potência nominal de 1635 kW.  

A instalação fotovoltaica é composta por 11016 painéis solares fotovoltaicos. É apresentada 

na figura 19 a localização da central fotovoltaica do Sal. 

 

 

Figura 19- Localização e implantação da Central Solar Fotovoltaica do Sal (21) 

 

Central Fotovoltaica da Ilha de Santiago  

 

A Central Solar Fotovoltaica da ilha de Santiago, tem aproximadamente uma potência 

instalada de 5000kW, localiza se na zona de Palmarejo, ocupando uma área de 13 hectares. É 

utilizado como backup térmico, três grupos de fuel, marca MAN com uma potência nominal 

de 1635kW. 

A instalação fotovoltaica é composta por 19512 painéis solares fotovoltaicos. Na figura 20 é 

apresentada a localização do parque.  



41 
 

 

Figura 20- Localização e implantação da Central Solar Fotovoltaica de Santiago (21) 

 

 

3.4 Potencial Fotovoltaico  

 

Cabo Verde é um país com um abundante recurso solar, com média de radiação situado entre 

1700 e 2000kWh/m2/ano. Apesar da ilha de Santigo não ser a ilha com maior potencial, a ilha 

é ainda assim caraterizada por ter um alto índice de radiação solar.  

 

De acordo com a figura 17, onde é apresentado a radiação global do pais, as zonas onde há 

uma maior radiação na ilha de Santiago são as zonas situadas a sul e na zona sudoeste da ilha.  

 

Através da figura 18, podemos ver também as zonas de maior ou menor nebulosidade, ou 

seja, zonas a serem evitadas em futuras instalações fotovoltaicas.  

 

O potencial fotovoltaico é determinado a partir da radiação incidente na superfície com 

orientação e inclinação ótima, contabilizando todas as perdas.  

 

Foram selecionadas na ilha três zonas diferentes, zonas estas que de início apresentam maior 

potencial e que são caraterizadas pelo fato de situarem na localidade onde a ser instalado um 

sistema fotovoltaico, terá um maior consumo de energia, pois fica situado nos arredores da 

capital Praia (exceto a zona 1, pois não fica nos arredores da cidade). Foi feita uma análise em 

qual a zona com melhor aptidão para uma instalação fotovoltaico a ser instalada. Na figura 21 

são apresentadas as zonas escolhidas.  
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Figura 21- Locais com maior potencial 

Utilizando a aplicação PVGIS é possível obter a irradiação horizontal e a irradiação ótima nas 

zonas. É apresentada na tabela 7 os valores obtidos. Todos os dados obtidos são apresentados 

no Anexo A.  

 

Tabela 7- Irradiação solar no plano inclinado 

Irradiação solar no plano inclinado em Wh/m²/dia 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

Zona 1 3150 6160 6950 6960 7130 6480 6230 6150 6240 6530 6040 5630 6130 

Zona 2 5880 6510 7750 7280 7140 6580 6120 5880 6180 6410 5950 5660 6440 

Zona 3 5860 6630 7780 7260 7060 6500 5960 5910 6260 6510 6000 5720 6450 

Mínima  3150 6160 6950 6960 7060 6480 5960 5880 6180 6400 5950 5630 6130 

Máxima 5880 6630 7780 7280 7140 6580 6230 6150 6260 6530 6040 5720 6450 

 

Dos dados obtidos é possível observar a pouca variabilidade média de irradiação solar no 

plano inclinado nas zonas analisadas, variando apenas, em cerca de menos de 10% entre o 

valor máximo e o mínimo observado.  
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O maior índice médio de irradiação solar é observado na zona 3 com 6,4kWh/m²/dia, sendo o 

menor índice na zona 1 com 6,1kWh/m²/dia. Apesar dos valores obtidos não variarem muito, 

é sempre bom ter uma estimativa, mesmo que não exata do melhor local para uma futura 

instalação fotovoltaica.  

 

Através também do PVGIS, e considerando um parque padrão de 1 MW de potência com a 

devida otimização de inclinação dos painéis no ângulo ótimo, foram feitas simulações para as 

zonas definidas para estimar a produção anual de energia. Os valores obtidos estão 

apresentados na tabela 8.  

 

Tabela 8- Produção energética anual e perdas pela aplicação PVGIS 

 Produção energética anual 

(kWh/ano) 

Perdas combinadas do 

sistema 

Zona 1 1630000 26,8% 

Zona 2 1720000 26,5% 

Zona 3 1730000 26,5% 

 

 

Através dos resultados obtidos, pode-se ver que a zona com maior produção de energia é a 

zona 3 com 1730000kWh/ano. É de notar também que a zona 2 e 3 têm praticamente a mesma 

produção de energia, chegando mesmo a ter perdas iguais.  

 

Apesar de ser uma análise superficial, pois para a instalação de um parque fotovoltaico é 

preciso fazer um estudo mais aprofundado, pode-se concluir que a zona que apresenta uma 

melhor aptidão para uma futura instalação fotovoltaica é a zona 3.    
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Capítulo IV-Dimensionamento de um Sistema 

Fotovoltaico 

Neste capítulo será descrito como é feito um dimensionamento de um sistema fotovoltaico, e 

quais os parâmetros envolvidos nesse processo.  

 

4.1 Área Disponível  
 

Para o cálculo da área disponível é considerado toda a área da superfície de ocupação.  

 

4.2 Dados Climáticos do Local   
 

O conhecimento da temperatura e a radiação incidente são dados essenciais para a 

implementação de um sistema fotovoltaico. 

Estes dados podem ser obtidos através de várias aplicações, mas, no caso de estudo será 

utilizada a aplicação PVGIS.  

 

4.3 Altura Mínima do Sol 

 

Altura mínima do sol é considerada quando este se encontra na posição mais desfavorável ao 

longo do ano. O cálculo da altura mínima do sol serve para a determinação do espaçamento 

entre linhas, evitando as sombras para que seja conseguido que o sistema tenha um 

desempenho mais elevado. Este cálculo é feito no dia de solstício de inverno, ou seja, dia 21 

de dezembro visto estarmos no hemisfério norte. 

 

 

O cálculo é feito através da equação (4.1): 

 

sin 𝛽 = sin 𝐿 sin 𝛿𝑠 + cos 𝐿 cos 𝛿𝑠 cos ℎ𝑠                                             (4.1) 

 

Ao meio dia solar, 𝑡𝑠 = 12h, ℎ𝑠 = 0 e, portanto, 𝛼𝑠 = 0 e 𝛽 = 90º - | 𝐿 − 𝛿𝑠 |. 
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4.4 Seleção do módulo  

 

Na seleção do módulo fotovoltaico tem de se ter em conta várias caraterísticas dos 

equipamentos. Na tabela 9 apresenta-se as principais caraterísticas a ter na escolha do módulo 

fotovoltaico.  

 

Tabela 9-Principais parâmetros dos módulos 

Parâmetros Unidades 

Eficiência – η % 

Potência nominal- Pr
máx Wp 

Dimensões mm x mm 

Temperatura nominal de funcionamento - NOCT ºC 

Corrente nominal - Ir
máx A 

Corrente de curto-circuito - ICC A 

Tensão de circuito aberto - VAC V 

Coeficiente de temperatura de VAC – ΔV de VAC mV/ºC 

Coeficiente de temperatura de ICC – ΔV de ICC mA/ºC 

Preço € 

Garantia Anos 

 

 

4.5 Orientação e Inclinação dos Módulos 

 

A orientação e posição dos módulos fotovoltaicos relativamente ao sol é muito importante 

para que a produção energética seja a máxima possível. 

 

Por estar localizado no hemisfério norte, o módulo deve estar orientado para sul e com uma 

elevação correspondente à latitude do local, que se da pelo nome de o ângulo ótimo para a 

instalação. Às vezes a produção do sistema fotovoltaico segundo a inclinação do telhado pode 

aproximar-se relativamente ao ângulo ótimo, o que não compensa assim o investimento em 

estruturas de suporte dos painéis. [22] 

Utilizando o PVGIS, um software de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, podemos 

obter o ângulo de inclinação ótimo dos módulos fotovoltaicos. 
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4.6 Estimativa da Energia Produzida 

 

É importante estimar a energia total produzida pela instalação considerando a aplicação de um 

inversor para obter uma forma de onda sinusoidal à saída. 

 

A energia produzida por um módulo durante um determinado intervalo de tempo pode ser 

calculada pela equação (4.2): 

 

𝐸 = 𝜂𝑖𝑛𝑣∑ Pmax𝑛
𝑖=1  (𝐺, 𝑇)𝑖×∆𝑡𝑖                                                      (4.2) 

 

 

Onde: 

 ηinv – Rendimento do conjunto MPPT/inversor; 

 n – Número de períodos de tempo considerados; 

 ∆t – Intervalo de tempo considerado; 

 Pmax (𝐺, 𝑇)𝑖 – Potência máxima do módulo. 

 

O valor da potência máxima é calculado pelo produto da corrente máxima pela tensão 

máxima, em função da temperatura da célula e da radiação incidente. 

 

 

4.7 Dimensionamento dos Inversores 

 

Na escolha dos inversores é necessário ter em conta qual o número de filas máximo que pode 

suportar, a tensão máxima e mínima de entrada, a corrente máxima de entrada, qual o seu 

rendimento e quais as caraterísticas de saída. Para potências elevadas convém distribuir a 

potência por múltiplas unidades de conversão, conseguindo-se assim uma maior fiabilidade e 

maior eficiência. [23] 

A potência de um inversor deve situar entre 70% e 120% da potência fotovoltaica, como é 

apresentada na equação (4.3): 

 

              0,7x𝑃𝐹𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎 < 𝑃𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 < 1,2x𝑃𝐹𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎                                     (4.3) 
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Para um melhor desempenho é necessário instalar o inversor num local adequado, livre de 

exposição direta dos raios solares, gases, líquidos explosivos ou corrosivos e vibração 

excessiva, poeira ou partículas metálicas/óleos suspensos no ar, chuva, humidade excessiva 

ou maresia. [22] 

 

4.8 Número Máximo de Módulos por Fileira 

 

A determinação do número máximo de módulos em série por fileira é fundamental para 

garantir que a tensão dos módulos seja sempre inferior à tensão máxima admissível. Também 

é a máxima tensão de entrada para a maioria dos restantes equipamentos de baixa tensão da 

instalação fotovoltaica.   

A tensão em circuito aberto é normalmente calculada para uma temperatura mínima de -10ºC 

o que é a temperatura considerada como mínima para a localização da instalação. A equação 

(4.4) demonstra como determinar o valor da tensão de acordo com a temperatura: 

 

 

𝑉𝐶𝐴 (−10°C) = (1− 
35℃×ΔV(%)

100
 )×𝑉𝐶𝐴

𝑆𝑇𝐷                                                     (4.4) 

 

Onde: 

 

𝑉𝐶𝐴 (−10°C) – Tensão em circuito aberto do módulo; 

Δ𝑉(%) – Variação da tensão por °C;  

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

 

Na equação (4.5) calculamos o número máximo de módulos em série: 

 

𝑁𝑠𝑚á𝑥=
𝑉𝑀𝐴𝑋.𝐼𝑁𝑉.

𝑉CA(−10℃)  
                             (4.5) 

Onde: 

 

𝑁𝑠𝑚á𝑥 – Número máximo de módulos em série;  

𝑉𝑀𝐴𝑋.𝐼𝑁𝑉. – Tensão máxima do inversor;  

𝑉𝐶𝐴(−10℃) – Tensão em circuito aberto do módulo. 
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4.9 Número Mínimo de Módulos por Fileira 

 

O número mínimo de módulos por fileira é obtido através da tensão mínima de 

funcionamento do inversor, quando opera a temperatura máxima de funcionamento prevista 

normalmente para 70 °C.  

Através da equação (4.6) podemos determinar o valor da tensão de acordo com a temperatura: 

 

𝑉MPP(70°C) = (1+ 
45℃×ΔV(%)

100
 )×𝑉𝐶𝐴

𝑆𝑇𝐷                                                 (4.6) 

 

Onde: 
 

𝑉𝑀𝑃𝑃(70°C) – Tensão MPP do módulo a 70°C; 

Δ𝑉(%) – Variação da tensão por °C;   

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

 

A equação (4.7) permite calcular o número mínimo de módulos em série: 

 

𝑁𝑠min=
𝑉𝑀𝐼𝑋.𝐼𝑁𝑉.

𝑉MPP(70℃)  
                             (4.7) 

Onde: 

 

𝑁𝑠𝑚í𝑛 – Número mínimo de módulos em série; 

𝑉𝑀𝐼𝑁.𝐼𝑁𝑉. – Tensão mínima do inversor; 

𝑉𝑀𝑃𝑃(70℃) – Tensão MPP do módulo a 70°C. 

 

 

4.10 Cálculo do Número Máximo de Fileiras  

 

A corrente máxima do inversor não deve ser excedida relativamente ao número de fileiras que 

podem ser ligadas à mesma entrada [22]. O número máximo de fileiras resulta da equação 

(4.8): 

 

𝑁𝑚á𝑥=
𝐼𝑀𝐴𝑋.𝐼𝑁𝑉.

𝐼MPP  
                 (4.8) 
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Onde: 

 

𝑁𝑚á𝑥 – Número máximo de fileira;  

𝐼𝑀𝐴𝑋.𝐼𝑁𝑉. – Corrente máxima do inversor; 

𝐼𝑀𝑃𝑃 – Corrente nominal de cada fileira. 

 

4.11 Dimensionamento dos Cabos 

 

No dimensionamento dos cabos devem ser observados três critérios essenciais: 

- o cumprimento dos limites fixados pela tensão nominal; 

- o cumprimento dos limites fixados pela intensidade de corrente máxima admissível do cabo; 

- a minimização das perdas na linha. 

 

Este dimensionamento deve ser feito para os cabos de fileira, para os cabos que ligam as 

fileiras aos inversores e para os cabos que ligam os inversores até às portinholas [22]. 

 

 

4.11.1 Cabos de Fileira 

Em corrente contínua, devido aos esforços eletrodinâmicos, as cablagens necessitam de um 

dimensionamento adequado pois estão sujeitas ao aquecimento por efeito de joule, aos efeitos 

dos raios ultravioletas quando instalados no exterior, aos níveis de tensão de trabalho, entre 

outros. [22] 

Denominam-se cabos de fileira, os condutores que estabelecem a ligação elétrica entre os 

módulos individuais do gerador FV e a caixa de junção do gerador, normalmente são 

aplicados no exterior. 

 

Considerando a equação (4.9) e a queda de tensão de 1%, é possível determinar a secção dos 

cabos de fileira, 𝑆𝐹𝑖. O resultado poderá ser depois normalizado para um valor superior da 

secção de cabo mais próxima. 

 

𝑆𝐹𝑖=
2×LM×IFi

1% x VMPP Fi  x δ 
                        (4.9) 
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Onde: 

 

𝐿𝑀 – Comprimento dos condutores da malha fotovoltaica, em metro;  

𝐼𝐹𝑖 – Corrente nominal da fileira, em Ampere; 

 V𝑀𝑃𝑃 Fi – Tensão total da fileira, em Volt; 

 𝛿 – Condutividade elétrica do material (cobre ou alumínio), em m/(Ω x mm2). 

 

As perdas totais dos cabos do sistema fotovoltaico, ou perdas na malha fotovoltaica (PM), nas 

condições de referência STC (Standart Test Conditions), para as secções escolhidas, podem 

ser determinadas usando a equação (4.10): 

𝑃𝑀 =
2∗𝐼𝐹𝑖

2

δ
∗ (

𝐿1

𝑆1
+

𝐿2

𝑆2
… … )               (4.10) 

 

Onde: 

 

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

𝐼𝐹𝑖
2

 – Corrente nominal da fileira, em Amperes;  

𝐿 – Comprimento dos condutores, em metros; 

𝑆 – Secção do material, em mm2. 

 

 

4.11.2 Cabo DC 

 

O cabo principal DC, assim como as linhas dos vários parques fotovoltaicos, devem ser 

capazes de transportar a corrente máxima produzida pelo gerador fotovoltaico, sendo assim, 

este estabelece a ligação entre a caixa de junção do gerador e o inversor. Se a caixa de junção 

do gerador estiver localizada no exterior, estes cabos devem ser entubados, uma vez que não 

são resistentes aos raios ultravioletas. De igual modo, por razões associadas à proteção contra 

falhas à terra e de curto-circuitos, recomenda-se também que os condutores de polaridade 

positiva e negativa devem ser independentes e não devem ser agrupados lado a lado no 

mesmo cabo. [23] 
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Utilizando a equação (4.11) e considerando a queda de tensão máxima de 1%, é possível 

determinar a secção dos cabos DC a utilizar no projeto. O resultado obtido é depois 

normalizado para o valor superior da secção de cabo mais próxima. 

 

𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐷𝐶 = 
2×LCABO DC×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐷𝐶

2

1%×(PFV−PM)×δ 
                           (4.11) 

 

Onde: 

 

L𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐷𝐶 – Comprimento do cabo DC, em metro; 

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

𝑃𝐹𝑉 – Potência nominal do gerador fotovoltaico, em Wp; 

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

𝛿 – Condutividade elétrica do material (cobre ou alumínio), em m/(Ω x mm2). 

 

As perdas no cabo principal, PCABO DC, são calculadas para a secção transversal do cabo 

selecionado, utilizando a equação (4.12): 

 

P𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐷𝐶 = 
2×LCABO DC×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐷𝐶

2

SCABO DC x δ 

                           (4.12) 

 

 

4.11.3 Cabo AC 

 

Para o cálculo do cabo do ramal AC assume-se uma queda de tensão máxima admissível na 

linha de 1%, relativamente à tensão nominal da rede. O cabo do ramal AC é o cabo de ligação 

de corrente alternada que liga o inversor à rede recetora. [23] 

A secção dos cabos é influenciada pelo tipo de ligação à rede elétrica, ou seja, consoante a 

ligação seja monofásica ou trifásica. [22] 

Através da equação (4.13) e (4.14) determina-se, respetivamente a secção transversal do cabo 

para uma instalação monofásica e  a trifásica: 
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𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐴𝐶 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎  =    
2×LAC×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐴𝐶

2
× cos ∅

1%×𝑉𝑅𝐸𝐷𝐸×δ
                        (4.13) 

 

𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂 Tri𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎  =    
√3×LAC×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐴𝐶

2
× cos ∅

1%×𝑉𝑅𝐸𝐷𝐸×δ
                        (4.14) 

 

Onde: 

𝐿𝐴𝐶 – Comprimento do cabo AC em metros; 

𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐴𝐶 – Corrente nominal AC do cabo, que corresponde à corrente nominal AC do inversor 

em Amperes; 

cos ∅ – Fator de potência do inversor; 

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

𝛿 – Condutividade elétrica do material (cobre ou alumínio), em m/(Ω x mm2 ). 

 

As perdas do cabo AC, PAC, para a secção transversal escolhida são determinadas através das 

equações (4.15) e (4.16), consoante se trate de uma instalação monofásica ou trifásica, 

respetivamente: 

 

 

P𝐴𝐶 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 =    
2×LAC×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐴𝐶

2
× cos ∅

𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐴𝐶 ×δ
                        (4.15) 

 

P𝐴𝐶 Tri𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎 =    
√3×LAC×𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐴𝐶

2
× cos ∅

𝑆𝐶𝐴𝐵𝑂 𝐴𝐶 ×δ
                        (4.16) 

 

 

4.12 Dimensionamento de Proteções 

Para o dimensionamento de proteções, o sistema depende da intensidade de corrente da 

unidade de produção e da tensão de funcionamento da instalação de consumo podendo ser de 

MT ou BT. De forma a proteger a instalação poderá ser usado fusíveis ou disjuntores.  

Para o dimensionamento das canalizações e das proteções devem satisfazer determinadas 

condições, como apresentam as equações (4.17) e (4.18): 
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𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍                                                                         (4.17) 

 

𝐼2 ≤ 1,45 𝐼𝑍                                                                                        (4.18) 

 

Onde: 

 

𝐼𝐶𝐴𝐵𝑂 – Corrente serviço em Ampere; 

𝐼𝑁 – Corrente nominal do fusível/Corrente estipulada do disjuntor em Ampere;  

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

considerado; 

𝐼2 – Corrente convencional de funcionamento do fusível/disjuntor, em Ampere. 

 

 

4.13 Análise Económica  

 

Este subcapítulo tem como objetivo analisar o projeto fotovoltaico como forma de concluir 

acerca da sua viabilidade. Para que isto aconteça é necessário analisar as devidas 

características do investimento, para que depois se possa determinar os indicadores 

financeiros mais importantes neste tipo de projetos. 

Existem vários métodos de previsão de retorno do investimento. Basicamente estão divididos 

entre métodos estáticos e métodos dinâmicos.  

Os métodos estáticos podem ser caracterizados por: 

 

- O método de fluxo de caixa líquido (fluxo de caixa estático); 

- O método de Pay-Back ou período de amortização; 

- O método de desempenho de taxa de contabilização 

 

Estes métodos sofrem todos do mesmo defeito: não consideraram o tempo. Isto é, eles não 

consideram o tempo nos cálculos, quando a saída ou entrada de dinheiro ocorre (e, portanto, o 

seu diferente valor). [24] 

 

Os métodos dinâmicos podem ser caracterizados por: 
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 - O Pay-Back dinâmico ou com desconto. Podemos considerar este método como uma 

variante do desempenho da taxa de contabilidade. Tendo em conta o lucro bruto antes da 

depreciação para cada um dos anos de vida do projeto, e as atualizações com desconto de 

acordo com uma taxa de juros pré-estabelecida;  

 

- O Valor Anual Líquido (VAL), significa o valor total de todos os fluxos de caixa líquidos 

esperados ao longo do projeto subtraindo o valor do investimento inicial [24]. É calculado 

através da expressão (4.19): 

 

VAL = ∑ 
CFj

(1 + i)𝑗 − It                               (4.19) 

 

Onde: 

 𝐶𝐹𝑗 –Cash-flow do ano j; 

 i –Taxa de atualização; 

 It –Investimento total atualizado para o ano 0; 

 

Através do valor obtido do VAL é possível saber a viabilidade e a remuneração do projeto. 

(Tabela 10) 

 

Tabela 10- Viabilidade do projeto 

Indicador  Viabilidade Económica Remuneração 

VAL > 0 Projeto viável Superior à pretendida 

VAL = 0 Projeto viável Igual à pretendida 

VAL < 0 Projeto inviável Inferior à pretendida 

- A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de desconto que torna o valor presente líquido 

(VPL) de um investimento igual a zero (VAL = 0) [24]. O seu valor é dado pela equação 

(4.20): 

 

TIR = ∑ 
CFj

(1 + i)𝑗 − It               (4.20) 
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Onde:  

𝐶𝐹𝑗 – Cash-flow do ano j;  

𝑖 – Taxa de atualização;  

𝐼𝑡 – Investimento total atualizado para o ano 0. 

 

A tabela 11 mostra os critérios de aceitação e de rejeição do investimento. 

 

Tabela 11-Viabilidade do projeto 

Indicador Viabilidade Económica Taxa de Retorno 

TIR > i => VAL > 0 Projeto viável Superior ao custo de capital 

TIR < i => VAL < 0 Projeto inviável Inferior ao custo de capital 

 

 

O Prazo de Retorno de Investimento (PRI) traduz o número de anos necessários para 

recuperar o investimento inicial, sendo outro indicador essencial na análise financeira de um 

projeto. É feito o cálculo através da equação (4.21): 

 

∑ CFj =  𝐼𝑡𝑛
𝑗=0     (4.21) 
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Capítulo V - Caso de Estudo 

 

Ao longo deste capítulo é feito o dimensionamento do central solar fotovoltaico situado na 

zona de Palmarejo, Santiago. 

 

 

5.1 Caraterísticas do Local 
 
O local selecionado para a instalação dos módulos situa-se na zona de Palmarejo, cuja latitude 

é 14,93º N 
 

Os módulos fotovoltaicos estão orientados a Sul (Azimute 0º) e apresentam uma inclinação de 

14º. Na figura 22 apresenta-se a vista aérea do parque de Palmarejo. 

 

 

Figura 22-Vista aérea do parque  

 

 

5.2 Área Disponível 

 

O parque em geral ocupa cerca de 13 hectares de terreno. 
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5.3 Dados Climáticos do Local 

 

Utilizando a aplicação PVGIS concedida pela Comissão Europeia é possível obter dados 

como a radiação e temperatura média mensal do local. 

Foi efetuada uma simulação nesta aplicação (para o ângulo de inclinação de 14º - inclinação 

ótima segundo a aplicação), como se pode verificar pela Figura 23. 

 

 

 

Figura 23-Aplicação PVGIS [25] 

 

Os dados obtidos para a radiação média mensal através da simulação no PVGIS, com os 

dados de entrada, foram ângulo de inclinação ótima de 14º, para o ano de 2016 como mostra a 

figura 24.  
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Figura 24-Radiação média mensal incidente para a inclinação a 14º [25] 

 

De acordo com a figura 24 podemos ver que os meses de abril, maio e junho são os meses que 

apresentam maior radiação, e os meses de dezembro e janeiro são os que apresentam menor 

radiação. 

 

5.4 Altura Mínima do Sol 

 

Conhecendo a altura mínima do Sol determina-se o afastamento entre fileiras, de modo a 

evitar sombreamentos entre elas. 

É calculada através da equação (4.1), do capítulo anterior, com o conhecimento da latitude do 

local (𝐿=14,91 𝑁), declinação solar (𝛿𝑠=−23,45°), ângulo de horário solar (ℎ𝑠=0°) e hora 

solar do local (𝑡𝑠= 12h). 

 

sin𝛽=sin(14.91)sin(−23,45)+cos(14,91)cos(−23,45)cos(0) 

 

𝛽=52,09º 

 

O ângulo de inclinação ótimo obtido foi de 52,09º. 
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5.5 Seleção do Módulo 

 

Para o parque do Palmarejo foram escolhidos os módulos MTS225P e MTS230P com 8568 e 

10944 unidades respetivamente. Estes módulos cumprem com todas as especificações de 

qualidade e segurança que são requeridas para os módulos fotovoltaicos destinados a 

aplicações de conexão à rede. [26] 

As caraterísticas dos módulos encontram-se na tabela 12.  

Todos os dados técnicos dos módulos fornecidos pelo fabricante, podem ser observados no 

Anexo B. 

  

 

Tabela 12-Principais características dos módulos fotovoltaicos instalados 

Módulo MTS225P MTS230P 

Tipo de células Si policristalino Si policristalino 

Potência nominal  225Wp 230Wp 

Nº células 60 60 

Eficiência 14% 14,3% 

𝑉𝑚á𝑥  

 

28,71 V 28,93 V 

𝐼𝑚á𝑥  

 

7,87 A 7,97 A 

 𝑉𝐶𝐴  

 

37,11 V 37,35 V 

𝐼𝐶𝐶  

 

8,32 A 8,33 A 

Δ𝑉 𝑑𝑒 𝑉𝐶𝐴  

 

-0,36 % /ºC -0,36 % /ºC 

Δ𝑉 𝑑𝑒 𝐼𝐶𝐶  

 

+0,05 % /ºC +0,05 % /ºC 

NOCT  

 

48,9º 47,4º 

Dimensões  

 

1639x982x35 mm 

Preço  

 

220€ 220€ 
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5.6 Cálculo da Energia Produzida pelo Sistema FV 

Para calcular a energia produzida foram introduzidos em PVGIS dados relativos à latitude, 

longitude, tecnologia do sistema, potência a instalar, ângulo de inclinação e o azimute. 

O parque é composto por geradores que perfazem a potência de 4,44MWp. [26] 

 

De acordo com o PVGIS a produção energética anual estimada para o parque no ano é de 

7660MWh utilizando 10944 módulos MTS230P e 8568 módulos MTS 225P. 

 

5.7 Dimensionamento dos Inversores 

O inversor tem como função converter a energia elétrica em corrente contínua, proveniente do 

gerador fotovoltaico, para energia elétrica em corrente alternada. 

Na instalação fotovoltaica foram utilizados 7 inversores de dois modelos da marca SMA: 

• 1 SC 500HE – 11, 

• 6 SC 630HE - 11. 

As características dos inversores são apresentadas na Tabela 13. 

Todos os dados técnicos dos inversores fornecidos pelo fabricante, podem ser observados no 

Anexo C. 
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Tabela 13- Características dos Inversores [6] 

 

 

5.7.1 Número Máximo de Módulos por Fileira 

 

Aplicando a equação (4.4), determina-se o valor da tensão em função da temperatura. 

Módulo MTS225P 

𝑉𝐶𝐴(−10℃) = (1− 
35×(−0,36) 

100
 )×37,11= 41,78 V 

Módulo MTS230P 

𝑉𝐶𝐴(−10℃) = (1− 
35×(−0,36) 

100
 )×37,35= 42,05 V 

 

O número máximo de módulos por fileira é determinado através da equação (4.5). 

Módulo MTS225P 

𝑁𝑠𝑚á𝑥=
1000

41,78 
 = 23,93     
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Módulo MTS230P 

𝑁𝑠𝑚á𝑥=
1000

42,05 
 = 23,78 

 

Sendo assim, o número máximo de módulos por fileira, utilizando os dois tipos de módulos é 

23.  

 

O número máximo de módulos por fileira calculado foi de 23 módulos, sendo que no parque 

de Palmarejo foram utilizados 24 módulos por fileira.  

 

5.7.2 Número Mínimo de Módulos por Fileira 

 

Através da equação (4.6) determinamos o valor de tensão de acordo com a temperatura. 

Módulo MTS225P 

𝑉MPP(70℃) = (1+ 
45℃×(−0,.36)

100
 )× 37,11 =31,09V 

Módulo MTS230P 

𝑉MPP(70℃) = (1+ 
45℃×(−0,36)

100
 )× 37,35 =31,29V 

 

Então o número mínimo de módulos por fileira é determinado da equação (4.7), usando o 

inversor  SC500HE e SC 630HE, respetivamente: 

Módulo MTS225P 

𝑁𝑠min=
450

31,09 
 = 14,18               𝑁𝑠min=

500

31,09 
 = 16,08 

 

Então o número mínimo de módulo por fileira é de 15 para o inversor SC 500HE e 17 para o 

inversor SC 630HE. 

 

No caso de utilizar o módulo MTS 230P, com o inversor SC 500HE e SC 630HE, 

respetivamente: 

Módulo MTS230P 

𝑁𝑠min=
450

31,29 
 = 14,38               𝑁𝑠min=

500

31,29 
 = 16,08 

Então o número mínimo de módulos por fileira é de 15 para o inversor SC 500HE e 17 para o 

inversor SC 630HE. 
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5.7.3 Cálculo do Número de Fileiras 

 

Substituindo os dados na fórmula (4.8) obtemos o número máximo de fileiras para os 

inversores SC 500HE  e SC 6300HE: 

Módulo MTS225P 

𝑁𝑚á𝑥=
1200

7,87 
= 152,42            𝑁𝑚á𝑥=

1350

7,87
=171,53 

Com isto conclui-se que usando o inversor SC 500HE   o número máximo de fileira é de 152 

e 171 para o inversor SC 6300HE.  

Módulo MTS230P 

𝑁𝑚á𝑥=
1200

7,97 
= 150,56            𝑁𝑚á𝑥=

1350

7,97
=169,38 

 

O que nos leva a inferir que o número máximo de fileiras é de 150 e 169 para o inversor SC 

500HE e para o inversor SC 6300HE, respetivamente. 

 

No parque foram dimensionados 55 quadros de junção, quadros esses que realizam a união 

das strings dos geradores fotovoltaicos: 

 

• 35 Quadros de Junção com 16 strings 

• 1 Quadro de Junção com 15 strings que inclui um módulo de monitorização de parâmetros 

ambientais. 

• 18 Quadros de Junção com 13 strings 

• 1 Quadro de Junção com 4 strings 

 

No parque foram utilizados 7 inversores, dos quais 6 foram do modelo SC 630HE e 1 do 

modelo SC 500HE.  

Dos 19512 painéis utilizados 10944 foram o módulo MTS230P e 8568 MTS225P, sendo 

disposta 24 módulos por fileira. É apresentada no Anexo D os esquemas unifilares BT.  

 

O inversor SC500HE foi dimensionado com 6 saídas, utilizando apenas o módulo MTS230P, 

divididas em 16 e 15 strings para cada quadro de junção, sendo um quadro com apenas 4 

strings.  

 



65 
 

Para o inversor SC630HE foi dimensionado com 8 saídas, utilizando os dois tipos de módulo 

em cada inversor. Os inversores onde foram utlizados os dois tipos de módulos foram 

divididas em 16 e 13 strings. 

O parque é composto por 813 strings, sendo 456 strings utilizando o módulo MTS230P e 357 

strings utilizando o módulo MTS225P.  

Sabendo que a corrente nominal do módulo MTS225P e MTS230P é 7,87A e 7,97A 

respetivamente, então: 

A corrente total para as 456 strings usando o módulo MTS230P é de: 

 

456 x 7,97= 3634,4A 

 

A corrente total para as 357 strings usando o módulo MTS225P é de: 

 

357 x 7,87= 2809,6A 

 

Deste modo, somando os valores (3634,4+ 2890,6) a corrente necessária para a instalação 

seria de 6443,9A. 

Sabendo que no parque foi utilizado 1 inversor do modelo SC500HE com 509kW e 6 do 

modelo SC630HE com 642kW, e é usual considerar a potência de um inversor entre 70% e 

120% como é apresentada na equação (4,3), é possível resolver esse esquema em relação a 

potência, então: 

 

0,7x(1x509 + 6x642) < 𝑃𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 < 1,2x(1x509 + 6x642) 

 

3052,7kW < 𝑃𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 < 5233,2kW 

 

No parque os inversores foram dimensionados para 70%. Assim sendo a potência necessária 

total dos 7 inversores é de 3052,7kW. 

 

É de destacar que se fosse considerado no dimensionamento do parque uma maior potência 

para o inversor no caso 85%: 

 

0,85x(6x642) < 𝑃𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 < 1,2x(6x642) 
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3274,2kW < 𝑃𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 < 4622,4kW 

Se consideramos 6 inversores SC 630HE, e dimensionarmos os inversores para uma fracção 

de potência de 85% do total, pode se ver que a potência instalada com 6 inversores de 

3274,2kW ainda é superior ao necessário para a instalação. 

Então só seria necessário o uso de 6 inversores em vez de 7 inversores como foi utlizado para 

o dimensionamento do parque. O que traduz já numa redução de custo numa futura 

implementação de um parque. 

 

5.8Dimensionamento dos Cabos 

 

Os condutores a utilizar são de cobre e de alumínio com secção adequada, de modo a 

assegurar que as quedas de tensão sejam inferiores a 1,5% na parte CC (Corrente Contínua) e 

2% na parte CA (Corrente Alternada), com base no regulamento em vigor. [26] 

 

5.8.1 Cabos de DC 

 

O cabo utilizado na ligação dos módulos fotovoltaicos e quadro de junção é um condutor 

flexível de cobre, com isolamento de polietileno reticulado, do tipo XV-K 0,6/1 kV de tensão 

nominal não inferior a 1000 V, especialmente desenvolvido para intempérie e com resistência 

contra os raios UV, de secção 6mm2. Este cabo apresenta grandes benefícios frente a 

sobrecargas e curto-circuitos. Para a ligação entre os quadros de junção e o inversor, são 

utilizados condutores em alumínio com isolamento de polietileno reticulado, do tipo LXV 

0,6/1kV de secção 185mm2 e 240mm2. 

A cablagem CC desde os módulos até ao quadro de junção – cabo solar 6mm2 – acompanha o 

perfil da estrutura de suporte do gerador. À saída do quadro de junção, a cablagem – LXV 

185mm2 ou 240mm2 – desce até ao nível do chão entubado, posteriormente passará por uma 

canalização adequada, sob o terreno até ao posto de transformação onde se localiza o inversor. 

[26] 

 

5.8.2 Cabos de AC 

 

Os troços do Inversor ao transformador e do Inversor ao QGBT são compostos por um 

conjunto de cabos – 2 cabos por fase - NSGAFÖU 300 mm2 de cobre. [26] 
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5.9Dimensionamento das Proteções 

 

Quando se projeta uma instalação fotovoltaica ligada à rede, deve garantir-se, a segurança das 

pessoas (tanto para utilizadores como operadores da rede), e que o normal funcionamento do 

sistema fotovoltaico não afete a operação nem a integridade de outros equipamentos e 

sistemas ligados nessa mesma rede. 

 

Lado de Corrente Contínua 

O contacto com tensões superiores a 1000 VCC, como é o caso da instalação considerada, pode 

ser fatal para as pessoas. Por essa razão os elementos ativos de uma instalação devem ser 

inacessíveis. 

 

➢ Proteções contra contactos diretos e indiretos 
 

Para a proteção contra contactos diretos utilizaram-se como base as medidas indicadas no 

regulamento em vigor, tais como: 

• Isolamento das partes ativas da instalação; 

• Utilização de módulos fotovoltaicos classificados com classe II de proteção; 

• Toda a restante instalação está projetada em consonância com este grau de proteção. Para 

isso utilizam-se cabos com isolamento: 0,6/1 kV; 

• Os quadros de junção possuem duplo isolamento, com graus de proteção para eles mesmos e 

para os elementos de acesso a estes, com equivalente a um mínimo de IP65, devidamente 

protegidos e sinalizados; 

 

➢ Proteção contra sobreintensidades e sobretensões 
 

A instalação de corrente contínua dispõe de elementos de proteção contra sobreintensidades e 

sobretensões. Existem defeitos que podem ocorrer nos condutores, quer por sobrecarga, quer 

por curto-circuito. Por essa razão, os condutores estão protegidos face a esses possíveis 

defeitos mediante a colocação de fusíveis de calibre adequado à intensidade máxima 

admissível do condutor. Os fusíveis têm como principal missão proteger as strings face a 

sobreintensidades assim como isolar uma string do resto do gerador de modo a facilitar 

trabalhos de manutenção. A instalação dispõe também de proteções contra sobretensões de 

origem atmosférica, mediante a colocação de descarregadores de sobretensões. 
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Lado da Corrente Alternada 

Para as proteções no lado da corrente alternada foram utilizadas como base as condições 

indicadas no regulamento em vigor e segundo condições estipuladas pela companhia elétrica. 

 

➢ Proteção contra contactos diretos e indiretos 

 
Para a proteção contra contactos diretos utilizaram-se como base medidas indicadas no 

regulamento em vigor, tais como: 

• Isolamento das partes ativas da instalação 

• Dispositivos de corte por corrente diferencial: cuja principal função é a proteção face a 

contactos indiretos, apesar de atuar também como limite das tensões de contacto nas partes 

metálicas em caso de falha de isolamento nos condutores ativos. 

É utilizada a ligação à terra de proteção, juntamente com interruptores diferenciais que 

desligam o circuito em caso de defeito. 

No início dos circuitos existem interruptores com uma bobina de disparo por proteção 

diferencial, cuja sensibilidade é de 300mA, de modo a garantir uma proteção altamente eficaz. 

[26] 

 

Ligação à Terra 

O objetivo de ligação da instalação à terra é limitar a tensão, em relação à terra, das massas 

metálicas, que se possa apresentar num dado momento. Deste modo assegura-se a atuação e 

coordenação das proteções, eliminando e minimizando os riscos. A instalação fotovoltaica 

apresenta uma rede de terras de proteção que une todas as massas metálicas da instalação não 

submetidas a tensão elétrica. A estrutura de suporte está ligada à terra com vista a reduzir o 

risco associado de acumulação de cargas estáticas, e de garantir, por exemplo, uma descarga à 

terra de descargas de origem atmosférica. Neste mesmo sistema de terras estão ligadas as 

massas metálicas da parte alternada. A ligação à terra é realizada de forma a não alterar a 

ligação à terra da companhia elétrica distribuidora, evitando transmitir defeitos à mesma. [26] 

 

 

5.10  Instalação Média Tensão 

 

No parque de Palmarejo a instalação Média Tensão (MT) interna é composta por 7 Postos de 

Transformação, 1 Posto de Seccionamento e pela linha subterrânea de MT. [26] 
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5.10.1 Posto de Transformador (PT) 

 

No parque os PTs têm uma envolvente em betão armado sendo que cada um deles é composto 

por um inversor, um transformador, quadros BT e celas MT, bem como toda a cablagem e 

acessórios necessários. [26] 

 

Transformador 

Os transformadores têm potência 630 kVA / 500 kVA, conforme estejam ligados ao inversor 

SC 630HE ou SC500HE. Ou seja, o PT 1 tem um transformador de 500 kVA e o PT 3, 4, 5, 6, 

7 e 8 tem um transformador de 630 kVA. Na tabela 14 apresentam-se as características de 

ambos os transformadores. 

 

Tabela 14- Principais características técnicas dos transformadores dos PTs. 

 

 

Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) 

 

O QGBT situa-se à saída do inversor apresentando as seguintes características: 

• 1 Disjuntor de 1600 A com diferencial; 

• 1 Saída ao barramento; 

• 1 Analisador de redes; 

• Envolvente metálica; 

• Controlo do tipo standard e encravamento por fechadura. 
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5.10.2 Linha Subterrânea   

A linha subterrânea MT interna do parque forma um anel que se inicia na cela de entrada do 

PS e tem entrada e saída em cada um dos PTs que compõem a instalação fotovoltaica, indo 

fechar na cela de saída do PS. 

Os condutores para a linha subterrânea de MT são do tipo LXHIOV 12/20 kV com secção 

240mm2 com isolamento seco. 

 

5.10.3 Posto de Secionamento (PS) 

O PS tem uma envolvente de betão armado, (monobloco do tipo PFU-7) sendo composto por 

um conjunto de celas modulares tipo GIS da ORMAZABAL, um transformador e quadro de 

Serviços Auxiliares, um quadro carregador de baterias e outro para o contador. 

 

5.10.4 Instalação Média Tensão Externa 

 

A linha subterrânea MT externa faz a ligação entre o PS do parque e o ponto de injeção 

localizado na subestação da Electra. Esta linha inicia-se na cela de saída do PS do parque e 

termina na cela de entrada da subestação da Electra, a qual é constituída por um terno MT. 

Os condutores para a linha subterrânea de MT externa são do tipo LXHIOV 12/20 kV com 

secção 240mm2 com isolamento seco. 

 

 

 

5.11  Novo Cenário para o Parque  

 

Neste subcapítulo, será realizado uma nova projeção para o parque de Palmarejo. Essa 

nova projeção para o parque seria para o caso de vir a ser construído hoje, resultando 

em mudanças e os possíveis melhoramentos a aplicar no parque. 
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      5.11.1 Localização   

Apesar do atual parque estar bem localizado, uma das propostas para uma nova instalação 

seria que o sistema fotovoltaico fosse localizado na Zona 3 mencionada no capítulo anterior. 

A escolha dessa zona deve-se ao fato da zona apresentar uma melhor aptidão para uma futura 

instalação fotovoltaica. 

 

5.11.2 Módulo  

 

Existem no mercado várias marcas de painéis solares variando a eficiência, preço e garantia.  

Uma das novas propostas a implementar no parque seria a utilização de um único tipo de 

módulo fotovoltaico, e de entre os diversos tipos e modelos de painéis solares no mercado, foi 

escolhido um que apresenta um maior destaque pela sua eficiência e economia. 

Devido a um custo satisfatório e boa eficiência do módulo, será escolhido o painel 

fotovoltaico do fabricante Sunpower, o módulo SPR-X21-345. Estão apresentadas no Anexo 

E as caraterísticas técnicas do módulo. Na tabela 15 são apresentadas as principais 

caraterísticas do módulo. 

 

Tabela 15- Principais características dos módulos fotovoltaicos instalados 

Módulo SPR-X21-345 

Tipo de células monocristalino 

Potência nominal  345Wp 

Nº células 96 

Eficiência 21,5% 

𝑉𝑚á𝑥  57,3 V 

𝐼𝑚á𝑥  6,02 A 

𝑉𝐶𝐴  68,2 V 

𝐼𝐶𝐶  6,39 A 

Δ𝑉 𝑑𝑒 𝑉𝐶𝐴  -0,30% /ºC 

Δ𝑉 𝑑𝑒 𝐼𝐶𝐶  -0,16V /ºC 

NOCT  41,5º 

Dimensões  1559x1046 mm 

Preço  300€ 
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Este é um módulo resistente a corrosão e humidade, com uma alta eficiência (21,5%) e que 

produz mais energia que os painéis tradicionais. 

Cálculo da Energia Produzida 

Utilizando o painel SPR-X21-345, recorrendo ao PVGIS e introduzindo os parâmetros 

relativos à latitude, longitude, tecnologia do sistema, potência a instalar, ângulo de inclinação 

e o azimute teríamos uma produção energética anual estimada de 11700MWh. 

Como previsto o uso dos novos painéis aumentaria a estimativa da produção energética anual 

em cerca de 4040MWh. 

 

 

5.11.3 Inversor 

 

Apesar de atualmente os rendimentos dos inversores terem melhorado e se revelarem 

interessantes, mantêm-se o inversor, pois o escolhido para o parque tem consideravelmente 

um bom rendimento, situado na ordem dos 98%. 

Para os cálculos abaixo será utilizado um só tipo de inversor, o inversor SC 630HE. 

 

Número Máximo de Módulos por Fileira 

 

Aplicando a equação (4.4), determina-se o valor da tensão em função da temperatura. 

𝑉𝐶𝐴(−10℃) = (1− 
35×(−0.30) 

100
 )×68,2= 75,3V 

 

O número máximo de módulos por fileira é determinado através da equação (4.5). 

𝑁𝑠𝑚á𝑥=
1000

 75,36
 = 13,2                 

 

Sendo assim o número máximo de módulos por fileira é 13.  

 

Número Mínimo de Módulos por Fileira 

 

Através da equação (4.6) determinamos o valor de tensão de acordo com a temperatura. 

𝑉MPP(70℃) = (1+ 
45℃×(−0.30)

100
 )× 68,2 =58,9V 

Então o número mínimo de módulos por fileira é determinado da equação (4.7). 
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𝑁𝑠min=
500

58,9 
 = 8,4                

Logo, o número mínimo de módulos por fileira é de 9. 

 

Cálculo do Número de Fileiras 

 

Substituindo os dados na fórmula (4.8) obtemos o número máximo de fileiras: 

𝑁𝑚á𝑥=
1350

6,02 
=224,2             

Assim, o número máximo de fileiras é de 224.  

 

Com isto conclui-se que 13 módulos por fileira é um número bem reduzido comparado com o 

número instalado no parque, e para mesma potência, seria necessário menos módulos e, 

portanto, a área ocupada será menor com a proposta. É também demostrado uma maior 

flexibilidade com o número de fileira, visto ser um número maior do que o parque original. 

 

Distância entre Fileiras  

 

Um dos principais parâmetros que influenciam as perdas nos parques solares são as perdas 

por sombreamento. Sabendo a altura do Sol, a relação pode ser expressa por meio da fórmula: 

 

𝑑 =
𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛(180° − 𝛽 − 𝛼)

𝑠𝑒𝑛(𝛼)
 

 

Onde: 

d - Sombra projetada 

L – Largura do módulo 

β – inclinação do módulo 

α – altura solar 

 

Assim, aplicando a altura solar calculada, as inclinações do arranjo igual ao grau da latitude 

local a largura do arranjo, obtêm-se: 

𝑑 =
1,5 ∗ 𝑠𝑒𝑛(180° − 14,91 − 52,09)

𝑠𝑒𝑛(52,09)
= 1,7m 

 



74 
 

A distância obtida tendo o módulo na vertical é de 1,7m, e sabendo que a distância mínima 

entre fileiras é de 3 a 4 metros, podemos concluir então que não cumpre os requisitos 

necessários.  

Sendo assim, haveria a possibilidade de ter uma estrutura com vários módulos empilhados. 

Podia-se optar por ter dois módulos empilhados na vertical, garantindo se assim uma distância 

maior que 3m.  

 

 

5.11.4 Configuração e layout final do parque 

 

Como será evidenciado mais à frente a análise da potência instalada permitiu prever uma 

potência de 4449,12kW para o sistema FV, com aproximadamente 12896 módulos FV de 

345W.  

 

Tendo em conta os valores mínimos e máximos de stings evidenciados anteriormente, a 

decisão final recaiu sobre um total de 992 stings em que cada uma possui 13 módulos em 

série. 

 

Note-se ainda que, a estrutura escolhida para a instalação permite a colocação de 2 fileiras de 

13 módulos cada uma. 

 

Para desenhar o layout final do parque Fotovoltaico (FV) recorreu-se ao software Autocad, 

sendo que, além das considerações anteriormente tomadas, foi também necessário desenhar 

uma vedação à volta do parque para impedir acesso a intrusos. 

Na figura 25 é apresentado o layout do novo parque.  
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Figura 25-Layout do parque FV 

 

 

5.12  Simulação PVsyst 

 

Para uma melhor credibilização de sistemas fotovoltaicos é preciso usar ferramentas como o 

PVSyst, ferramenta essa que permite a realização de um estudo com maior precisão.  

O software PVSyst não disponibiliza na sua base de dados a informação relativa à cidade da 

Praia, no entanto, apresenta uma opção que permite importar esses dados a partir de outras 

fontes. 

A Figura 26 mostra os valores do albedo (refletividade difusa ou poder de reflexão de uma 

superfície) onde o valor padrão do programa é de 0,2.  
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Figura 26-Valor do albedo 

 

Como foi referido anteriormente o ângulo de inclinação ótimo de montagem dos painéis FV 

segundo a aplicação PVGIS, para Praia é de 14º. Na Figura 27 mostra-se tanto a inclinação 

como o azimute, que foi selecionado. 

 

 

Figura 27-Inclinação e Azimute 

 

Para realizar a simulação do parque de Palmarejo foi considerado um único tipo de módulo, e 

um tipo de inversor já que o software só permite, a simulação de um modelo de módulo e 

inversor. O módulo utlizado foi o modelo da Martifer MTS230P e o inversor do modelo SMA 

600HE. 
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Cada módulo e inversor é especificado de acordo com a disponibilidade no mercado e ano de 

fabrico. 

É apresentada na figura 28 as caraterísticas dos módulos e dos inversores, bem como o 

número de módulos que são possíveis integrar em cada string. 

 

 

Figura 28-Dados gerais da instalação Palmarejo  

 

 

Na realização da simulação para o novo cenário do parque foi considerada o módulo SPR-

X21-345, e o inversor utlizado foi o do modelo de inversor 600HE.  

 

São apresentadas na figura 29 as caraterísticas gerais de instalação para um novo cenário no 

parque.  
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Figura 29- Dados gerais da instalação novo parque 

 

É apresentado no Anexo F os relatórios finais das simulações feitas para o parque de 

Palmarejo e um novo cenário para o parque.   

 

Análise dos Resultados 

 

O PVsyst é um programa de dimensionamento e simulação de sistema solares fotovoltaicos 

completos e que produz resultados confiáveis. É apresentado nas tabelas 16 e 17 os resultados 

obtidos no que diz respeito aos dados do Parque de Palmarejo e do Novo Parque. 

 

Tabela 16-Dado das instalações 

 Nº de 

módulos 

Nº de 

Inversor 

Módulos em 

série 

Potência 

Nominal 

Parque Palmarejo 18699 6 23 4301kWp 

Novo Parque  12896 6 13 4449,92kWp 
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Os resultados obtidos pela aplicação PVSyst relativamente ao número máximo de módulos 

em fileira e o número de strings necessário estão em concordância com os obtidos no cálculo 

manual. 

 

Na simulação para o parque de Palmarejo foi obtido um total de 18699 módulos, um número 

menor de módulos do que a realmente foi instalada, no caso 19512, isso pelo fato de só serem 

usados 23 módulos em série ao contrário de 24, em cada uma das 813 strings.  

 

No novo cenário para o parque fotovoltaico foram considerados 13 módulos associados em 

série em cada string dado que a tensão máxima do módulo para o módulo proposto é 

𝑉𝑚á𝑥=57,3V. O número de strings considerado foi de 992.  

 

Apesar da simulação para o parque de Palmarejo foi feita usando 6 inversores, já foi 

mencionado anteriormente que o parque foi dimensionado com 7 inversores, o que nos diz 

que para o novo cenário e utilizando a mesma potência só seriam precisos 6 inversores.  

 

Tabela 17- Energia injetada na rede (MWh) 

 Parque Palmarejo Novo parque  

Jan 643.3 700,0 

Fev 645.8 706,1 

Mar 829.7 901,7 

Abr 765.7 840,3 

Mai 775.2 851,8 

Jun 703.0 768,3 

Jul 672.6 732,8 

Ago 639.7 697,9 

Set 644.4 707,0 

Out 689.2 759,1 

Nov 627.0           686,9 

Dez 624.7 681,2 

Total 8260.3 9033,1 
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Como é possível verificar pela análise da tabela 17, o novo cenário para o parque é o que 

consegue produzir maior quantidade de energia, isso pelo simples fato do módulo SPR-X21-

345 ser mais eficiente.   

Analisando as perdas nas simulações obtidas pelo PVsyst, pode-se dizer que a maior perda 

nas duas simulações é devida a temperatura, sendo 12,7% no parque de Palmarejo e 7,8% no 

novo cenário para o parque.  

 

 

5.13 Análise Económica  

 

Para uma análise económica do investimento do projeto é preciso saber quais os 

equipamentos e materiais utilizados. No caso será feita uma análise económica com base em 

uma estimativa dos preços dos equipamentos. É importante ressaltar que só foram estimados 

dos equipamentos que diferem no parque de Palmarejo e o proposto. 

 

É apresentada na tabela 18 os custos de equipamentos: 

 

Tabela 18-Custos dos Equipamentos 

Palmarejo Novo Parque 

Equipamento Custo € Equipamento Custo € 

7 Inversores 858 000 6 Inversores 520000 

19512 Painéis 4292642 12896 Painéis 3896100 

Custo de cabos e proteções  846 847 Custo de cabos e proteções  588369 

Estrutura de fixação 905184 Estrutura de fixação 724147 

Outros custos (Quadros…) 1164125 Outros custos (Quadros…) 873039 

Total  8066798 Total 6601655 

Diferença  8066798 - 6601655 = 1465143€ 

 

O investimento total do parque solar fotovoltaico de Palmarejo foi cerca de 19 milhões de 

euros, considerando as diferenças nos custos de equipamentos projetada para o novo parque, é 

apresentada na tabela 19 o investimento inicial necessário para cada opção. Na tabela 19 é 

possível observar que o investimento no Novo Parque FV se traduziria numa poupança de 

1465143€. Assim o investimento no parque teria um custo de 17543857€. 
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Tabela 19- Investimento Inicial a realizar para cada opção 

 Produção estimada (MWh) Investimento (€) 

Palmarejo 8260,3 19000000 

Novo Parque  9033,1 17543857 

 

 

Como se pode verificar, o parque de Palmarejo é o que apresenta um investimento inicial 

mais elevado, isso pelo fato de no dimensionamento haver uso de um maior número de 

módulos, inversores, e demais custos.  

 

Para uma melhor análise económica consideraram-se dois cenários para os parques, para o 

estudo das sensibilidades dos projetos relativamente aos preços de exportação de energia para 

a rede elétrica. 

 

Cenário 1 

 

Neste cenário foi considerado como preço de eletricidade exportada para a rede da ELECTRA 

de 0,24€/kWh, que é o custo médio de geração de energia térmica convencional em Cabo 

Verde. 

 

Fazendo a multiplicação da energia estimada gerada pelo sistema fotovoltaico anual por o 

custo de energia, temos, a renda gerada com a venda dessa energia: 

 

Renda 𝑎𝑛𝑜 𝑧𝑒𝑟𝑜 (Palmarejo)=8260300 ×0,24= 198247,2€ 

Renda 𝑎𝑛𝑜 𝑧𝑒𝑟𝑜 (Novo parque) =9033100 ×0,24= 2167944€ 

 

Devido à depreciação do sistema FV de 0,75%/ano a energia produzida pelo sistema FV será 

diferente anualmente. 

 

O período de vida útil dos equipamentos considerado foi de 25 anos. O procedimento 

completo foi realizado numa ferramenta de cálculo em Excel. 

 



82 
 

Utilizando uma taxa de atualização financeira de 2% ao ano, é apresentada na Figura 30 o 

cash flow para o caso do parque de Palmarejo. Os valores que serviram para gerar o gráfico 

são apresentados no Anexo G.  

 

 

Figura 30-Cash flow do parque Palmarejo 

 

Na tabela 20 são apresentados os indicadores financeiros associados ao parque FV de 

Palmarejo. 

 

Tabela 20- Indicadores financeiros Palmarejo 

Indicador financeiro 

VAL 30228434€ 

TIR 3,49% 

PRI 11ºano 

 

 

Utilizando uma taxa de atualização financeira de 2% e a depreciação do sistema FV de 0,75%, 

é apresentada então na Figura 31 o cash flow para o caso do novo parque. Os valores que 

serviram para obter o gráfico são apresentados em Anexo G. 
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Figura 31- Cash flow novo parque  

 

Na tabela 21 são apresentados os indicadores financeiros associados ao novo parque. 

 

Tabela 21- Indicadores financeiros novo parque 

Indicador financeiro 

VAL 38361720€ 

TIR 7,4% 

PRI 10ºano 

 

Cenário 2 

 

Neste cenário foi considerado como preço de eletricidade exportada para a rede da ELECTRA 

um valor de 0,27€/kWh, pois normalmente a eletricidade produzida através de fontes 

renováveis costuma ser remunerada com valor superior ao valor da eletricidade gerada através 

de fontes térmicas.  

 

Fazendo a multiplicação da energia estimada gerada pelo sistema fotovoltaico anual por o 

custo de energia, temos, a renda gerada com a venda dessa energia: 
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Renda 𝑎𝑛𝑜 𝑧𝑒𝑟𝑜 (Palmarejo)=8260300 ×0,27= 2230281€ 

Renda 𝑎𝑛𝑜 𝑧𝑒𝑟𝑜 (Novo parque) =9033100 ×0,27= 2438937€ 

 

A depreciação do sistema FV, o período de vida útil dos equipamentos e a taxa de atualização 

financeira mantém-se as mesmas.  

Na figura 32 é apresentada o cash flow do parque de Palmarejo.  

 

 

Figura 32- Cash flow parque Palmarejo 

 

Na tabela 22 são apresentados os indicadores financeiros associados ao parque FV de 

Palmarejo. 

 

Tabela 22- Indicadores financeiros Palmarejo 

Indicador financeiro 

VAL 37903428€ 

TIR 6,24% 

PRI 10ºano 
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Na figura 33 é apresentada o cash flow do novo cenário para o novo parque. 

 

 

Figura 33- Cash flow novo parque 

 

Na tabela 23 são apresentados os indicadores financeiros associados ao novo parque. 

 

Tabela 23- Indicadores financeiros novo parque 

Indicador financeiro 

VAL 46754755€ 

TIR 10,01% 

PRI 8ºano 

 

 

 

5.13.1 Análise dos Resultados  

 

Com base na análise VAL e TIR, e considerando o número de anos de vida útil da instalação 

analisa-se a viabilidade do investimento. Nesta análise, o VAL terá que ser maior que zero e 

TIR deverá ser superior à taxa de atualização. Os valores do investimento e dos indicadores 

financeiros são apresentados no Anexo G. 
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No primeiro cenário a instalação FV de Palmarejo apresenta um período de retorno do 

investimento (PRI) de 11 anos, TIR de 3,49% e VAL de 30228434€, admitindo o valor de 

0,24€/kWh a renda de energia produzida, sendo que no segundo cenário com o valor da 

energia vendida igual a 0,27€/kWh, o período de retorno do investimento (PRI) de 10 anos, 

TIR de 6,242% e VAL de 37903428 €. 

 

A instalação do novo parque apresenta no primeiro cenário um (PRI) de 10 anos, TIR de 7,4% 

e VAL de 38361720€, sendo que no segundo cenário com o valor da energia vendida igual a 

0,27€/kWh, o Período de Retorno do Investimento (PRI) seria de 8 anos, TIR de 10,1% e 

VAL de 46754755 €. 

 

Analisando os valores obtidos por simulação para os dois casos estudados, pode concluir-se 

que ambos os projetos são viáveis financeiramente para um período de vida útil de 25 anos. 

 

Do ponto de vista económico de entre as 2 soluções analisadas, a proposta para um novo 

parque é aquela que apresenta melhores indicadores financeiros (PRI menor, TIR e VAL 

maior).  
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Capítulo VI. Conclusões e Perspetivas de 

Trabalho Futuro 
 

6.1 Conclusões   
 

 

Na realização desta dissertação foram adquiridos conhecimentos, que permitem ter uma 

melhor perceção da contextualização energética mundial e em especial em Cabo Verde, da 

estrutura de um parque solar, os componentes e equipamentos da instalação, geração de 

energia do parque e análise da sua viabilidade económica. 

 

Foi possível observar que o Decreto-Lei 2011, foi uma lei que deu um forte impulso ao setor 

de energias renováveis em Cabo Verde, em que também foi criado o Plano Diretor de 

Energias Renováveis e foi também aprovado o Plano Estratégico Sectorial para as Energias 

Renováveis. Planos esses que são importantes para o desenvolvimento do setor enérgico do 

país, criando assim condições legais e regulamentares para uma efetiva promoção das 

energias renováveis. 

 

Cabo Verde é um país com um desenvolvimento médio e dependente energeticamente de 

recursos fósseis. Apesar da dependência dos combustíveis fósseis, apresenta uma boa 

percentagem para o uso de recursos energéticos renováveis no futuro. Um dos recursos 

renováveis mais promissores é o recurso solar. É um país que apresenta um bom recurso solar 

com média de radiação situado entre 1700 e 2000kWh/m2/ano, com um potencial de mais de 

3 000 horas de sol por ano, no entanto ainda existem poucos investimentos neste setor.  

 

A ilha de Santiago é caracterizada por alguma diversidade de fontes de geração de energia 

elétrica, no entanto a geração de energia elétrica a partir de fontes fosseis é predominante.  

 

É também importante salientar que o dimensionamento, a organização e distribuição de 

painéis solares, não só ao nível técnico, para determinar o número de fileiras e painéis que 

deverão ser agrupados em série por forma a que o valor da tensão e a corrente elétrica se 

encontrem no intervalo de funcionamento do inversor. É também importante mencionar o uso 

de um software de simulação, no caso PVsyst, para apoiar e validar os resultados obtidos 

manualmente no dimensionamento do Parque FV. 
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O parque fotovoltaico de Palmarejo foi dimensionado utilizando dois tipos de módulos e 

inversores com potências e rendimentos semelhantes, o que nos diz que não era necessário o 

uso de equipamentos diferentes já que as caraterísticas técnicas também são semelhantes. 

Através de cálculos, foi possível observar a utilização de 23 módulos em 813 fileiras, sendo 

que no dimensionamento do parque de Palmarejo foi utilizado 24 módulos em fileira. 

Também no dimensionamento dos inversores é possível retirar um inversor, pois a potência 

instalada com 6 inversores ainda é superior ao necessário para a instalação, o que resultaria 

numa diminuição dos custos. 

 

Foi proposto um novo dimensionamento para o parque fotovoltaico de Palmarejo, onde foi 

escolhido um novo modelo de módulo fotovoltaico, um módulo com um maior rendimento. 

Foi mantido o tipo de inversor visto que o utlizado em Palmarejo apresenta um bom 

rendimento. Das simulações feitas no software PVsyst foi possível observar que a nova 

proposta apresentada para o parque resulta num valor mais elevado para a energia produzida e 

injetada na rede elétrica, para além de ocupar uma menor área. 

  

Em relação a análise da viabilidade económica feita com base na TIR, VAL e no PRI, revela 

que para os dois cenários analisados de venda de energia produzida a 0,24€/kWh e 

0,27€/kWh, os projetos são economicamente viáveis. O segundo cenário é o que apresenta um 

maior nível geral de rentabilidade, isso devido ao custo da energia injetada na rede ser maior 

que a do primeiro cenário. A principal conclusão que se pode obter da análise económica 

realizada, é que apesar do menor custo estimado para o novo parque, não existe assim uma 

grande diferença significativa nos valores dos TIR, VAL, PRI para os dois parques, o que 

mostra que o parque de Palmarejo foi bem dimensionado na altura.  

 

Por último, tem vindo a haver apostas no investimento e criação de regras que impulsionam o 

uso e consumo de energias renováveis em Cabo Verde, no caso em estudo, a energia 

fotovoltaica que é uma fonte de energia sustentável e com poucos impactos ambientais.  
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6.2 Perspetivas de trabalho futuro 
 

 

Para futuros trabalhos sugere-se um maior investimento nas fontes de energia renováveis uma 

vez que as condições climáticas de Cabo Verde são muitos favoráveis para o aproveitamento 

destes recursos.  

 

Apesar de ser elevado o custo de investimento para implementação de energias renováveis em 

Cabo Verde, não se pode deixar que o aspeto financeiro seja o fator determinante, não antes 

de ser realizada uma análise económica detalhada.  

 

É importante também um maior investimento em estudos como forma de reduzir as perdas na 

produção de energia, a fim de uma utilização mais eficiente da energia gerada.  

 

Pessoalmente uma das melhores soluções a utilizar no futuro, seria a interligação entre ilhas, 

aumentando assim a dimensão da rede, permitindo assim uma maior penetração de energia na 

rede. 

 

Propõe-se também que para futuros parques fotovoltaicos no país seja feito um 

dimensionamento mais otimizado, utilizando equipamentos com boas características técnicas 

e preços de mercado concorrenciais de forma a obter um maior rendimento.  
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Anexos 

Anexo A - Irradiação solar das zonas  

 

Zona 1 

 

 

Zona 2 
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Zona3 
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Anexo B – Especificações Técnicas dos módulos fotovoltaicos  
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Anexo C - Especificações Técnicas dos Inversores  
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Anexo D – Esquemas Unifilares BT  
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Anexo E – Especificações técnicas do módulo X21-345 
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Anexo F – Simulações Obtidas  

Simulação Parque Palmarejo 
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Simulação do Novo Cenário para Parque 
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Anexo G-Estudo económico do investimento 

Cenário 1 

Parque Palmarejo  

Ano Débito  Crédito Saldo  

0 -19 000 000 1 982 472 -17 017 528 

1 -17 357 879 1967714 -15 390 164 

2 -15 697 968 1953066 -13 744 902 

3 -14 019 800 1938527 -12 081 272 

4 -12 322 898 1924096 -10 398 801 

5 -10 606 777 1909773 -8 697 004 

6 -8 870 944 1895556 -6 975 388 

7 -7 114 896 1881446 -5 233 450 

8 -5 338 119 1867440 -3 470 679 

9 -3 540 093 1853538 -1 686 554 

10 -1 720 285 1839740 119 455 

11 121 844 1826045 1 947 889 

12 1 986 847 1812452 3 799 298 

13 3 875 284 1798959 5 674 244 

14 5 787 728 1785568 7 573 296 

15 7 724 762 1772276 9 497 037 

16 9 686 978 1759082 11 446 061 

17 11 674 982 1745988 13 420 969 

18 13 689 389 1732990 15 422 379 

19 15 730 826 1720089 17 450 916 

20 17 799 934 1707285 19 507 219 

21 19 897 363 1694575 21 591 939 

22 22 023 777 1681961 23 705 738 

23 24 179 853 1669440 25 849 293 

24 26 366 279 1657012 28 023 291 

25 28 583 757 1644677 30 228 434 

 

 

Indicador financeiro 

 

VAL 302282434€ 

TIR 3,49% 

PRI 11ºano 
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Novo parque  

 

Ano Débito  Crédito Saldo  

0 -17543857 2167944 -15375913 

1 -15683431 2151805 -13531626 

2 -13802258 2135787 -11666471 

3 -11899801 2119888 -9779913 

4 -9975511 2104107 -7871404 

5 -8028832 2088444 -5940388 

6 -6059196 2072897 -3986299 

7 -4066025 2057466 -2008559 

8 -2048730 2042150 -6580 

9 -6712 2026948 2020236 

10 2060641 2011859 4072500 

11 4153950 1996882 6150832 

12 6273848 1982017 8255866 

13 8420983 1967263 10388246 

14 10596010 1952618 12548628 

15 12799601 1938082 14737683 

16 15032437 1923655 16956092 

17 17295214 1909335 19204549 

18 19588640 1895122 21483761 

19 21913437 1881014 23794451 

20 24270340 1867011 26137351 

21 26660098 1853113 28513211 

22 29083475 1839318 30922793 

23 31541249 1825626 33366875 

24 34034213 1812036 35846248 

25 36563173 1798547 38361720 
 

 

Indicador financeiro 

VAL 38361720 € 

TIR 7,4% 

PRI 10ºano 
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Cenário 2 

Palmarejo 

Ano Débito  Crédito Saldo  

0 -19 000 000 2 230 281 -16 769 719 

1 -17 105 113 2213678 -14 891 435 

2 -15 189 264 2197199 -12 992 064 

3 -13 251 906 2180843 -11 071 062 

4 -11 292 484 2164609 -9 127 875 

5 -9 310 433 2148495 -7 161 938 

6 -7 305 177 2132501 -5 172 676 

7 -5 276 129 2116626 -3 159 503 

8 -3 222 693 2100870 -1 121 823 

9 -1 144 259 2085231 940 971 

10 959 791 2069708 3 029 498 

11 3 090 088 2054301 5 144 389 

12 5 247 277 2039008 7 286 285 

13 7 432 010 2023829 9 455 840 

14 9 644 957 2008764 11 653 720 

15 11 886 794 1993810 13 880 604 

16 14 158 217 1978968 16 137 184 

17 16 459 928 1964236 18 424 164 

18 18 792 647 1949614 20 742 261 

19 21 157 106 1935101 23 092 207 

20 23 554 051 1920695 25 474 746 

21 25 984 241 1906397 27 890 639 

22 28 448 451 1892206 30 340 657 

23 30 947 470 1878120 32 825 590 

24 33 482 102 1864139 35 346 241 

25 36 053 166 1850262 37 903 428 

 

Indicador financeiro 

VAL 37903428€ 

TIR 6,24% 

PRI 10ºano 
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Novo Parque 

Ano Débito  Crédito Saldo  

0 -17543857 2438937 -15104920 

1 -15407018 2420781 -12986237 

2 -13245962 2402760 -10843202 

3 -11060066 2384874 -8675192 

4 -8848696 2367120 -6481575 

5 -6611207 2349499 -4261707 

6 -4346941 2332009 -2014932 

7 -2055231 2314649 259418 

8 264607 2297419 2562025 

9 2613266 2280316 4893582 

10 4991454 2263341 7254795 

11 7399891 2246493 9646383 

12 9839311 2229769 12069080 

13 12310462 2213170 14523632 

14 14814105 2196695 17010800 

15 17351016 2180343 19531359 

16 19921986 2164112 22086098 

17 22527820 2148002 24675822 

18 25169338 2132012 27301350 

19 27847377 2116141 29963518 

20 30562788 2100388 32663176 

21 33316440 2084752 35401192 

22 36109216 2069233 38178448 

23 38942017 2053829 40995847 

24 41815764 2038540 43854304 

25 44731390 2023365 46754755 
 

Indicador financeiro 

VAL 46754755€ 

TIR 10,01% 

PRI 8ºano 

 

 


