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Resumo 

Os sistemas fotovoltaicos tem vindo a assumir um papel de relevância no seio das energias 
renováveis. Inicialmente pensava-se em soluções aditivas ao próprio edifício, mas actualmente 
estes sistemas já surgem no inicio dos projectos e são pensados de forma integrativa, isto é, as 
soluções fotovoltaicas no edifício são criadas de raiz numa vertente BIPV – Building Integrated 
Photovoltaics. É neste contexto que surge esta dissertação com o objectivo de sistematização e 
optimização do projecto de instalações e equipamentos eléctricos aplicado aos sistemas 
fotovoltaicos integrados - BIPV, num contexto de ausência de legislação nacional que o suporte. 

Neste trabalho foram compiladas Normas Internacionais, regras de boas práticas e 
recomendações de boas praticas nas aplicações dos sistemas BIPV, de forma a obter um 
documento que servirá de guia técnico às instalações eléctricas de sistemas fotovoltaicos, 
estando considerados e analisados os elementos que o constituem, sendo apresentados critérios 
de cálculo e de selecção das cablagens, das protecções e dos equipamentos, tendo em vista a 
segurança das pessoas e da própria instalação. 

É ainda apresentada uma proposta de injecção da produção fotovoltaica na rede de média 
tensão, através de um posto de transformação conjunto com o posto de transformação do 
cliente, que visa uma optimização dos recursos, em termos de espaço físico e em termos de 
equipamento. Esta proposta encontra-se actualmente em análise pelas entidades para aprovação 
e aplicação genérica às instalações eléctricas. 
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Abstract 

The photovoltaic system has a major relevance in the renewable energy systems. Over the 
last years the photovoltaic systems was added to the building, but nowadays the photovoltaic 
systems are often integrated, this means that the solution for the photovoltaic is thinking in the 
beginning of the project. The aim of this work is developing the electrical concepts and 
standards applied to the electrical design of the BIPV. 

In this work we have compiled international standard, installation codes and rules of best 
practice to obtain a guide to the installation of PV system in BIPV. The various components that 
make up a BIPV system are represented and the requirements and recommend practice for a 
good design and implementation of a PV system are explained, also the safety of people is 
careful treated. 

We also present an optimized electrical configuration for the substation and the procedures 
and the safe interconnection with the utility grid systems  
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Capítulo 1 
Introdução 

1.1 – Contextualização e motivação 
 

Actualmente os pedidos para o desenvolvimento de projectos de sistemas fotovoltaicos são 
constantes, não só devido ao aparecimento dos incentivos à microgeração, mas também aliado a 
uma vertente de sustentabilidade e de imagem de edifício “verde”. Neste sentido, a vertente 
BIPV é cada vez mais requerida, pelo mundo de possibilidade que importa para a arquitectura, 
uma vez que, desta forma podem-se criar superfícies fotovoltaicas integradas no edifício, com a 
dupla ou tripla função de produção de energia, revestimento do edifício e efeito arquitectónico. 

No entanto, requer especializações ao nível de projecto de engenharia. Relativamente aos 
usuais sistemas fotovoltaicos simplesmente montados em edifícios os BiPV apresentam 
restrições de orientação e uma maior dificuldade de dissipação de calor o que condiciona a 
eficiência eléctrica, e consequentemente o dimensionamento do sistema.  

Neste contexto, de necessidade de projecto eléctrico específico dos sistemas fotovoltaicos 
BIPV, há uma ausência de legislação e de regras que suporte este projecto e que integre não só 
as questões de dimensionamento da instalação, mas também a segurança das pessoas. Desta 
forma, tentamos com a elaboração deste trabalho criar uma metodologia de dimensionamento 
que reflectirá todas as vertentes de projecto. 

 

1.2. Objectivos 
 
Esta Tese tem como objectivo criar um guia técnico de dimensionamento das instalações 

eléctricas de um sistema BIPV.  
Pretende-se criar uma metodologia de dimensionamento e desenho da instalação, que 

contemple as normas, regras e boas práticas a aplicar às instalações eléctricas dos sistemas 
BIPV, tendo sempre em consideração a segurança das pessoas e da instalação.  

Com o intuito de optimizar e sistematizar o projecto eléctrico dos sistemas fotovoltaicos são 
apresentados esquemas unifilares tipo aplicados às instalações BIPV. 

É dado ainda um contributo, na ligação dos sistemas fotovoltaicos à rede de média tensão, 
propondo a injecção da energia produzida, através de um posto de transformação dos sistemas 
BIPV, conjugado com o posto de transformação de cliente. 
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1.3. Estrutura da Tese 
Esta Tese é constituída por 5 capítulos.  
No capítulo 2 é referido o estado da arte em termos de tecnologias fotovoltaicas aplicadas ao 

BIPV, são referidas as diferentes possibilidades de adaptação de soluções integrativas ao 
edifício, são ainda explicitadas as características dos módulos fotovoltaicos, são referidos os 
efeitos de sombreamento na instalação e são apresentados os diferentes inversores a aplicar num 
sistema BIPV. 

O capítulo 3, é aquele que congrega os aspectos mais relevantes desta Tese, uma vez que 
trata o projecto eléctrico da instalação BIPV, apresentando uma metodologia passo a passo de 
dimensionamento, tendo em consideração as normas e regras aplicáveis a todos os aspectos da 
instalação. Para além dos procedimentos do projecto eléctrico BIPV é feita referência às 
protecções e segurança da instalação e das pessoas. São ainda apresentados esquemas tipo do 
projecto eléctrico e da ligação em média tensão dos sistemas BIPV. 

No capítulo 4 são apresentados dois exemplos de dimensionamento de sistemas BIPV, 
sendo um de uma instalação BIPV centralizada, e outro de uma instalação BIPV distribuída, em 
termos de conversão de corrente CC e CA. Em ambos os casos é seguida a metodologia de 
dimensionamento e desenho da instalação fotovoltaica apresentada no capítulo 3. 

 
Por fim apresentam-se conclusões e propõe-se desenvolvimentos futuros 
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Capítulo 2 
Estado da Arte sobre BIPV 

 
 
 
O BIPV - Building Integrated Photovoltaics Systems - refere-se a sistemas e conceitos nos 

quais os módulos fotovoltaicos têm a dupla função de produção de energia e de elemento de 
construção do edifício. 

A integração dos painéis fotovoltaicos nos edifícios oferece ao arquitecto novas 
oportunidades para incorporar a tecnologia solar, desta forma os sistemas solares e a 
arquitectura podem combinar-se numa harmoniosa mescla de design, ecologia e economia. 

A grande variedade de formatos, cores e estruturas das células fotovoltaicas, em conjugação 
com o vidro e os perfis de suporte, permitem uma grande criatividade, dando ênfase a um 
desenho arquitectónico moderno. Permite ainda que os arquitectos introduzam, nos seus 
projectos, conceitos inovadores de energia e eficiência, e estabeleçam novas normas para o 
futuro, combinando a elegância com a funcionalidade. Os módulos podem ser criados à medida, 
podendo adaptar-se ao projecto, tendo o seu desenho, a transparência, o controlo de luz e o nível 
de sombreamento que se deseja. 

Os edifícios que integram sistemas fotovoltaicos utilizam esses materiais como substituição 
de outros elementos da construção das fachadas, dos telhados e de estruturas de sombreamento. 
Aplicam-se na sua maioria aos edifícios novos em construção, sendo utilizados como uma fonte 
auxiliar de produção de energia. A grande vantagem na utilização de sistemas integrados 
consiste na redução do custo de montagem e fornecimento de outros materiais de construção, 
que desta forma serão substituídos pelos painéis, desempenhando estes as mesmas funções, 
diminuímos assim o custo inicial de instalação do sistema fotovoltaico integrado em relação ao 
sistema não integrado. 

2.1 - Tecnologias Fotovoltaicas para BIPV 

Os módulos fotovoltaicos aplicados na integração em edifícios são flexíveis ao ponto de 
permitir um desenho arquitectónico admirável aliado a uma imagem de sustentabilidade, desta 
forma o impacto visual do edifício trará uma maior valia ao seu proprietário. 

As vantagens de integrar os painéis são inúmeras e desde logo podemos descrever algumas, 
nomeadamente: 

A substituição de materiais de construção tradicionais; 
Funcionalidade de protecção contra os agentes atmosféricos – chuva, vento, sol, etc; 
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Nos módulos de sombreamento podemos determinar o nível de luz pretendido, através da 
escolha do tipo de tecnologia a utilizar – película ou cristalina; 

A integração dos módulos fotovoltaicos no edifício e a tecnologia aplicada estão 
relacionadas através do local da sua instalação, isto é, de acordo com o tipo de integração 
aplicada haverá tecnologias que se adequam melhor a sua funcionalidade, por exemplo: em 
telhados planos aplicam-se maioritariamente materiais em película fina, nas fachadas podemos 
aplicar ambas as tecnologias – película fina ou cristalina, dependerá da funcionalidade da 
estrutura, desta forma será de analisar o tipo de módulos versus tecnologias existentes para uma 
escolha apropriada. Por sua vez, a construção dos módulos depende dos elementos condutores 
aplicados no seu fabrico. 

No fabrico dos módulos fotovoltaicos são utilizados materiais semicondutores como o 
silício, o arsenieto de gálio, telurieto de cádmio ou disselenieto de cobre e índio. Porem, a célula 
de silício cristalina é a mais comum. Actualmente, cerca de 95% de todas as células solares do 
mundo são de silício. O silício é o segundo elemento químico mais frequentemente utilizado na 
Terra, apresentado uma disponibilidade quase ilimitada. No entanto, o silício não existe como 
um elemento químico, existe apenas associado à areia de sílica. Na obtenção de silício com um 
elevado grau de pureza são utilizados processos com um gasto considerável de energia e algum 
desperdício de material. As células de filmes finos, onde o silício amorfo é utilizado, requerem 
menor quantidade de material e de energia no seu processo de fabricação. 

Podemos desta forma dividir os materiais em dois grandes grupos – cristalinos e película 
fina ou amorfos. Neste ultimo grupo há uma grande margem de progressão e desenvolvimento 
nas tecnologias aplicadas, uma vez que há vários estudos e experiencias a decorrer. 

Um dos grandes desafios actuais é o desenvolvimento de acessórios e equipamentos 
complementares para sistemas fotovoltaicos, com qualidade e vida útil comparável às do 
módulo – Si-cristalino com cerca de 25 anos. 

2.1.1 - Materiais compactos cristalinos 

O material mais importante para as células solares cristalinas é o silício. Não é um elemento 
químico puro, mas uma ligação química em forma de dióxido de silício. 

Para a obtenção do silício, em primeiro lugar é necessário separar o oxigénio não desejado 
do dióxido de silício. Para o conseguir, a areia de sílica é aquecida e fundida num cadinho, junto 
com pó de carvão. 

Obtêm-se silício de elevada qualidade, que pode agora ser processado de diferentes modos, 
como por exemplo para produzir células monocristalinas ou células policristalinas. 

 
Células de silício monocristalino 
O processo de Czochralski (processo de extracção de cadinho), foi estabelecido para 

produzir silício monocristalino para aplicações terrestres. A eficiência destas células será de 15 
a 18% (silício de Czochralski). 

Para módulos especiais, utilizados em sistemas de integração em edifícios, para os quais é 
desejável algum grau de transparência, ou para sistemas solares domésticos, as células redondas 
poderão constituir uma boa alternativa. 

As células de silício monocristalino terão, normalmente, as dimensões de 10x10 cm² ou 
12,5x12,5 cm², diâmetro 10, 12,5 ou 15 cm, e uma espessura de 0,3 mm. A sua estrutura é 
homogénea. 
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Células policristalinas 
O processo de produção mais comum para o silício policristalino é o de fundição de 

lingotes. 
Este tipo de células terá uma eficiência de 13 a 15% (com Anti-Reflexo) e uma forma 

quadrada. As dimensões serão de 10x10 cm², 12,5x12,5 cm² e 15x15 cm², com uma espessura 
de: 0,3 mm. 

 
Outras células de material compacto cristalino  
 
a) POWER–Células de silício policristalino  
As células POWER resultam da engenharia da pastilha policristalina, são constituídas por 

pastilhas policristalinas produzidas por fundição de lingotes.  
A sua eficiência será de 10% (para uma transparência de 10%). Possui uma forma quadrada. 

Tendo as dimensões de: 10x10 cm² e uma espessura de 0,3 mm. 
 
b) Células de silício laminadas e células de silício cristalino de película fina 
Aproximadamente metade do silício em bruto é perdido na forma de pó de serragem, com a 

aplicação do processo tradicional de produção das pastilhas de silício cristalino. 
Para além disso, por razões mecânicas, a pastilha cortada requer uma espessura de cerca de 

0,3mm. Para reduzir as elevadas perdas de material e aumentar a sua exploração, foram 
desenvolvidos diferentes tipos de procedimentos de laminagem de faixas, que permitem 
produzir lâminas directamente a partir do banho de fusão do silício. Já detêm a espessura da 
futura pastilha, precisando apenas que a sua superfície lisa seja cortada em peças com a ajuda de 
raios laser. Devido aos progressos tecnológicos, a espessura das folhas de silício será reduzida a 
0,1 mm no futuro.  

 
c) Células de silício policristalino EFG 
O processo EFG (Edge-defined Film-Fed Growth - Alimentação da película com limite de 

crescimento definido), foi utilizado na produção industrial em série durante muitos anos.  
Para produzir células ainda mais finas com uma maior rapidez de laminagem, serão no 

futuro produzidos tubos arredondados em vez de octogonais. No entanto, esta técnica de 
produção contínua ainda está em fase de desenvolvimento. 

 
d) Células de faixa de filamentos de silício policristalino 
No processo de Laminagem de Faixas, dois filamentos de carbono ou de quartzo designados 

por lâminas, aquecidos a altas temperaturas, são extraídos de um cadinho liso com silício 
fundido.  

 
e) Células de rede dendrítica de silício monocristalino 
Com um processo semelhante ao da faixa de lâminas, uma pequena faixa de 5 cm de largura 

é extraída do banho de silício durante o método da rede dendrítica.  
 
f) Células policristalinas Apex 
As células Apex são as primeiras aplicações de um procedimento de película fina com 

silício cristalino, que está preparado para a produção em série. Um substrato condutivo de 
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cerâmica, substitui a espessa pastilha de silício e é coberta num processo horizontal e contínuo 
com uma fina película de silício policristalino de 0,03 a 0,1 mm, como uma camada foto-activa. 
São assim criadas células solares em larga escala com características semelhantes às clássicas 
células policristalinas. São ainda necessárias elevadas temperaturas de processo (900 a 
1.000ºC). No entanto, a escassa necessidade de semicondutores de alta qualidade, bem como a 
elevada velocidade de produção, prometem obter proveitos em termos de custos. 

2.1.2 - Materiais em película fina 

Desde a década de 90, o desenvolvimento dos processos de película fina para fabricar 
células solares, tornaram-se cada vez mais importantes. Neste caso, os semi-condutores foto-
activos são aplicados em finas camadas num substrato (na maioria dos casos o vidro). Os 
métodos utilizados incluem disposição por vaporização, processos de disposição catódica e 
banhos electrolíticos. O Silício amorfo, o diselenieto de cobre e índio (CIS), e o telurieto de 
cádmio (CdTe), são utilizados como materiais semicondutores. 

Devido à elevada absorção luminosa destes materiais, uma camada com uma espessura 
menor que 0,001 mm é, teoricamente, suficiente para converter a luz solar. Estes materiais são 
mais tolerantes à contaminação de átomos estranhos. Comparando com as temperaturas de 
fabrico das células de silício cristalino, que vão até 1.500°C, as células de película fina apenas 
requerem temperaturas situadas entre 200°C e 500°C. Os menores consumos de materiais e de 
energia, assim como a elevada capacidade de automatização da produção em larga escala, 
oferecem um potencial considerável para a redução dos custos de produção, quando comparada 
com a tecnologia de produção do silício cristalino. 

As células de película fina não estão restringidas no seu formato aos tamanhos standard das 
pastilhas, como acontece no caso das células cristalinas. Teoricamente, o substrato pode ser 
cortado em vários tamanhos e revestido com material semi-condutor. Todavia, uma vez que na 
interligação interna apenas podem ser ligadas em série células com medidas semelhantes, a área 
eléctrica eficaz vem determinada pela maior área rectangular possível dentro de uma forma 
assimétrica. A área exterior a este rectângulo não é activa do ponto de vista eléctrico, mas não 
pode ser distinguida visualmente da área activa. 

As células de película fina têm um melhor aproveitamento para baixos níveis de radiação e 
para radiações do tipo difusa. Para além disso, o coeficiente de temperatura é mais favorável, 
isto é, a deterioração do desempenho para elevadas temperaturas é menor da que se verifica com 
outras tecnologias. 

Outra vantagem das películas finas resulta da sua forma celular (longas e estreitas fitas), 
conferindo-lhe uma menor sensibilidade aos efeitos de sombreamento. No caso de um módulo 
cristalino, uma folha de árvore pode cobrir completamente a célula cristalina. No caso do 
módulo de película fina, essa folha poderá cobrir várias células ao mesmo tempo, ficando no 
entanto apenas uma pequena área de cada uma destas células efectivamente sombreada. 

 
Células de silício amorfo 
O silício amorfo (sem forma) não forma uma estrutura regular de cristal, mas uma rede 

irregular. Como resultado, ocorrem ligações livres que absorvem hidrogénio até à saturação. 
Este silício amorfo hidrogenado (a-Si:H) é criado num reactor plasmático. Este processo requer 
temperaturas relativamente baixas, na ordem dos 200°C a 250°C. 
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A maior desvantagem das células amorfas, consiste na sua baixa eficiência. Esta eficiência 
diminui durante os primeiros 6 a 12 meses de funcionamento, devido à degradação induzida 
pela luz (o “Efeito Staebler-Wronski”), até nivelar num valor estável. As células solares multi-
junções foram desenvolvidas para contrariar este problema. Nas células são sobrepostas duas 
estruturas p-i-n e, com células triplas, três estruturas p-i-n.  

A eficiência do módulo é de 5 a 8% (em condições estáveis) e tem a vantagem da forma ser 
de escolha livre. 

Relativamente as dimensões, o módulo standard terá no máximo: 0,77 x 2,44 m2 e o módulo 
especial máximo: 2 x 3 m2. A espessura será de 1 a 3 mm para o substrato (plástico, metal ou 
vidro não solidificado), com um revestimento de silício amorfo de aproximadamente 0,001 mm.  

 
Células de Diselenieto de Cobre e Índio (CIS) 
O material semi-condutor activo das células solares CIS, é o diselenieto de cobre e índio. O 

composto CIS forma muitas vezes uma liga com o gálio e/ou o enxofre. Quando se fabricam as 
células, o substrato de vidro é inicialmente revestido com uma camada fina de molibdénio como 
contacto anterior, utilizando o processo de disposição catódica.  

Ao contrário do silício amorfo, as células solares CIS não são susceptíveis de se degradarem 
com a indução da luz. Contudo, apresentam problemas de estabilidade nos ambientes quentes e 
húmidos, pelo que deve ser garantida uma boa selagem contra a humidade. 

O módulo CIS constitui actualmente a mais eficiente de todas as tecnologias de película 
fina. É expectável que os custos de produção, ao avançar para uma produção em massa, venham 
a ser consideravelmente mais baixos do que o Silício cristalino. Existe ainda a necessidade de 
maiores progressos na substituição da camada tampão CdS, por um composto sem Cádmio. O 
potencial perigo que surge com o conteúdo de selénio é considerado negligenciável, devido à 
sua baixa proporção. 

A sua eficiência é de: 7,5-9,5% de eficiência do módulo. A forma será de escolha livre. 
As dimensões máximas serão de: 1,20 x 0,6 m2, com uma espessura de 3 mm para o 

substrato (vidro não solidificado) com um revestimento de 0,003 mm.  
 
Células de Telurieto de Cádmio (CdTe) 
Células solares CdTe são fabricadas sobre um substrato de vidro, com uma camada de 

condutor transparente – normalmente óxido de estanho índio (OTI) – como contacto frontal.  
Tal como a produção CIS, esta tecnologia também tem um potencial considerável para a 

redução de custos numa produção em massa. No entanto, a toxicidade do Cádmio pode 
constituir um problema, que pode afectar a aceitação dos módulos e assim a sua capacidade de 
criar um impacto positivo no mercado. O CdTe é um composto não tóxico de elevada 
estabilidade. Este composto pode contudo apresentar um risco para o ambiente e para a saúde na 
sua condição de gás. O estado físico gasoso apenas ocorre durante o processo de fabrico das 
células, em centros de produção com ambientes controlados. 

A eficiência será de 6 a 9 % de eficiência modular. Terá uma forma de escolha livre e 
espessura de 3mm de substrato material (vidro não solidificado) com 0,008 mm de 
revestimento. A dimensão máxima de 1,20 x 0,6 m2 e uma estrutura homogénea. 
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2.1.3 - Conceitos de novas células solares 

Células nanocristalinas sensitivizadas com corantes 
Um novo tipo de células solares foi introduzido pelo professor Suíço Michael Grätzel em 

1991, podendo desenvolver-se numa alternativa económica à tecnologia do silício. O material 
básico da “Célula de Grätzel” é o semi-condutor de dióxido de titânio (TiO2). No entanto, não 
funciona na base de uma junção p-n no semi-condutor, absorvendo a luz num corante orgânico, 
de forma semelhante ao modo com que as plantas usam a clorofila, para capturar a energia da 
luz solar através da fotossíntese. 

Estas células solares foto-electroquímicas são diferentes das clássicas células solares. Uma 
camada de dióxido de titânio com corante e uma solução condutora salina como electrólito, são 
colocadas entre dois eléctrodos condutivos e transparentes (folhas de vidro revestidas com 
TCO). 

Contudo, existem ainda sérios problemas, que devem ser resolvidos antes de se partir para 
uma produção industrial em massa, particularmente em termos da estabilidade a longo prazo e 
na selagem. Para melhorar o manuseamento e simplificar a selagem, estão a ser concentrados 
esforços no sentido de aumentar a espessura dos electrólitos líquidos, até formar um gel 
semelhante ao gel dos acumuladores. 

Até ao momento, as pequenas células de laboratório alcançaram uma eficácia de 12 %. Os 
módulos do primeiro lote de produção limitada de uma empresa, têm uma eficiência de 
aproximadamente 5%. 

As modestas eficiências sob as condições de referência CTS, são contrapostas pela elevada 
eficiência em termos comparativos para as baixas intensidades de radiação. As células 
nanocristalinas sensitivizadas com corantes, provaram ser muito tolerantes aos ineficazes 
ângulos de incidência da luz solar e aos sombreamentos. 

Em contraste com as células cristalinas, a sua eficiência cresce com o aumento da 
temperatura. Como resultado, são utilizadas para pequenos dispositivos em espaços interiores e 
na integração em edifícios. 

Neste último caso, as células sensitivizadas com corantes oferecem novas e estimulantes 
possibilidades de desenho, graças à sua flexibilidade em termos de transparência e à sua 
coloração avermelhada (de cor ocre), que pode evoluir para cor verde-cinza, conforme o corante 
aplicado. 

 
Células solares microcristalinas e micromorfas 
O silício não é tóxico, bem como quase inesgotável. Uma alternativa promissória para o 

futuro, consiste nas células solares de película fina de silício cristalino. Não só tiram proveito 
das vantagens do material do silício cristalino, bem como das vantagens da tecnologia de 
fabrico de película fina (produção em massa, automatizada, com reduzido desperdício de 
material e menor custo).  
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Células híbridas: Células solares HCI 
A célula solar HCI, resulta da combinação da clássica célula solar cristalina, com uma célula 

de película fina. HCI - heterojunção com uma Camada fina Intrínseca, refere-se à estrutura 
destas células solares híbridas. Consiste em silício cristalino e amorfo associado a uma película 
fina adicional não contaminada (camada fina intrínseca). Uma pastilha monocristalina forma o 
núcleo da célula HCI e é revestida em ambos os lados por uma camada fina de silício amorfo (a-
Si).  

Não há degradação da eficiência em resultado do fenómeno de envelhecimento por indução 
da luz, como é característico das células amorfas de película fina.  

Comparadas com as células solares cristalinas, a célula HCI distingue-se pela maior 
produção de energia a elevadas temperaturas. Neste caso, por cada incremento da unidade de 
temperatura em Grau Celsius, há uma queda de eficiência de 0,33%, em comparação com os 
0,45 % sentidos pelo silício cristalino.  

A eficiência será de 17,3%, tendo uma forma quadrada (estriada), as dimensões de 104 mm 
x 104 mm e uma espessura de 0,2 mm.  

2.1.4 - Comparação entre os diferentes tipos de células solares 

Nos sistemas solares com ligação à rede eléctrica pública, geralmente são utilizadas células 
solares de silício monocristalino e policristalino. A menor eficiência do silício policristalino é 
contrariado pelas vantagens que oferece em termos do preço final, que advém dos menores 
custos de fabrico. 

Os módulos de silício amorfo têm sido maioritariamente utilizados em aplicações de lazer 
(pequenas aplicações, campismo, barcos). Recentemente, os resultados de longo prazo 
conseguidos com testes, demonstraram que as reservas referentes à sua estabilidade e ao seu 
comportamento ao longo do tempo, eram infundadas, pelo que os módulos amorfos poderão 
tornar-se cada vez mais comuns nos grandes sistemas. 

Os módulos híbridos HCI alcançam maiores níveis de eficiência entre os módulos 
comerciais disponíveis. Os módulos de película fina CIS e CdTel alcançaram a fase de produção 
em série e têm vindo a ser utilizados em vários locais de referência. 

Os chamados semicondutores III-V, como são o Arsenieto de Gálio (GaAs) que consiste em 
elementos do Grupo III e do Grupo V na tabela periódica, permitem a produção de células 
solares de elevada eficiência. Não são competitivas no preço. Por este motivo, são utilizadas 
apenas no espaço e para sistemas de concentração, normalmente combinadas com compostos 
adicionais III-V, tais como o GaSb ou o GalnO, em células solares sobrepostas. Estas células 
duplas e triplas são interessantes objectos de investigação, num esforço que visa estabelecer 
novos recordes de eficiência celular. 

As células sensitivizadas com corantes, são uma variante interessante para o futuro. Com as 
suas cores e transparência poderão vir a constituir um novo marco, especialmente na integração 
em edifícios. 

Os valores máximos de eficiência das células e módulos solares são sumariamente descritos 
na tabela a seguir.  
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Tabela 2.1 - Máxima eficiência fotovoltaica 

 

Material da célula solar  Eficiência da Célula �z  
(Laboratório)  

Eficiência da Célula �z  
(Produção)  

Eficiência da Célula �M  
(Produção em Série)  

Silício Monocristalino  24,7%  18%  14%  
Silício policristalino  19,8%  15%  13%  

Células de silício  
policristalino EFG  19,7% 14%  13%  

Silício cristalino de  
película fina  19,2% 9,5%  7,9%  

Silício amorfo*  13%  10,5%  7,5%  
Silício micromorfo*  12%  10,7%  9,1%  
Célula solar híbrida HCI  20,1%  17,3%  15,2%  
CIS, CIGS  18,8%  14%  10%  
Telurieto de Cádmio  16,4%  10%  9%  
Semicondutor III-V  35,8% **  27,4%  27%  

Célula sensitivizadas com 
colorante  12,0% 7%  5% ***  

* no estado estável.  
** medida com um fluxo concentrado de radiação.  
*** séries de produção limitada. 

2.2 - Integração de sistemas fotovoltaicos no edifício 

A superfície envolvente dos edifícios é adequada à instalação de campos fotovoltaicos, quer 
nas fachadas quer nas coberturas (inclinadas ou planas). A este respeito, pode-se estabelecer 
uma distinção entre soluções aditivas e soluções integrativas. 

Numa solução aditiva, os módulos fotovoltaicos são fixados na cobertura ou na fachada, 
através de uma estrutura metálica. O sistema fotovoltaico consiste assim num elemento técnico 
e estruturante, colocado no edifício com a única função de gerar energia. 

Numa solução integrativa, os componentes da cobertura ou da fachada do edifício, são 
substituídos por elementos fotovoltaicos. O sistema fotovoltaico passa a fazer parte constituinte 
da envolvente do edifício e, para além de gerar energia eléctrica, assegura funções de protecção 
climatérica, isolamento térmico, isolamento acústico e sombreamento. Esta capacidade de 
integração dos módulos fotovoltaicos permite explorar efeitos sinérgicos e implementar 
soluções de elevado valor estético. 

Este capítulo apresenta conceitos básicos relacionados com a instalação de sistemas 
fotovoltaicos em coberturas e fachadas, fazendo uma retrospectiva de instalações integrativas 
(BIPV) em coberturas inclinadas e planas, fachadas, assim como em coberturas envidraçadas e 
em dispositivos de sombreamento. 

2.2.1 - Coberturas 

Funções de uma cobertura 
Actualmente, uma cobertura tem as seguintes funcionalidades: 

• Delimitação da envolvente superior do edifício; 
• Suporte das cargas que resultam do revestimento da cobertura, do vento e da neve; 
• Manutenção do conforto interior do edifício; 
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• Isolamento térmico; 
• Isolamento acústico; 
• Protecção em caso de incêndio; 
• Estética (forma, cor, material, estrutura da superfície). 

Nos novos projectos a cobertura já incorpora elementos energéticos que convertem a luz 
solar em potência eléctrica ou em calor. Isto significa que haverá grandes mudanças no aspecto 
das novas cobertura, sobretudo no que respeita ao material e respectiva aparência final. 

As instalações nos telhados poderão ser afectadas pelas clarabóias, janelas de sótão e os 
terraços no telhado, estas podem constituir uma séria limitação à instalação de módulos 
fotovoltaicos, pois limitam a área disponível da cobertura e promovem o aparecimento de zonas 
sombreadas. 

 
Sistemas em cobertura inclinada 
Enquanto que as coberturas planas permitem uma certa liberdade ao projectista do sistema 

fotovoltaico, as coberturas inclinadas determinam a orientação e a inclinação dos módulos. Por 
este motivo, devem-se estudar as características dos locais de aplicação antes de se iniciar a fase 
de projecto. 

Os módulos estão expostos a elevada carga térmica principalmente na altura do verão, e ao 
longo do ano são também exercidas forças de pressão e sucção nos módulos. As primeiras 
resultam em grande parte da pressão do vento em função da altura do prédio, do próprio peso 
dos módulos e do peso da neve (nas regiões de maior altitude) e da geada. As forças de sucção 
resultam essencialmente do efeito das forças ascendentes do vento.  

Dado que os sistemas fotovoltaicos podem operar durante períodos superiores a vinte anos, 
e que, sobretudo no caso das estruturas perfiladas de suporte, todos os acessórios mecânicos 
estão expostos às condições climatéricas, deve-se usar apenas um tipo de material nos pontos de 
fixação. As combinações de diversos metais, só poderão ser usadas se não houver qualquer risco 
de reacções electroquímicas. Se for necessário, estes pontos de fixação deverão ser protegidos 
da humidade. No entanto, é recomendado o isolamento entre metais com elevadas diferenças de 
potencial. 

Para a montagem na cobertura são usados módulos vidro-película (laminados) com e sem 
armação, ou módulos vidro-vidro. Normalmente são colocados lado-a-lado, mas existem 
sistemas nos quais os módulos são sobrepostos à semelhança das telhas. A possibilidade de 
circular por cima dos módulos, para efeitos de manutenção e reparação, depende do tipo de 
módulos que for usado. No entanto, deve-se sempre verificar se não existem pedras ou 
fragmentos de metal presos nas solas dos sapatos, de forma a evitar riscar a superfície do 
módulo.  

 
Sistemas em Coberturas planas 
Em consequência da integração do sistema gerador numa cobertura plana, os módulos 

fotovoltaicos têm normalmente um reduzido ângulo de inclinação e estão sujeitos a elevadas 
temperaturas. Isto implica uma menor incidência da radiação solar em relação à inclinação e 
orientação óptima. Para além disso, a menor capacidade de auto-limpeza provoca a acumulação 
da sujidade sobre os módulos, pelo que será necessário limpá-los regularmente. As células de 
película fina poderão ter um melhor desempenho perante estas condições. Existe também um 
melhor aproveitamento da superfície do telhado: a montagem na posição horizontal permite que 
seja alcançada uma maior potência em Wp por m2 de área de cobertura, podendo os módulos ser 
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colocados em paralelo com os limites da cobertura, independentemente da orientação do 
edifício. Uma vez que não é necessário utilizar estruturas de suporte, os custos dos sistemas de 
montagem acabam por ser reduzidos. 

2.2.2 - Fachadas 

Enquanto face frontal do edifício, a fachada constitui a primeira imagem do edifício. Por 
este facto, é prestada uma especial atenção à aparência externa da fachada, segundo o estilo e 
filosofia dos arquitectos e construtores. Os gostos actuais, os estilos regionais e as novas 
tecnologias, são também reflectidos no desenho final. Neste contexto, os módulos fotovoltaicos 
podem enriquecer o leque de soluções arquitectónicas quando tratados como elementos de 
construção. Nos edifícios modernos, as fachadas de vidro proporcionam uma ligação para o 
mundo exterior. As inovadoras células solares podem ser integradas nos painéis de vidro 
utilizados, transformando-os assim em dispositivos solares. 

Os módulos fotovoltaicos podem ser integrados ou dispostos na face das fachadas. Ainda 
que, em termos comparativos, a respectiva radiação incidente e logo a produção de energia 
sejam inferiores, as fachadas oferecem outras vantagens. Se forem substituídos os elementos 
caros das fachadas, como é o caso das placas de pedra ou de aço inoxidável, por elementos 
fotovoltaicos, resultam custos evitados que tornam o sistema fotovoltaico muito interessante sob 
o ponto de vista económico. Também não será de negligenciar o prestígio acrescido que os 
elementos fotovoltaicos oferecem ao edifício. 

 
Estruturas exteriores das paredes 
A fachada não é uma componente separada do edifício. As modernas paredes exteriores são 

constituídas por diversas camadas individuais combinadas entre si, onde cada camada cumpre as 
suas funções individuais. 

A fachada tem as seguintes funções: 
• Capa externa do edifício, protecção visual; 
• Separação entre o meio externo e interno do edifício (calor, humidade, protecção 

acústica e contra incêndios, escudo electromagnético); 
• Aproveitamento da luz do dia e protecção solar; 
• Definição da aparência do edifício e do seu impacto na envolvente urbana. 

A fachada apenas se suporta a si própria e às forças do vento. As estruturas de suporte 
sustentam a totalidade das cargas do edifício (telhado, pavimentos, etc). 

Ao longo do tempo, as estruturas foram evoluindo de paredes tradicionais de alvenaria 
(simples construções sem ventilação), para construções multi-camadas (construções ventiladas 
com várias camadas). Enquanto que nas primeiras o material de construção desempenhava 
várias funções, nas construções multi-camadas cada uma das funções é assegurada por uma 
camada específica. 

Tipos de fachadas 
 
Fachadas ventiladas 
As fachadas ventiladas possuem cavidades por onde há circulação de ar. A capa exterior, 

que consiste num revestimento ou alvenaria, protege o edifício contra os agentes climatéricos e 
será a responsável pela aparência arquitectónica final. Por sua vez, a parede interna proporciona 
o suporte estrutural e o isolamento térmico. Todas as partes que constituem a fachada são 
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construídas sem isolamento térmico, dado que não existe qualquer ligação às áreas quentes do 
edifício. 

A presença de um sistema de ventilação implica que este tipo de construção é perfeito para a 
integração de elementos fotovoltaicos. Neste caso, são usados laminados ou módulos vidro-
vidro com vidros de segurança endurecido. Os módulos estão equipados com caixas de junção 
nas suas partes posteriores. A cablagem é encaminhada através de condutas fixadas aos 
elementos estruturais da construção, na proximidade da camada de isolamento térmico. 

 
Fachadas não ventiladas 
As fachadas não ventiladas são fachadas que constituem a envolvente do edifício, 

assumindo funções de protecção climatérica, acústica e de isolamento térmico. Por vezes, 
também proporcionam suporte estrutural. Neste caso, são usadas secções com painéis de 
isolamento térmico. Os elementos da fachada devem ter reduzido coeficiente U (Wm2°C). 
Podem ser painéis isolantes opacos ou vidros térmicos transparentes ou semitransparentes. 

Nas fachadas não ventiladas, é possível substituir o vidro isolante convencional das áreas 
transparentes ou semitransparentes, por módulos fotovoltaicos. Por outro lado, os laminados ou 
módulos vidro-vidro poderão ser usados em paramentos ou revestimentos, em vez de vidros 
opacos. No entanto, no caso dos módulos vidro-vidro, a lâmina posterior deverá ser opaca, ou 
então o espaçamento entre as células deverá ser suficientemente reduzido para evitar a 
visualização do isolamento térmico posterior. 

Em geral, os cabos eléctricos não são encaminhados através de uma caixa de junção 
posterior convencional, mas sim lateralmente (por vezes protegidos por uma conduta). No 
intuito de acomodar os díodos de derivação, que são particularmente importantes nas áreas de 
fachadas, pode ser montada, no perfil da fachada, uma pequena caixa de junção da mesma 
espessura dos módulos. Contudo, isto apenas é possível para uma limitada potência ou para um 
número limitado de díodos. Em alternativa, para um custo ligeiramente superior, é possível 
aplicar uma caixa de junção externa em cada módulo (facilmente acessível), ou instalar os 
díodos de derivação na caixa de junção do gerador. Nas fachadas não ventiladas, os cabos são 
incorporados nos perfis das estruturas de suporte. Devido aos furos que têm de ser realizados 
nas secções perfiladas, deve-se ter uma particular atenção para garantir que a diferença de 
pressão entre o interior e o exterior do revestimento esteja regularizada, de forma a evitar a 
formação de condensações intersticiais na fachada. 

2.2.3 - Coberturas de vidro 

As coberturas de vidro são usadas nas áreas de construção que devem receber iluminação 
natural. 

Nestes casos, podem ser usados os mesmos materiais e armações das fachadas de vidro. 
Contudo, é necessário tomar medidas estruturais especiais devido às elevadas cargas térmicas e 
às diferentes tensões mecânicas a que a estrutura está sujeita. O sistema de drenagem também 
tem de ser adaptado à inclinação. 

As faixas horizontais da cobertura são elevadas para melhorar a descarga da precipitação. 
Como alternativa, é possível usar estruturas leves no telhado. 

As coberturas de vidro estão frequentemente equipadas com dispositivos de protecção solar, 
que evitam o sobreaquecimento ou o ofuscamento dos espaços que cobre. Neste caso, é possível 
usar elementos fotovoltaicos para proporcionar sombra e protecção anti-brilho. Os telhados 
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translúcidos sobre as áreas sem aquecimento (escadas, átrios, etc) e sobre os espaços abertos 
(plataformas de caminhos-de-ferro, garagens, etc.) são particularmente adequados, uma vez que 
a eficiência dos módulos é maior para baixas temperaturas. 

2.2.4 - Dispositivos solares de sombreamento 

O uso de envidraçados nas fachadas e nos telhados dos edifícios modernos, têm um efeito 
considerável no ambiente interior do edifício. No entanto, dado que a radiação solar que incide 
no Inverno é vista como benéfica, uma vez que proporciona um ganho passivo de calor, os 
ganhos solares dos envidraçados orientados a sul não são desejados no Verão. Para evitar 
elevados consumos de energia na climatização do edifício, em resultado das grandes áreas de 
envidraçados, é necessário integrar um conceito de protecção solar. Os dispositivos de 
sombreamento externos são geralmente mais efectivos do que os elementos de protecção solar 
internos ao vidro (estores interiores), uma vez que os primeiros não permitem que a radiação 
solar entre no edifício, onde seria convertida em calor. 

Enquanto os comuns dispositivos de sombreamento proporcionam protecção contra a 
radiação solar, os sistemas fotovoltaicos precisam do sol. Uma vez que ambos precisam de ter 
uma orientação solar óptima, estas funções, aparentemente conflituosas, podem ser 
perfeitamente combinadas. Esta combinação é particularmente interessante, sobretudo se 
tivermos em conta os elevados custos destes elementos e dos sistemas de rastreio que os 
equipam. Com a substituição dos elementos de vidro ou de metal por elementos fotovoltaicos, 
os custos finais não seriam substancialmente superiores. Para além disso, o optimizado ângulo 
de inclinação e a boa ventilação, permitem elevados níveis de produção. Por este motivo, este 
tipo de aplicações podem ser muito interessantes do ponto de vista económico. 

No caso de serem projectados para a rua, estes dispositivos solares deverão cumprir com os 
requisitos de segurança para coberturas de vidro. Neste caso, são usados módulos vidro-vidro e 
laminados de vidro endurecido a quente (duas folhas) ou vidro laminado de segurança (três 
folhas). 

2.2.5 - Considerações no dimensionamento e selecção do módulo fotovoltaico 

Numa fase inicial deve efectuar-se uma visita ao local da implantação do edifício existente 
ou a construir, e proceder à escolha, na presença do cliente e/ou arquitecto, da área mais 
apropriada para a instalação do sistema fotovoltaico.  

Deverá elaborar-se uma ficha de registo de dados do edifício, a qual deverá incluir as 
especificações do sistema: orientação, inclinação, área disponível, tipo de montagem, 
sombreamentos, comprimento dos cabos, localização do inversor. 

Os módulos são então escolhidos em função: 
a) do tipo de material: monocristalino, policristalino, amorfo, CdTe e CIS e, 
b) do tipo de módulo: módulo standard com ou sem armação, módulo semitransparente, 

telha fotovoltaica, etc. 
Com base nestas especificações, é seleccionado o módulo que irá ser instalado. As 

especificações técnicas do módulo escolhido determinam os passos seguintes do 
dimensionamento do sistema. 
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Primeiro, será determinado o número de módulos que podem ser instalados na área 
disponível. Este número permitirá determinar de forma aproximada a potência total do sistema 
fotovoltaico. 

Regra empírica: 1 kWp = aproximadamente 10 m2 de área fotovoltaica. 
A tabela seguinte poderá ser utilizada para um cálculo mais preciso das necessidades de 

área, em função do tipo de material celular a instalar: 
 

Tabela 2.2 - Áreas a considerar para os sistemas fotovoltaicos 

 
Tipo de células Área necessária (m2/KWp) 
Silício monocristalino 7 – 9 m2 
Silício policristalino 8 – 11 m2 
Disseleneto de Cobre-Indio - CIS 11 – 13 m2 
Cádmio Telúrio 14 – 18 m2 
Silício amorfo 16 – 20 m2 

 
A aplicação de módulos semitransparentes requer maiores áreas, de acordo com o factor 

percentual de transparência dos módulos. 
Por sua vez, questões como o desenho da instalação, a montagem e a integração 

arquitectónica do módulo fotovoltaico com o edifício, desempenham também um papel 
importante no estabelecimento da área de instalação.  

2.3 - Módulos fotovoltaicas 

As células são agrupadas em módulos fotovoltaicos e estes agrupam-se em painéis. 
De forma a proteger as células das tensões mecânicas, dos agentes atmosféricos e da 

humidade, as células são embebidas num material transparente maleável, que tem ainda a 
particularidade de assegurar o isolamento eléctrico entre as células. Para a estabilização da 
estrutura, o material de encapsulamento é aplicado a um substrato. Na maioria dos casos é usado 
vidro, mas também é possível usar plástico acrílico, metal ou folheados de plástico. 

Dependendo do processo, as células solares podem ficar assentes na parte posterior, frontal 
ou entre o material de substrato. É importante que a cobertura, no lado sensível à luz, seja feita 
de material com uma elevada transmissão luminosa, de forma a permitir a maior incidência 
possível da energia solar na célula solar. Por esta razão, o vidro com baixo teor de ferro é usado 
geralmente como substrato frontal, pois permite uma penetração de 91% da luz. 

O vidro solar é temperado para que possa resistir às elevadas cargas térmicas. Um vidro 
solar anti-reflectivo recentemente desenvolvido, tem uma cobertura adicional anti-reflexo e uma 
transmissão luminosa de 96%. Este grau de transparência permite um aumento da produção 
total do módulo na ordem de 3,5%, em comparação com os restantes módulos que usam vidro 
solar convencional. 

É possível distinguir três tipos diferentes de encapsulamento: 
• Encapsulamento EVA - etileno acetato de vinilo 
• Encapsulamento Teflon 
• Encapsulamento em resina fundida 

O encapsulamento EVA é utilizado para o fabrico de módulos especiais e standard. 
O encapsulamento Teflon é usado maioritariamente para módulos especiais produzidos em 

pequena escala (ex.: telhas solares). 



2.3 - Módulos fotovoltaicas 
16 

	��

O encapsulamento em resina é utilizado normalmente para módulos especiais tendo em vista 
a integração em edifícios (fachadas, coberturas de vidro e dispositivos de sombreamento). 

A resina usada no fabrico dos módulos é também utilizada para a produção de superfícies 
envidraçadas com isolamento acústico. Por este motivo, um módulo encapsulado com resina 
fundida, tem propriedades atenuantes em termos da propagação do ruído. 

Os painéis a aplicar em BIPV podem ter variadíssimas formas e aplicações, dependendo do 
local a aplicar e do efeito pretendido pelo arquitecto. Este efeito conjugado com as tecnologias 
existentes permite uma infinidade de opções. As possibilidades de desenho são inúmeras, 
podemos aplicar telhas solares com encaixe e semelhança com as telhas vulgares, podemos 
aplicar telhados planos com películas finas ou materiais cristalinos, podemos ter fachadas ou 
coberturas com propriedades acústicas e térmicas, opacas ou com algum grau de transparência, 
podemos ainda escolher painéis com colorações diversas e formas aleatórias. Os limites nestes 
casos são económicos uma vez que a tecnologia existente permite um vasto leque de opções. 

2.3.1 - Características dos módulos fotovoltaicos 

Das características dos módulos fotovoltaicos, algumas fazem parte da sua chapa de 
características, e outras apenas se podem consultar em literatura específica dos fabricantes. Uma 
das características importantes dos módulos fotovoltaicos é o seu comportamento face à 
temperatura a que funcionam. Na tabela seguinte apresentam-se aquelas características, em 
função do tipo de células.  

 

Tabela 2.3 – Coeficiente térmico dos módulos fotovoltaicos 

 
Coeficiente térmico Módulos Amorfos Módulos CIS Módulos CdTe 
Para a Tensão Uoc De -0,28 a -0,5%/°C De -0,26 a -0,5%/°C De -0,22 a -0,43%/°C 
Para a Corrente Icc De +0,06 a +0,1%/°C De+0,045 a +0,1%/°C De+0,02 a +0,04%/°C 
Para a pot. MPP De -0,1 a -0,3%/°C De -0,39 a -0,45%/°C De -0,2 a -0,36%/°C 

 
O certificado de homologação atribuído no contexto da norma IEC 61215 ou IEC 61646, é 

globalmente aceite como uma marca de qualidade dos módulos. É actualmente exigido pela 
maioria das autoridades competentes que gerem programas nacionais e internacionais de apoio. 
Os módulos standards são normalmente certificados pelas normas IEC 61215 ou IEC 61646. 
Não é muito frequente os módulos especiais e específicos serem certificados, sobretudo devido 
aos elevados custos associados com a concessão do certificado, que não se justifica para um 
número tão reduzido de módulos. 

Os fabricantes fornecem também um conjunto de características importantes para o estudo 
dos sistemas de produção fotovoltaica. Como as características térmicas, mecânicas, dimensões 
e certificações dos módulos. 

As características constantes das fichas técnicas relevantes para o dimensionamento dos 
sistemas fotovoltaicos, apresentam-se na tabela seguinte. 
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Tabela 2.4 - Ficha Técnica de um módulo fotovoltaico 

 
Parâmetros Eléctricos Símbolos Unidade 
Potência nominal Pn Wp 
Tolerância de Potência ∆P % 
Potência mínima  Pmin Wp 
Corrente nominal IMPP A 
Tensão nominal UMPP V 
Corrente de curto-circuito Icc A 
Tensão de curto-circuito Uco V 
Tensão máxima admissível Mmax V 
Eficiência η % 

2.3.2 - Interligação entre módulos fotovoltaicos 

Os módulos fotovoltaicos são combinados entre si através de ligações em série e em 
paralelo, de forma a criar uma maior unidade do ponto de vista eléctrico e mecânico. Os 
módulos ligados em série constituem as fileiras. Para uma maior eficiência global do sistema, 
será de verificar a compatibilidade entre os inversores e os módulos fotovoltaicos, de forma a 
estes estarem permanentemente em funcionamento no seu ponto máximo de potencia (MPP). 

 O número de módulos ligados em série perfaz a tensão do sistema, que por sua vez 
determina a tensão de entrada do inversor. Deve-se ter em atenção que a tensão de circuito 
aberto da fileira de módulos é sempre maior do que as equivalentes tensões operacional e 
nominal. Na eventualidade de ser atingido este nível de tensão, poderão ser ultrapassadas as 
tensões de entrada admissíveis dos inversores. 

As ligações em paralelo entre módulos individuais são utilizadas tipicamente nos sistemas 
autónomos. 

Nos sistemas com ligação à rede, encontram-se várias fileiras ligadas em paralelo. O 
número de módulos por fileira irá depender da tensão do sistema. 

 
Associação de módulos fotovoltaicos em serie 
Num agrupamento ligado em série, as células são atravessadas pela mesma corrente e a 

característica resultante deste agrupamento é obtida pela adição das tensões aos terminais das 
células, para um mesmo valor de corrente. 

 
Figura 2.1 - Associação em série 

 
UT = U1 + U2 + … + Un = n x U (V) 
IT = I1 = I2 = … = In (A) 
Especial atenção para não ultrapassar a tensão máxima de associação que é normalmente 

indicada pelo fabricante.  
Os díodos de desvio (by-pass), são colocados para prever eventuais avarias nos módulos 
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evitando que os sistemas bloqueiem. 
Associação de módulos fotovoltaicos em paralelo 
Num agrupamento ligado em paralelo, as células estão submetidas à mesma tensão e as 

intensidades de corrente adicionam-se: a característica resultante obtém-se por adição de 
correntes, para um mesmo valor de tensão.  

 

 
Figura 2.2 - Associação em paralelo 

A maior parte dos módulos comercializados para aplicações a 12 V, são compostos por 36 
células de silício cristalino ligadas em série. 

Neste caso teremos: 
IT = I1 + I2 + … + In = n x I (A) 
UT = U1 = U2 = … = Un (V) 

2.3.3 - Díodos de desvio e díodos de fileira 

Para prevenir eventuais avarias nas associações de módulos fotovoltaicos em serie, usam-se 
díodos de desvio (by-pass) em paralelo para o desvio da corrente produzida pelos outros 
módulos, colocando fora de serviço apenas o módulo defeituoso. Nas caixas de ligações dos 
módulos é comum existirem díodos de passagem colocados pelos fabricantes. Igualmente, nas 
associações em paralelo, são usados díodos de fileira para evitar curto-circuitos e correntes 
inversas entre fileiras em caso de avaria ou o aparecimento de potenciais diferentes nas fileiras. 

Segundo a Norma CEI 60364-7-712, secção 712.512.1.1, indica-se que a tensão inversa dos 
díodos de fileira deve ser o dobro da tensão de circuito aberto em condições de teste standard - 
CTS ( UD inv �2 x Uoc (CTS)), na fileira. 

Actualmente não se colocam díodos de fileira quando os módulos são todos do mesmo tipo, 
sendo colocados fusíveis de protecção nos dois lados da fileira, para protecção das 
sobreintensidades. Porem, também estes fusíveis podem ser suprimidos se a corrente admissível 
nas canalizações for 1,25 vezes superior à corrente de curto-circuito do gerador fotovoltaico (Iz 
� 1,25 x Icc (CTS)). 

2.4 - Efeitos do sombreamento em BIPV 

O sombreamento nos módulos fotovoltaicos pode ter consequências negativas quer na 
eficiência quer na segurança do sistema fotovoltaico.  

Ao nível do BIPV a questão do sombreamento é bastante relevante uma vez que terá de 
haver uma consonância entre o efeito arquitectónico pretendido e a eficiência energética do 
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sistema a implementar. O diálogo entre a questão estética e a questão técnico-económica será 
um processo iterativo, no entanto o BIPV estará sempre condicionado à forma e estrutura do 
edifício e consequentemente exposto as condicionantes do próprio edifício e do meio 
envolvente, isto é, podemos sempre optimizar o desenho do sistema fotovoltaico a integrar no 
edifício, numa fase preliminar de concepção, de forma a minimizar os impactos do 
sombreamento, mas estaremos mais limitados nestes sistemas do que noutros sistemas não 
BIPV.  

Poderemos determinar três tipos de sombreamento: 

2.4.1 - Sombreamento temporário 

O típico sombreamento temporário resulta da presença de folhas, de dejectos de pássaros, 
entre outros tipos de sujidade ou neve. A neve constitui um factor significativo para um sistema 
localizado em montanha. A sujidade de pó e da fuligem nas áreas industriais, ou as folhas caídas 
nas áreas florestais, são também factores não negligenciáveis para sistemas com o presente tipo 
de meio envolvente. 

2.4.2 - Sombreamento em consequência da localização 

O sombreamento em consequência da localização, compreende todo o sombreamento 
produzido pela envolvente do edifício. Os prédios vizinhos (incluindo altos edifícios distantes) e 
as árvores, podem sombrear o sistema fotovoltaico e/ou, pelo menos, levar ao escurecimento do 
horizonte. 

Os cabos por cima do edifício podem também ter um efeito particularmente negativo, 
projectando sombras que se movem constantemente. 

2.4.3 - Sombreamento produzido pelo edifício 

As sombras geradas pelo próprio edifício envolvem sombras constantes, devendo por isso 
ser consideradas de modo particularmente especial. Deve ser dada particular atenção às 
chaminés, antenas, pára-raios, antenas de satélite, saliências do telhado e da fachada, ressaltos 
da estrutura do edifício, etc. 

Alguns sombreamentos podem ser evitados, deslocando o gerador fotovoltaico ou o objecto 
que causa a sombra (por exemplo, a antena). 

Caso não seja possível, o impacto da sombra pode ser minimizado na fase de concepção do 
sistema, como por exemplo, através da escolha da forma como são interligadas as células e os 
módulos. 

2.4.4 - Efeitos do sombreamento 

No caso de sombreamento de um módulo ou de uma célula, a fonte de corrente extingue-se 
e comporta-se como uma resistência que é atravessada pela corrente produzida pelos outros 
módulos, ficando sujeito a uma tensão inversa que poderá ser elevada e provocar aquecimento 
que eleva a temperatura para valores que nalguns casos destroem o módulo. Nestes casos, os 
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díodos de by-pass, tornam-se importantes para fazer o desvio das correntes, evitando que estas 
passem pelo módulo sombreado em sentido inverso, mantendo a fileira em produção, embora 
diminuída. 

 
Se não é possível evitar o sombreamento do sistema, a ligação dos geradores em paralelo 

permite reduzir substancialmente as perdas de energia e, consequentemente, aumentar a 
eficiência do sistema de geração, especialmente se houver lugar a um planeamento cuidadoso 
que leve a que o sombreamento se produza apenas num número limitado de fileiras. As 
desvantagem destes geradores, como são as perdas por efeito de Joule nos cabos resultantes das 
maiores correntes ou o aumento dos custos de instalação, são mais do que compensadas pelo 
aumento da produção, sobretudo quando os outros efeitos que afectam o desempenho do 
sistema, como é o desajuste das características dos módulos, têm um maior efeito do que a 
interligação em paralelo.  

2.5 – Inversores para Sistemas BIPV 

O inversor solar estabelece a ligação entre o gerador fotovoltaico e a rede de corrente 
alternada - CA ou a carga CA. A sua principal tarefa consiste em converter o sinal eléctrico de 
corrente continua - CC do gerador fotovoltaico num sinal eléctrico CA, e ajustá-lo para a 
frequência e o nível de tensão da rede a que está ligado. 

Nos sistemas fotovoltaicos com ligação à rede, o inversor é ligado à rede eléctrica principal 
de forma directa ou através da instalação de serviço eléctrico do edifício. Com uma ligação 
directa, a electricidade produzida é injectada directamente na rede eléctrica pública. Com o 
acoplamento à instalação do edifício, a energia gerada é em primeiro lugar consumida no 
edifício, sendo então a excedente fornecido à rede pública. 

Com o objectivo de fornecer à rede eléctrica a maior potência possível, o inversor deve 
funcionar no ponto de potência máxima - ponto MPP - do gerador fotovoltaico.  

O ponto MPP do gerador fotovoltaico muda de acordo com as condições meteorológicas, 
isto é, com a irradiância. No inversor, o sistema de rastreio MPP garante que o inversor é 
constantemente ajustado ao ponto MPP. O sistema de rastreio MPP consiste, basicamente, num 
conversor CC ligado em série com o inversor, e que ajusta a tensão de entrada do inversor em 
função do nível de tensão MPP. 

O comportamento no caso de sobrecargas, é um factor importante no dimensionamento e 
selecção de inversores. Especialmente para os sistemas caracterizados por um deficiente 
alinhamento ou sujeitos a sombreamentos parciais, poderá fazer sentido (do ponto de vista 
técnico e económico), sub-dimensionar o inversor. No intuito de obter algum grau de confiança 
na planificação, é importante avaliar o comportamento do inversor numa situação de 
sobrecarga. Os inversores têm, normalmente, três métodos diferentes de lidar com sobrecargas: 

1) Variação do ponto de operação 
2) Limitação da potência 
3) Corte 
No método 3), um inversor sub-dimensionado iria reagir a uma situação de sobrecarga 

através do corte do gerador em condições óptimas de irradiância. Os inversores que utilizam os 
métodos 1) e 2), podem ser utilizados para várias condições, inclusivamente para ligeiros sub 
dimensionamentos. Estes serão ideais para operar em sistemas BIPV que possam estar sujeitos a 
algum tipo de sombreamento, difícil de controlar ou mesmo eliminar. 
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2.5.1 - Inversores de onda quadrada 

Os inversores de onda quadrada baseiam o seu funcionamento em tiristores, utilizam-se em 
grandes sistemas fotovoltaicos e são comutados pelo “relógio” da rede. 

Estes inversores não são indicados para sistemas isolados onde existam cargas não 
puramente reisitivas. 

2.5.2 - Inversores auto-controlados 

Os inversores auto-controlados utilizam a tecnologia electrónica dos MOSFET, GTO, IGBT 
e TJB. Podem ter, ou não, um transformador de baixa ou alta frequência (baixa frequência - LF 
ou alta frequência - HF) na saída, com implicações importantes ao nível da protecção de pessoas 
em caso afirmativo. Nomeadamente, o isolamento eléctrico do transformador permite que o 
gerador fotovoltaico seja concebido para tensões reduzidas. Para além disso, deixa de ser 
necessário qualquer equipotencialização do potencial eléctrico da armação do gerador 
fotovoltaico. O transformador também reduz as interferências electromagnéticas. 

A falta de isolamento eléctrico entre os circuitos de potência CC e CA nos inversores sem 
transformador, requer rigorosas medidas de protecção em termos da configuração eléctrica de 
segurança. A regulamentação de segurança do sector especifica que, para o funcionamento em 
paralelo de sistemas privados de geração eléctrica com inversores sem transformador isolante, 
deva ser instalado um dispositivo universal sensível à corrente residual, no lado CA e CC. 

Os inversores auto-controlados são adequados tanto para sistemas isolados como para 
sistemas ligados à rede. Necessitam de pouca energia reactiva no seu funcionamento, mas 
carece de controlo dos harmónicos produzidos pelas altas frequências de comutação. 

Ao nível dos sistemas BIPV serão de implementar inversores auto-controlados com 
transformador, quando estes sistemas são aplicados de forma a ser possível a sua manipulação 
(p. ex. palas de sombreamento moveis) ou aproximação física das pessoas (p. ex. limpeza de 
fachadas envidraçadas), uma vez que possuem um nível de segurança superior.   

2.5.3 - Eficiência da conversão 

A eficiência da conversão caracteriza as perdas originadas pela conversão da corrente CC 
em CA. Nos inversores, estas perdas compreendem as perdas ocasionadas pelo transformador 
(nos que possuem transformador), pelos comutadores electrónicos e pelo controlador, pelos 
dispositivos de registo de dados operacionais, etc 

 
 �inv = 

��������	
�	��
�	��������	����
�	��� �������	���
�� ������

��������	
�	�����
�	��������	���
 (2.1) 

 
O valor usual do rendimento situa-se entre os 0,86 e 0,95 (86 a 95%). 
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2.5.4 - Configuração dos inversores 

Os inversores instalados num sistema fotovoltaico podem dividir-se em três grandes grupos, 
relativamente à sua configuração: inversores centrais, inversores de cadeia de módulos e 
inversores integrados.  

 
Configuração multifileira 
A utilização de inversores para elevadas tensões de entrada, particularmente no caso dos 

inversores de cadeia de módulos, pode conduzir a substanciais perdas de energia. Os sistemas 
sombreados ou que possuem campos de módulos com diferentes orientações, são os mais 
afectados. 

Uma das soluções adoptadas para reduzir estas perdas, é conhecida pela configuração 
multifileira. 

Neste caso, o sistema é concebido para que os módulos com condições semelhantes de 
irradiância são ligados uns aos outros, formando uma única "fileira". Cada fileira tem o seu 
próprio conversor CC/CC com um rastreador MPP separado, de modo a cada fileira operar no 
ponto de máxima potência. Por este motivo, as fileiras MPPs podem ser diferentes. 

Nos sistemas BIPV esta situação poderá ser bastante interessante uma vez que teremos uma 
adaptação do campo fotovoltaico à configuração e estética do edifício. No entanto será sempre 
de analisar a questão económica, uma vez que desta forma aumentamos a eficiência do sistema. 
Mas também o custo inicial de implementação do sistema. 

 
Configuração ”mestre-escravo” nas gamas de baixa potência 
O conceito “mestre-escravo” permitiu o desenvolvimento de uma nova solução para a 

optimização da produção de energia. Este conceito, utilizado normalmente para os grandes 
inversores (200 kW ou mais), foi expandido para os inversores de baixa potência (até 5 kW). 

Vários inversores de baixa potência trabalham em conjunto como unidades “mestre-
escravo”. Quando a irradiância é reduzida, apenas operam os dispositivos mestres. Com o 
aumento da irradiância, atinge-se a potência limite do dispositivo mestre, sendo então accionado 
o primeiro dispositivo escravo. De modo semelhante, o crescente aumento da irradiância conduz 
à sucessiva entrada em operação dos restantes dispositivos escravos. Este conceito permite 
optimizar a eficiência global do sistema. 

Também esta configuração se torna bastante útil nos sistemas BIPV, uma vez que podemos 
ter no mesmo edifício diferentes subsistemas com potências e rendimentos diferenciados, de 
acordo com a sua implementação e tipo, desta forma podemos optimizar todo o conjunto. 

 
Configuração trifásica nos intervalos de baixa potência 
Outra possibilidade para a optimização da eficiência global dos sistemas fotovoltaicos nos 

intervalos de baixas potências, consiste na ligação do inversor a uma rede trifásica. Este 
conceito tem as seguintes vantagens: 

• elevada eficiência; 
• melhoria na qualidade do sinal eléctrico produzido; 
• simplicidade do circuito; 
• maior robustez e longevidade dos dispositivos; 
• possibilidade de utilização de equipamento protector redundante, com monitorização 

da tensão trifásica. 
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Esta configuração aplica-se em edifícios com BIPV que tenham potência suficiente que 
permita a conjugação para aplicar um sistema trifásico. Muitas vezes os sistemas BIPV são de 
pequena potencia e poderá não se justificar técnica e economicamente este tipo de configuração. 

2.5.5 - Modularidade dos dispositivos 

Os fabricantes de inversores têm vindo a dar um especial ênfase à modularidade dos seus 
dispositivos. Múltiplos inversores de pequena dimensão são ligados entre si do lado CC ou CA. 
Isto permite a ligação de várias unidades conversoras sob a forma de um único sistema modular, 
que forneça a potência total desejada. 

Tal como os componentes de potência, esta modularidade estende-se a outras 
funcionalidades que opcionalmente podem equipar os inversores, de acordo com as 
especificações do cliente. Isto inclui, em particular, visualização, registo e armazenamento de 
dados operacionais, interfaces de comunicação, funções de protecção, entre outros. Deste modo 
os dados operacionais dos múltiplos inversores podem ser monitorizados à distância, através das 
suas interfaces de comunicação. Novos conceitos estão neste momento a ser desenvolvidos, em 
que o controlador MPP e o conversor CC/CC estão separados e ligados através de um 
barramento CC a um inversor central. 

2.5.6 - Local da instalação do inversor 

O inversor deverá, sempre que possível, ser instalado junto da caixa do contador ou na sua 
proximidade. Se as condições ambientais o permitirem, fará sentido instalar o inversor perto da 
caixa de junção geral do gerador. Este procedimento permite reduzir as perdas de energia que 
ocorrem através do cabo principal CC, assim como reduzir os custos de instalação. Os grandes 
inversores centralizados são frequentemente instalados junto com outros dispositivos eléctricos, 
tais como aparelhos de ligação, de protecção, de corte, etc., num armário/quadro de potência. 

Os inversores de cadeia de módulos, protegidos por invólucros com graus de protecção IP 
65, são normalmente instalados nos telhados. Porém, a experiência demonstra que estes 
dispositivos deveriam estar protegidos da chuva e da radiação solar directa. Ao escolher o local 
da instalação, é crucial que se mantenham as condições ambientais exigidas pelo fabricante do 
inversor, especialmente em termos de humidade e de temperatura. O ruído produzido pelo 
inversor (dependendo da potência e do fabrico), deverá também ser considerado. 

Para as instalações BIPV, sendo normalmente distribuídas no edifício, e portanto com 
diferentes condições de irradiância será de aplicar uma configuração com inversores 
descentralizados. 
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Capítulo 3 
O projecto eléctrico de sistemas BIPV 

 
 
 
Neste capítulo propomos a apresentação de todos os condicionalismos e regras que 

poderemos encontrar e aplicar numa instalação eléctrica de um sistema fotovoltaico BIPV. 
Alem de um enquadramento normativo pretendemos fornecer um guia, passo-a-passo, que 
permita o dimensionamento da instalação, estando salvaguardadas todas as medidas de 
segurança, em especial das pessoas.  

Este guia tem como objectivo o facultar aos vários intervenientes neste sector de actividade, 
uma compilação de regras, recomendações e compilações de boas práticas, na área do projecto e 
instalação eléctrico dos sistemas BIPV, resultante do facto de não existir legislação nacional. 

3.1 - Enquadramento sobre projecto de instalações BIPV 

Actualmente não há, na legislação nacional, Decretos-Lei, Portarias ou regras técnicas que 
se aplicam especificamente ao projecto eléctrico dos sistemas fotovoltaicos e consequentemente 
ao projecto eléctrico de sistemas fotovoltaicos BIPV. No entanto, há a legislação Europeia e as 
recomendações dos fabricantes dos equipamentos. 

No projecto eléctrico das instalações fotovoltaicas há a considerar alguns documentos e 
Normas de referência, nomeadamente: 

CEI 60050(826): 1982, Vocabulário Electrotécnico Internacional (VEI) – Capitulo 826: 
Instalações Eléctricas em Edifícios; 

CEI 60439-1, Montagem de aparelhagem de baixa tensão – parte 1: teste tipo da montagem 
serie; CEI/TR 60755, Regras gerais para os dispositivos de protecção contra as correntes 
diferenciais residuais – emenda 2 (1992); 

CEI 60904-3, dispositivos fotovoltaicos – parte 3: princípios da medição dos parâmetros dos 
dispositivos solares fotovoltaicos utilizados na terra, com referência aos dados do espectro da 
irradiância; 

CEI 61215, Módulos fotovoltaicos de silício cristalinos para aplicações terrestres – 
qualificação da concepção e sua homologação; 

CEI 60364-7-712, Instalações Eléctricas em Edifícios - Regras para a instalação especial ou 
localização – Alimentados por sistemas fotovoltaicos. 

 
Dos documentos referidos a ultima Norma – CEI 60364-7-712 - será uma referência neste 

capítulo, uma vez que trata especificamente das regras das instalações eléctricas em edifícios 
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com sistemas fotovoltaicos. De referir ainda que grande parte desta Norma Internacional foi 
traduzida e publicada em Portugal, através de uma Portaria – Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de 
Setembro de 2006 – Aprova as Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão – 
neste documento esta a totalidade da Norma correspondente às partes 1 a 6. A parte 7, 
especifica dos sistemas fotovoltaicos, não consta da Portaria, nem esta traduzida em português, 
em nenhuma publicação. 

3.1.1 - Legislação aplicável no Licenciamento 

Será ainda de referir a legislação aplicável aos sistemas fotovoltaicos, na vertente de 
licenciamento e incentivos económicos. Estes dois aspectos estão ligados com a empresa de 
distribuição de energia – EDP e com a entidade licenciadora a Direcção Geral de Energia e 
Geologia – DGEG. 

Neste contexto normativo, as pequenas instalações fotovoltaicas, sem distinção entre 
soluções integrativas ou soluções adaptativas, estão favorecidas em termos económicos, uma 
vez que os incentivos existentes são rentáveis, e mesmo em termos burocráticos foram criados 
mecanismos facilitadores para o seu licenciamento. 

Face à legislação actual, a energia produzida na microgeração em Portugal, deve ser toda 
injectada na rede. Nas instalações existem dois contadores de energia ou um duplo: o contador 
da injecção de produtor e o contador de recepção de consumidor. 

Acresce que nos casos em que os sistemas beneficiam de uma tarifa bonificada, os valores 
de compra e de venda da energia são substancialmente diferentes durante o período de vigência 
da bonificação. 

A legislação nacional sobre a comercialização de energia produzida por fonte renovável – 
fotovoltaica - assenta em quatro pressupostos: 

�

1) Regime Especial – cogeração e renováveis 
No caso de se tratar de produção em regime especial, cogeração e renováveis, com venda da 

totalidade da energia eléctrica produzida à rede pública, a legalização das instalações é feita pela 
Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e baseada no RLIE – Regulamento de Licenças 
para Instalações Eléctricas e na legislação específica daquelas áreas. 

O Decreto-Lei nº 312/2001, de 10 Dezembro, regula as questões relacionadas com a ligação 
à rede pública, constando dos seus anexos, a documentação necessária para desenvolver o 
processo. 

O Decreto-Lei nº 312/2001, de 10 Dezembro - Define o regime de gestão da capacidade de 
recepção de energia eléctrica nas redes do Sistema Eléctrico de Serviço Público proveniente de 
centros electroprodutores do Sistema Eléctrico Independente. 

 
2) Produtor-Consumidor 
Tratando-se de uma instalação de produção de baixa tensão ligada à rede pública, para 

consumo próprio de pelo menos 50% da energia produzida, podendo entregar à rede pública 
uma potência até 150 kW (produtor-consumidor em baixa tensão), será tratado pela Direcção 
Regional de Economia (DRE) da área onde se localiza a instalação. 

A legalização da instalação processa-se nos termos do Decreto-Lei nº 68/2002, de 25 de 
Março, contendo este diploma o procedimento a seguir: primeiro deve solicitar as condições de 
ligação à rede ao distribuidor de energia eléctrica e depois licencia-se a instalação junto da 
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Direcção Regional de Economia (DRE) o respectivo projecto. 
Para maiores detalhes deverá ser consultado o documento “procedimentos de licenciamento 

de instalações eléctricas de microprodução com autoconsumo”. 
 

3) Microprodução 
Se se tratar de instalações de microprodução com potência até 3,68 kVA, para venda da 

totalidade da energia eléctrica produzida à rede pública, a legalização das instalações processa-
se nos termos do Decreto-Lei nº 363/2007, de 2 de Novembro, mediante o Sistema de Registo 
de Microgeração – SRM. 

 
4) Regime Ordinário 
Para a produção em regime ordinário, o processo é regulado pelo Decreto-Lei nº 172/2006, 

de 23 de Agosto e pelo RLIE – Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas. 

3.2 - Procedimentos de projecto de instalações BIPV 

Neste capítulo pretendemos explicitar os passos a seguir no dimensionamento de um sistema 
fotovoltaico, para tal no diagrama anexo são apresentados os elementos constituintes de um 
sistema fotovoltaico, sendo em seguida explicitados os requisitos mínimos impostos a cada um. 

Na figura 3.1 são apresentados os elementos básicos do sistema BIPV, sendo os requisitos 
mínimos do seu dimensionamento, na vertente do projecto eléctrico explanados para cada um 
desses elementos, no entanto, para alem destes elementos, que podem ser calculados e 
determinados facilmente, existem ainda outras considerações, que não sendo dimensionadas 
fazem parte das boas praticas e de regras aplicadas ao projecto eléctrico, sempre com o 
objectivo de fomentar a segurança da instalação e das pessoas. Assim existem recomendações, 
que não sendo imposições legais, devem ser aplicadas para a segurança de todos. 

No dimensionamento de um sistema BIPV, um dos cuidados básicos a ter é o disparo 
automático da ligação do inversor à rede quando a rede é desligada do sistema electroprodutor 
principal, uma vez que não podem os sistemas fotovoltaicos alimentá-la sob pena de risco de 
vida para os técnicos que nela possam operar.  

As protecções a empregar, nomeadamente no que concerne à protecção de pessoas contra 
contactos indirectos também devem ser analisadas. 
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Figura 3.1 - Diagrama do Sistema Fotovoltaico 

 
Para o dimensionamento de um sistema fotovoltaico podemos sistematizar os passos a 

seguir conforme descrito: 
 
1) Analisar as condições de instalação locais e verificar: 
Tipo de edificação onde se implementarão os sistemas BIPV: 
Local do edifício de implantação do sistema BIPV; pontos de fixação e carga extra a 

considerar; 
Exposição do sistema fotovoltaico às condições atmosféricas (vento, chuva, neve, sol), 

índices de protecção a considerar (IP e IK), ventilação do sistema; 
Área disponível para o painel fotovoltaico, devendo considerar áreas técnicas; 
Obstáculos e sombreamentos diversos a considerar. 
 
2) Escolher tipo de módulos 
Tipo: silício monocristalino, policristalino ou amorfo 
Verificar parâmetros dos módulos: 
Pmáx 
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Un 
UPmax 
Uoc 
IPmax 
Icc 
Coeficiente de temperatura da tensão – Uoc 
Eficiência 
 
3) Calcular número de módulos 
Calcular o número de módulos a aplicar para uma determinada potência pretendida será 

realizado através da seguinte equação: 
 N = 

����

����
 (3.1) 

N – número de módulos 
PpFV – potência do sistema fotovoltaico (W) 
Pmax – potência máxima de cada painel  
 
Na maioria dos projectos de instalações BIPV, o número de módulos a instalar é 

determinado pela área disponível, para o sistema fotovoltaico, sendo conjugado com a 
arquitectura. Aqui o exercício será determinar a potência total do sistema, uma vez que o 
número de módulos e a sua potência serão maioritariamente impostos pelas condicionantes do 
edifício. 

 
4) Escolher o inversor 
A opção do projectista será a de seleccionar apenas um inversor para a totalidade da 

potência instalada, ou então utilizar vários inversores que totalizam a potência global do 
sistema.  

A concentração de potência numa unidade, origina uma redução da eficiência, pelo facto do 
inversor se encontrar a trabalhar com carga reduzida, na maior parte do tempo. Esta opção terá 
também menor fiabilidade, no entanto poderá ser mais económica. Uma outra vantagem do 
sistema concentrado, em casos de BIPV, será a menor necessidade de criar espaços técnicos ao 
longo do edifício para a colocação dos inversores, tendo apenas que criar uma única sala técnica 
onde se concentram todos os equipamentos, facilitando a instalação e a manutenção do sistema. 

A escolha de uma opção deverá ser objecto de análise em cada projecto, uma vez que não há 
uma solução única e perfeita, dado que há condicionalismos inerentes a cada caso, os quais 
devem orientar e permitir uma solução, tendo em consideração os aspectos técnicos e 
económicos. 

 
Determinar a potência do inversor 
O intervalo de potencia deverá estar entre: 
 
                                                    0,7 x PFV < PINV CC < 1,2 x PFV                                        (3.2) 

 
A escolha do inversor deverá ainda considerar que: 

A eficiência do inversor é maior a cargas elevadas; 
Raramente se encontra a potência máxima; 
O inversor aguenta sobrecargas de 20% ou mais; 
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Desliga quando não há tensão na rede. 
 
5) Número máximo de módulos por fileira 
O número máximo de módulos por fileira será limitado pela tensão máxima do sistema, isto 

é, pela tensão CC máxima admissível para a interligação de módulos em serie e também pela 
tensão máxima à entrada do inversor. 

Em caso de disparo por falta de tensão da rede, num dia com temperaturas baixas, a tensão 
de circuito aberto nos módulos, Uoc, torna-se muito elevada, em caso de disparo no lado de CA.  

Para evitar esta situação, teremos de limitar o número de módulos e a tensão máxima da 
associação em serie. 

 
A tensão do modulo com uma temperatura de -10°C (Uoc a -10°C) calcula-se por: 
 
Uoc (-10°C) = (1- 			� !�"#$	

%&&
 ) x Uoc (CTS)                                         �U em mV / °C        (3.3) 

 
 
Opta-se pelo limite superior do coeficiente de temperatura por ser a situação mais 

desfavorável. 
 
Empiricamente, e em caso de falta de dados para o calculo, pode-se considerar que o 

incremento da tensão com a temperatura é cerca de 14%, neste caso será: 
 
Uoc (-10°C) ' 1,14 x  Uoc (CTS)                                                                                   (3.4) 

 
 
Teremos as seguintes limitações: 
Associação dos módulos: 

Tensão máxima de interligação dos módulos 
Tensão do módulo com uma temperatura de -10°C 

Característica do Inversor (UMPP) 
 
Determina-se então o numero máximo de módulos em serie por: 
 

 nmax =  () *+,-�

(.�	��/0123456!��
  (3.5) 

 
6) Número mínimo de módulos por fileira 
O número mínimo de módulos por fileira será determinado pela tensão mínima de 

funcionamento do inversor: 
 
Umin inv 

 

A tensão mínima de funcionamento verifica-se, normalmente, para a temperatura máxima 
de funcionamento do inversor que é, normalmente, prevista para 70°C e calcula-se por: 

 
UMPP (70 °C ) = (1+ 			7 !�"#$	

%&&
 ) x UMPP (CTS)                           �U em mV / °C                     (3.6) 
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Opta-se pelo limite inferior do Coeficiente de Temperatura, Uoc, por ser a situação mais 

desfavorável. 
 
Também podemos efectuar o cálculo empiricamente, na falta de dados dos módulos, 

atendendo a que o decréscimo é de cerca de 18%, será: 
 
UMPP (70 °C )  ' 0,82 x  UMPP(CTS)                                                                                 (3.7) 

 
Assim, o numero mínimo de módulos em série será determinado por: 
 

 nmin =  () 89,-�

(:;;	<6!�
  (3.8) 

 
7) Numero de fileiras em paralelo 
Será determinado por: 

Corrente máxima do inversor - Imax inv 
Corrente máxima por fileira – Imax fil. = IPmax 

 
 nfil = =) *+>?@

�;���
  (3.9) 

8) Configuração do painel 
A configuração do painel será determinada tendo em consideração as seguintes limitações: 

• Número máximo de módulos em série 
• Número mínimo de módulos em serie 
• Número máximo de fileiras 

 
Nesta fase de elaboração do esquema básico do painel fotovoltaico, cabe ao projectista do 

sistema a implementação de outras opções possíveis na ligação do sistema, nomeadamente: 
Utilização de díodos de by-pass – um por cada módulo, na caixa de ligação do módulo; 
Utilização de díodos de fileira – um por cada fileira. 
 
A inclinação do painel num sistema BIPV depende do local da instalação, raramente sendo a 

óptima, uma vez que terá de se adaptar ao edifício. Contudo, no caso de se poder optar, ou 
mesmo conseguir uma solução de compromisso entre a arquitectura do edifício e a inclinação 
óptima do sistema fotovoltaico, poderemos sempre utilizar a latitude do local como ângulo de 
inclinação, ou então efectuar os respectivos cálculos. 

 
9) Cablagens CC e seccionamento 
 
Calculo dos cabos de fileiras 
 
Segundo a Norma IEC 60364-7-712:  IZ � 1,25 x Icc CC  (condições CTS) 
Corrente I = Ifil. x 1,25  
Secção dos condutores – S = 1,5 mm2 
Tipo de condutores – H05RN-F 1 X 1,5 mm2 
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Preferencialmente de cor vermelha no positivo e preta no negativo 
A queda de tensão nos cabos de fileiras, em função dos comprimentos reais dos cabos, deve 

ser calculada, avaliando-se a necessidade de eventual aumento da secção dos condutores, ou de 
uma configuração do painel com menores comprimentos das cablagens.  

 
Em situações que o permitem não são usados fusíveis de protecção em CC, estando apenas 

colocados os díodos de bloqueio. 
 
Segundo a Norma IEC 60364-7-712, temos que: 
Instalar interruptor de corte geral antes do inversor 
IIGCC � 1,25 x IccFV  
Podemos optar por um disjuntor bipolar com o calibre comercial igual ou superior ao 

calculado. 
 
Dimensionar os cabos principais CC para IZ � 1,25 x Icc CC (condições CTS) 
Cabos principais CC 
Corrente I = 2 x Ifil. x 1,25 
Secção dos condutores – S = 2,5 mm2 (secção mínima) 
Tipo de condutores – H05RN-F 1 x 2,5 mm2 (ou equivalente) 
Preferencialmente de cor vermelha no positivo e preta no negativo 
A queda de tensão nos cabos principais, em função dos comprimentos reais dos cabos, deve 

ser calculada, avaliando-se a necessidade de eventual aumento da secção dos condutores. 
 

10) Ligação à rede 
O inversor esta equipado com interruptor à entrada, assegurando a protecção e corte do lado 

CC. 
 
10.1) Ligação em BT – Baixa Tensão 
Conforme já referido os sistemas fotovoltaicos devem ser equipados com interruptores (ou 

disjuntores) que seccionam as várias partes da instalação em CC e CA. 
Além dos aparelhos de corte colocados à entrada e à saída do inversor, se as cablagens CC 

forem concentradas em caixas de ligações distantes do inversor, também ai deve ser prevista a 
inclusão de um aparelho de corte e seccionamento. Deve ainda existir um aviso de que mesmo 
com os aparelhos de corte accionados poderá existir tensão na caixa de ligações ou à entrada do 
inversor, vindo do gerador fotovoltaico. 

Relativamente à protecção de pessoas, a Norma IEC 60364-7-712, deixa ao critério do 
projectista e o estudo caso a caso, no entanto, se existir esta protecção deverá ser assegurada por 
aparelhos diferenciais de alta sensibilidade do tipo B. 

No lado CA podemos então optar por um interruptor diferencial tipo B para o 
seccionamento e, no caso de ligação à rede de BT pública, por um seccionador fusível (tamanho 
10 x 38 ou outro de acordo com a potencia em causa) para protecção e corte na portinhola. 

Ligação à rede pública de BT: 
• Equipamento de seccionamento e corte – disjuntor; 
• Cabo de CA (ligação inversor – portinhola) 

Corrente IB 
Secção dos condutores S = 6 mm2 (mínimo exigido pelas RTIEBT) 
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Tipo de cabo VV 2 x 6 mm2 
Contagem de energia e portinhola na microgeração 
Para a contagem de energia na microprodução está prevista a utilização de um contador 

bidireccional, com a função de telecontagem, utilizando um modem e um sistema de 
comunicação automática com os serviços de contagem do distribuidor que adquire a energia. 

Esse contador será do tipo estático e será alojado em nicho próprio. 
Foram entretanto criadas portinholas, pela EDP – EDP DMA C62-815-N – que permitem a 

interligação dos cabos de consumidor e de produtor, contendo também as protecções das 
cablagens, normalmente por seccionadores-fusíveis do tipo cilíndrico. 

Segundo Norma EDP, DMA-C62-815/N 
Corrente I = 100 / 25 A 
Seccionadores-fusível 10 x 38, com fusíveis de In = 20 A  
10.2) Ligação em MT – Média Tensão 
Para as ligações em média tensão serão de prever transformadores elevadores, celas de corte 

e medida, celas de protecção aos cabos e celas de ligação à rede Na figura 3.2 apresenta-se uma 
configuração tipo, para esta ligação. No seu dimensionamento devemos consultar o distribuidor, 
de forma a obter alguns parâmetros da rede, isto é, do ponto de interligação, nomeadamente, a 
potência de curto-circuito, o sistema de terra, a tensão de serviço, etc. 

Esta configuração resulta de vários estudos já realizados para diferentes projectos, mais uma 
vez, através de um processo iterativo, conseguimos chegar a um layout que permite concentrar 
num mesmo espaço o posto de transformação do cliente, o posto de seccionamento do 
distribuidor e o posto de transformação do sistema fotovoltaico. As vantagens são inúmeras, 
desde logo há uma economia nos recursos, em termos de espaço e equipamento uma vez que 
apenas teremos um posto de seccionamento. Como há uma divisão clara entre o posto de 
transformação de cliente e o posto de transformação dos sistemas fotovoltaicos, a instalação 
fotovoltaica poderá ser dada a exploração a terceiros, isto é, a entidade que instala, realiza a 
manutenção e gere o sistema fotovoltaico poderá ser distinta da entidade que detém o posto de 
transformação de cliente. 

 
 

Figura 3.2 – Posto de transformação incluindo os sistemas fotovoltaicos 
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11) Outros dispositivos a considerar no sistema fotovoltaico 
 
11.1) Caixas de agrupamento 
Em algumas aplicações atendendo à grande quantidade de painéis e consequentemente de 

linhas existentes no gerador fotovoltaico, é necessário proceder a um agrupamento sistemático 
antes da chegada ao inversor, este é realizado nas caixas de agrupamento. 

As caixas de agrupamento terão protecções adequadas, como seccionadores fusíveis, díodos 
de anti-retorno, descarregadores de sobretensão e um interruptor de corte geral à saída da caixa 
para o inversor. Actualmente também é possível implementar a monitorização de tensão e 
corrente em cada linha. 

 
11.2) Rede de Terras e Protecção contra Descargas Atmosféricas 
Serão ligadas à terra todas as massas da instalação, por meio de condutores de protecção.  
Os condutores de protecção terão bainha na cor verde/amarela e serão do mesmo tipo dos 

condutores activos. A sua continuidade eléctrica deve estar perfeitamente assegurada ao longo 
de todo o percurso e não terão partes metálicas da instalação intercaladas em série com eles. 

Todas as estruturas metálicas da construção e de equipamentos deverão ser ligadas à terra de 
protecção, formando uma perfeita ligação equipotencial. 

 
11.3) Descarregadores de sobretensão 
Normalmente, a protecção contra sobretensões é instalada na caixa de junção geral do 

gerador.  
Nos locais expostos a raios, são instalados aparelhos de protecção contra sobretensões, antes 

e depois do inversor.  
Os descarregadores de sobretensão têm por função proteger os sistemas fotovoltaicos e os 

dispositivos electrónicos, do acoplamento indutivo e capacitivo, assim como da ocorrência de 
sobretensões na rede eléctrica pública. 

Os descarregadores de sobretensões Tipo C, Classe II (norma IEC 61643-1), são utilizados 
normalmente nos lados CC e CA, com correntes nominais de descarga de 1kA por cada unidade 
de potência instalada (kWp). A tensão operacional CC do descarregador, tem de corresponder, 
entre um valor de 1 e 1,4 da tensão de circuito aberto do gerador fotovoltaico Voc,  

Para os locais com elevada probabilidade de incidência de descargas atmosféricas, 
recomenda-se a instalação de descarregadores equipados com dispositivos de isolamento 
térmico e indicadores visuais de falha.  

Os descarregadores de tipo B, Classe I, podem escoar directamente para a terra descargas 
atmosféricas, e são utilizados mas quando existe um risco elevado de incidência de descargas 
atmosféricas. 

Nas figuras 3.3 e 3.4 são apresentados esquemas típicos de ligação dos descarregadores de 
sobretensão, em sistemas fotovoltaicos instalados em edifícios, sem e com protecção contra 
descargas atmosféricas.  

Os sistemas apresentados são para instalações e inversores com ligação à rede a 230V CA, 
no entanto, os mesmos princípios aplicam-se a sistemas com inversores centralizados e ligações 
à rede em MT.  
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Figura 3.3 – Descarregadores de sobretensão em sistemas fotovoltaicos implementado num edifício sem protecção 

contra descargas atmosféricas 

 

 
Figura 3.4 – Descarregadores de sobretensão em sistemas fotovoltaicos implementado num edifício com protecção 

contra descargas atmosféricas 

3.3 - Dimensionamento de instalações BIPV 

No dimensionamento de sistemas BIPV um dos primeiros passos será a selecção dos 
equipamentos a aplicar, nesta tarefa o critério a seguir será a escolha de equipamentos 
certificados, de forma a termos a garantia de utilização de materiais seguros e robustos, próprios 
para o fim em causa. Ainda no dimensionamento correcto da instalação fotovoltaica há diversos 
condicionalismos e imposições legais, sempre no intuito de aumentar a segurança das pessoas, 
que devemos considerar, as quais são explicitas nos pontos a seguir descritos. 

3.3.1 - Normas aplicadas aos equipamentos 

Os módulos fotovoltaicos deverão estar conforme as normas específicas, nomeadamente, 
para os módulos do tipo cristalinos a Norma aplicada será a CEI 61215, para os módulos do tipo 
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película fina será a CEI 61646.  
Assim, é recomendada a utilização de módulos da Classe II de isolamento ou isolamento 

equivalente, se a Uco (CTS) do grupo de módulos for superior a 120V CC. 
As caixas de junção dos grupos de módulos e a caixa de junção principal do sistema 

fotovoltaico, bem como as respectivas ligações deverão estar conforme a Norma CEI 60439-1. 
Para módulos especiais integrados poderão não estar certificados, mas terão que cumprir 

com a legislação específica aplicada à parte do edifício onde estes serão aplicados. 
No futuro será de esperar que todos os módulos em comercialização cumpriram normas 

internacionais, nomeadamente a IEC61730: 2004 ‘Photovoltaic (PV) module safety 
qualification’. 

A utilizam de equipamentos certificados garantem ao utilizar um determinado nível de 
qualidade dos produtos, mas acima de tudo a segurança na sua utilização. Sabemos que os 
equipamentos foram testados e foram comprovados todos os requisitos conforme as normas e 
portanto a ficha técnica do produto e as características explicitadas correspondem à realidade, 
logo o dimensionamento, que tem por base essas características técnicas, é fidedigno e seguro.  

3.3.2 - Influências externas e condições de funcionamento 

O equipamento do lado CC deve ser apropriado para as tensões e correntes contínuas. A 
utilização de outros materiais poderá por em risco a segurança das pessoas e da instalação. Esta 
condição terá em consideração a tensão e a corrente do sistema CC, de acordo com as ligações 
em serie e em paralelo dos módulos. 

Os módulos poderão ser ligados em serie até se atingir a máxima tensão de funcionamento 
permitida em circuito aberto dos módulos e do inversor, sendo o menor de 2 valores. As 
especificações dos equipamentos são fornecidas pelo fabricante. 

Todos os componentes CC, dos sistemas com módulos de silício cristalino deverão cumprir 
com um requisito mínimo de: 

Tensão – Uco (CTS) x 1,15 
Corrente – Icc (CTS) x 1,25 
Os valores de Uco  e de Icc serão fornecidos pelo fabricante do equipamento, nas condições de 

teste standard, isto é, irradiância de 1000W/m2; massa de ar de 1,5 e temperatura das células à 
25°C. 

Para todos os outros tipos de módulos deverão realizar-se cálculos mais específicos, tendo 
em consideração os dados dos fabricantes para um intervalo de temperatura de -15°C ate 80°C, 
e uma irradiância de 1250W/m2. Para alem deste parâmetro deverão ainda considerar qualquer 
possível incremento no valor de Uco  e de Icc, após o período inicial de funcionamento do sistema, 
sendo este valor acrescentado ao anteriormente calculado. 

Alguns tipos de módulos têm coeficientes de temperatura muito diferentes dos considerados 
para os módulos de silício cristalino, sendo os efeitos da diferente irradiância também notórios. 
Nestes casos os factores multiplicativos utilizados nos módulos de silício cristalinos podem não 
ser suficientes.  

Para além disto, há outros módulos cujos valores eléctricos, no período inicial de 
funcionamento, isto é, mas duas ou três semanas após a sua instalação, são mais elevados, neste 
caso, de forma a evitar um sobredimensionamento da instalação mantém-se esta desligada 
durante este período inicial, de forma a estabilizar os valores eléctricos e só depois se efectua a 
ligação aos módulos. 
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Se são utilizados díodos de bloqueio, a sua tensão inversa devera ser de 2 x Uoc (CTS) da linha 
de módulos. Os díodos de bloqueio deverão estar ligados em serie com as linhas. 

Deverão ainda considerar-se as especificações do fabricante, no que concerne a dissipação 
de calor dos módulos, devendo a sua instalação estar conforme as recomendações fornecidas. 

3.3.3 - Canalizações 

As canalizações aplicadas no lado CC da instalação serão seleccionadas tendo em 
consideração a sua capacidade de suportar as condições ambientais, as condições de tensão e 
corrente. Nestes requisitos deverão estar considerados os efeitos da temperatura provenientes do 
sol e das sobreintensidades. 

Os cabos utilizados nos sistemas fotovoltaicos devem ser capazes de aguentar temperaturas 
de -15°C a 80°C. 

Os cabos das fileiras de módulos, dos grupos e o cabo principal CC deverão ser 
seleccionados e instalados, de forma a reduzir ao máximo o risco de defeito à terra ou de curto-
circuitos. 

Estes riscos poderão ser minimizados através de um reforço na protecção das canalizações 
contra as influências externas, utilizando cabos armados monopolares e tendo em conta as 
quedas de tensão máximas admissíveis.  

Os cabos aplicados no exterior deverão ter protecção contra os raios UV, serem resistentes à 
água e flexíveis, isto é, compostos por condutores multifilares. 

 
Num sistema com n fileiras ligadas em paralelo, os cabos do paralelo deverão obedecer ao 

seguinte critérios: 
1 – Ligação em paralelo sem protecção fusível (com 2 ou 3 fileiras em serie) 

Tensão – Uco (CTS) x (n) módulos da fileira x 1,15 
Corrente – Icc (CTS) x (filas em paralelo-1) x 1,25 

2 – Ligação em paralelo com protecção fusível nas linhas 
Tensão – Uco (CTS) x (n) módulos da fileira x 1,15 
Corrente – Icc (CTS) x 1,25 

 
Da mesma forma num sistema com n filas em paralelo, as quais se formam com M módulos 

em serie o cabo principal CC será dimensionado tendo em consideração: 
Tensão – Uco (CTS) x M x 1,15 
Corrente – Icc (CTS) x n x 1,25 
 

De forma a permitir a manutenção do inversor, o isolamento do lado CC e do lado CA 
deverá ser considerado.  

As recomendações para realizar o seccionamento, de uma instalação fotovoltaica a 
funcionar em paralelo com a rede de distribuição pública, estão descriminadas na Norma CEI 
60364-5-55, na secção 551-7 – Regras suplementares aplicáveis a sistemas geradores que 
possam funcionar em paralelo com a rede de distribuição (RTIEBT - Regras Técnicas das 
Instalações Eléctricas de Baixa Tensão). 

 
Na selecção e na instalação de dispositivos de isolamento e corte entre a instalação 

fotovoltaica e o distribuidor público, a instalação pública deverá ser considerada como a fonte e 
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a instalação fotovoltaica como a carga. 
Um dispositivo de seccionamento deverá ser considerado no lado CC do inversor e o mais 

próximo possível deste. O dispositivo CC deverá ser de duplo pólo, de forma a efectivamente 
isolar o positivo e o negativo. Este dispositivo deverá ser dimensionado para o sistema a operar 
em CC e em carga, caso contrário deverá estar claramente identificado que antes de actuar neste 
dispositivo deverão desconectar o lado CA e só depois seccionar o lado CC. 

Desligar o lado CA não é tão exigente como desligar o lado CC, uma vez que a tensão passa 
varias vezes por zero. Os dispositivos considerados deverão ser apropriados para um 
funcionamento em CC. 

Quando existem condutores de ligação equipotencial na instalação, estes deverão ser 
paralelos e em contacto próximo com os condutores CC e CA, bem como com os seus 
acessórios. 

3.3.4 - Fusíveis 

Para sistemas com mais de 2 ou 3 linhas em paralelo será de aplicar fusíveis em ambas as 
linhas, positiva e negativa.  

Num sistema com n linhas em paralelo e M módulos em serie, os fusíveis serão 
dimensionados para a falha de energia em funcionamento em CC, tendo as seguintes 
características: 

Seleccionado para operar a Uco (CTS) x M x 1,15 
Corrente de pico menor do que 2 x Icc (CTS) 

 
Para instalações pequenas com 2 ou 3 linhas em paralelo podemos retirar os fusíveis das 

linhas, contudo aplicando esta regra devemos verificar, através das características fornecidas 
pelo fabricante, se o módulo é capaz de suportar correntes inversas na ordem dos 2 x 1,15 x Icc. 

 
Para alguns módulos a corrente inversa fornecida pelo fabricante indicamos que é permitida 

a ligação de mais do que 3 linhas em paralelo sem aplicar fusíveis. Nestes casos, o numero de 
linhas que poderão ser ligadas em paralelo sem fusíveis serão calculadas tendo em consideração 
que: 

Ir > I (CTS) x (n-1) x 1,25, onde Ir será a máxima corrente inversa que o módulo permite. 

3.3.5 - Caixas de junção 

Todas as caixas de junção a aplicar na instalação CC deverão conter uma etiqueta com a 
indicação que as partes activas no interior poderão estar sob tensão, mesmo após o desligar do 
inversor. 

Um sistema fotovoltaico não se consegue “desligar”, os seus terminais permanecem com 
tensão e corrente enquanto houver luz solar. Desta forma é importante que os avisos se 
mantenham de forma clara e permanente nas caixas.  

De forma a podermos retirar de serviço, ou mesmo isolar, uma linha de módulos, poderemos 
aplicar nas caixas de junção fusíveis, este tipo de seccionamento não deverá realizar-se com o 
sistema em carga. 

Para a protecção contra curto circuitos recomenda-se: 



Capítulo 3 
O projecto eléctrico de sistemas BIPV  

39 

�

• Caixas de junção de material não condutor; 
• Réguas de ligadores das linhas positiva e negativa perfeitamente separadas ou em 

caixas separadas; 
• layout de cabos e terminais de tal forma que um curto-circuito durante a instalação ou 

em períodos de manutenção sejam de difícil ocorrência. 

3.3.6 - Cablagens para sistemas fotovoltaicos 

Como já afirmado anteriormente, em corrente continua as cablagens requerem 
dimensionamento e estabelecimento adequados, devido aos esforços electrodinâmicos 
(correntes paralelas de sentido inverso), ao aquecimento por efeito de joule, aos efeitos dos raios 
ultravioletas quando instalados no exterior, aos níveis de tensão de trabalho, entre outros. 

Com a associação de módulos em série usam-se por vezes tensões CC de valores próximos 
ou superiores a 1000V, necessitando de cablagens adequadas para o efeito. 

Por outro lado, a necessidade de ligar as fileiras de módulos fotovoltaicos pelos seus 
extremos leva muitas vezes ao uso de condutores unipolares. 

Com o dimensionamento do inversor é possível produzir um esquema geral da instalação. 
Ao fazê-lo deverá ser determinado o comprimento aproximado de cada cabo. 

No dimensionamento dos cabos devem ser observados três critérios essenciais: o 
cumprimento dos limites fixados pela tensão nominal e pela intensidade de corrente máxima 
admissível do cabo e a minimização das perdas na linha. 

 
Características das cablagens CC 
 
Tensão nominal Un 
Normalmente entre 300 e 1000V, dependo dos sistemas fotovoltaicos; 
Previstas para a temperatura de -10°C (UOC (-10°C)) 
 
Corrente admissível - Iz 
Deve ser superior ao valor máximo de Icc presumida. 
A norma IEC 60364-7-712 aconselha Iz � 1,25 x Icc (CTS), permitindo a eventual dispensa 

de protecções de sobreintensidades. 
 
Condições ambientais 
Suportar temperaturas superiores a 70°C 
Resistir aos raios ultravioletas se instalados no exterior 
 
Quedas tensão 
A queda de tensão assumida normalmente em sistemas isolados irá ate 3% (condições CTS). 
A queda de tensão de 1% (para condições CTS) assume-se normalmente em sistemas 

ligados à rede. 
Quando as distancias são muito grandes e quando as tensões são baixas (<120V, CC), 

assume-se a queda de tensão de 1% nos cabos de fileira e mais 1% no cabo principal. 
O dimensionamento para a corrente de pico máxima, mesmo tomando os valores de 2 e 3%, 

acaba por resultar numa queda de tensão global anual inferior a 1%. 
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Tabela 3.1 – Parâmetros eléctricos dos cabos CC 

 

Parâmetros eléctricos símbolo Unidade 
Comprimento do cabo do módulo e da fileira LM m 
Perdas na linha em condições CTS PM W 
Secção transversal do cabo do módulo e da fileira AM mm2 
Condutividade eléctrica � S.m 
Potência da fileira em condições CTS PFI W 
Tensão da fileira UMPP FI V 
Corrente da fileira IFI A 
Numero de fileiras do gerador FV N - 
 
Equipamento de corte e seccionamento 
De acordo com a Norma CEI 60364-7-712 deve ser instalado um aparelho de corte geral ao 

inversor nos lados CC e CA. 
A corrente estipulada do aparelho de corte em CC deve ser: InCC � 1,25 x IccFV (CTS) e a 

tensão U � UOC (-10°C), próprio para corrente contínua. 
Do lado CC utiliza-se um aparelho tipo interruptor ou disjuntor apropriado para a corrente 

admissível. 
 
Calculo da secção pelo método da queda de tensão 
Podemos utilizar uma das fórmulas seguintes para o dimensionamento das cablagens CC, 

tendo em consideração as quedas de tensão atrás referidas e de acordo com as situações em 
causa. 

 
 S = A	"	B:		"		=�,

C	D	(
 (3.5) 

 

 S = 
A	"	B:		"		=�, E	

%F	��,D	C
 (3.6) 

 
Onde: 
IFI = Corrente de módulo ou fileira (A) 
LM = Comprimento dos condutores (m) 
� = Condutividade do material (cobre ou alumínio) 
u = queda de tensão (V) – 1% x UMPP 
PFI = Potencia da fileira (W) 
UMPP = Tensão no ponto de máximo (V) 
Nos cabos principais de CC utilizam-se os mesmos princípios. 
O valor calculado para a secção transversal dos cabos é arredondado para o maior valor 

aproximado das secções transversais standard (2,5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 
35mm2, etc.). 
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3.3.7 - Ligação à terra, protecção contra descargas atmosféricas e protecções 
contra sobretensões 

Existem algumas considerações e recomendações no dimensionamento da protecção contra 
descargas atmosféricas que a seguir descrevemos: 

1. Os sistemas fotovoltaicos não aumentam, normalmente, o risco do edifício vir a ser 
atingido por uma descarga atmosférica; 

2. Se já existir um sistema de protecção contra descargas atmosféricas no edifício, o 
gerador fotovoltaico deverá ser ligado ao mesmo. O circuito de protecção interno do sistema 
fotovoltaico deverá ser executado de forma cuidadosa. Exceptuam-se os sistemas fotovoltaicos 
que estão situados em locais expostos, que deverão possuir um sistema próprio de protecção 
contra descargas atmosféricas; 

3. Se não for instalado nenhum sistema de protecção contra descargas atmosféricas, o 
gerador fotovoltaico terá de ser ligado à terra e incorporado no conjunto equipotencial, excepto:  

a) Quando se usam módulos fotovoltaicos de Classe II; 
b) Para instalações fotovoltaicas protegidas e isoladas que operam com tensões contínuas 

reduzidas de segurança; 
4. Recomenda-se a instalação de descarregadores de sobretensão no barramento CC da 

caixa de junção geral do gerador; 
5. Normalmente, recomenda-se o uso de protecção contra sobretensões no lado CA. 
6.  As estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos são normalmente metálicos e por isso 

consideradas elementos condutores, podendo também ser captores de descargas atmosféricas. 
Deve considerar-se a sua ligação à terra, dependendo da dimensão e da localização do sistema. 

 
Por outro lado, as instalações fotovoltaicas podem estar sujeitas a sobretensões com origens 

possíveis em: 
Descargas atmosféricas directas sobre os painéis; 
Sobretensões internas devidas a manobras de corte ou outros, como por exemplo a actuação 

de protecções sobre curto-circuitos. 
Neste contexto a protecção contra sobretensões deverá ser prevista e dimensionada, dada a 

sensibilidade dos equipamentos electrónicos empregues (reguladores, inversores e módulos 
fotovoltaicos). A sua instalação no sistema fotovoltaico encontra-se descrita na secção 3.2. 

 
Protecção contra descargas atmosféricas  
A probabilidade de um edifício vir a ser atingido por um raio, pode ser determinada com 

base nas suas dimensões, na informação ambiental e no “índice ceráunico”, que determina o 
número médio de dias de tempestade por ano para a respectiva região. 

O sistema de protecção externo contra descargas atmosféricas, compreende todo o 
equipamento e medidas para deter e escoar a descarga, consistindo num dispositivo de captação 
(captor), num condutor de escoamento da descarga (condutor de cobre, com uma secção mínima 
de 16 mm2) e no sistema de ligação à terra (aterramento). Deverá ser construído de acordo com 
o que é prescrito no Guia Técnico de Pára-Raios, editado pela DGE - Direcção Geral de 
Energia. 

Recomenda-se o uso de cabos isolados blindados, nos sistemas fotovoltaicos que estão 
expostos a descargas atmosféricas. A secção do cabo blindado deve ser no mínimo de 16 mm2 
(cobre). O extremo superior da blindagem deverá estar bem ligado à sub-estrutura metálica de 
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apoio e às armações dos módulos fotovoltaicos, segundo o traçado mais curto possível. Se não 
forem usados cabos blindados, terão de ser ligados aos condutores activos descarregadores de 
sobretensão, com uma corrente nominal de descarga de cerca de 10 kA. Com cabos blindados, é 
suficiente usar descarregadores de sobretensão com uma corrente nominal de fugas aproximada 
de 1 kA. 

 
Ligações à terra e equipotenciais 
O condutor geral de protecção ou de terra, deve ser encaminhado através da via mais curta 

para o eléctrodo de terra, preferencialmente em linha recta e vertical. Devido aos riscos de 
descarga laterais e de indução, deve ser separado dos restantes cabos eléctricos. Deve evitar-se 
formas de ligação que possam vir a gerar correntes de retorno (loops).  

Os condutores de protecção dos geradores fotovoltaicos situados em edifícios que não 
possuem sistema de protecção contra descargas atmosféricas, devem ter a mesma secção 
transversal que o cabo principal CC. 

Para além destes condutores, poderão também ser utilizados componentes “naturais”, como 
por exemplo: 

• O esqueleto metálico da estrutura do prédio; 
• O aço reforçado de ligação contínua da estrutura de betão armado do prédio; 
• Fachadas, carris e sub-estruturas das fachadas de metal, desde que:  

• As suas dimensões venham ao encontro do que é regulamentado para os 
condutores de descida, e a sua espessura não seja inferior a 0,5 mm; 

• Exista uma ligação eléctrica conductiva na direcção vertical. 
As instalações metálicas, tal como as canalizações de abastecimento de água ou de gás, não 

poderão ser consideradas como eléctrodos de terra. 
Os condutores neutro e de protecção não devem, sob circunstância alguma, ser usados como 

condutores de terra ou eléctrodos de terra. 
 
O circuito de protecção deve ser construído de acordo com um dos seguintes tipos: 
a) Ligação ao sistema de protecção contra descargas atmosféricas do edifício; 
b) Ligação ao circuito de protecção de terra do edifício; 
c) Ligação a um eléctrodo de terra vertical ou inclinado colocado a 0,8m (pelo menos) de 

profundidade e a 1m das fundações. 
 
Também podem ser usados como componentes “naturais”, as estruturas contínuas de aço do 

betão armado, ou outra construção subterrânea de metal inserida nas fundações do edifício e 
com dimensões dentro dos valores limite acima indicados. 

 
Protecções e ligação à rede 
A dimensão do suporte do gerador fotovoltaico e a interligação do sistema com a rede de 

distribuição aconselham a ligação da estrutura do painel fotovoltaico à terra, embora seja de 
estudar caso a acaso, tal como se indica na Norma CEI 60364-7-712. 

Quando a tensão da associação dos módulos seja superior à 120V CC, deve equacionar-se a 
eventual equipotencialização dos módulos e a consequente ligação à terra. De referir que a 
norma nada diz sobre este assunto. 

Relativamente à protecção contra sobretensões, conforme a mesma Norma, devem ser 
previstos descarregadores de sobretensão no lado CC, no painel fotovoltaico junto do inversor 
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se a distância da caixa de ligação ao inversor assim o justificar. Nos casos em que a rede de BT 
é do tipo aéreo, devem ser previstas protecções também do lado CA. 

Tanto o inversor como os módulos e equipamentos de controlo carecem daquela protecção 
para evitar consequências nefastas. Alguns inversores já incorporam essas protecções no seu 
interior em ambos os lados. 

De referir que a interligação do terminal principal de terra (TPT) com ligação dos painéis à 
terra conforme previsto anteriormente, e no caso de existência de captores de pára-raios, só é 
possível se o valor da resistência de terra for inferior ou igual a 10�, conforme Guia Técnico 
dos Pára-raios (DGEG). 

Deverá ainda prever-se um equipamento de corte e protecção entre o cabo de alimentação à 
saída do inversor e as cargas a alimentar ou a ligação à rede de distribuição, sendo que o 
primeiro será instalado perto do inversor e o segundo perto do ponto de consumo ou ponto de 
interligação. 

3.3.8 - Protecção contra as interferências electromagnéticas (IEM) nos edifícios 
(acoplamento electromagnético) 

Nas ligações dos módulos fotovoltaicos deve evitar-se situações que favoreçam o “efeito de 
espira”, que em caso de fortes campos magnéticos, como por exemplo os das correntes das 
cargas atmosféricas, perturbam o desempenho do sistema fotovoltaico. Essas correntes poderão 
induzir correntes parasitas não desejáveis nos sistemas fotovoltaicos no lado CC. De forma a 
evitar tais situações as “espiras formadas pelos condutores CC devem ser de área tão pequena 
quanto possível  

Esta situação poderá ser gravosa nos sistemas BIPV, uma vez que existem condicionalismos 
na instalação dos cabos de ligação do sistema, dado que o gerador fotovoltaico não tem uma 
instalação óptima, mas é condicionado ao edifício ou estrutura onde se aplica. Nestes casos, o 
percurso das canalizações e o seu acondicionamento tem fortes restrições, estando sujeitos aos 
espaços técnicos possíveis existentes no edifício.  

Será de estudar, caso a caso, esta condicionante, que embora pareça de menor importância, 
se não for acautelada em fase de projecto poderá trazer graves problemas, ao funcionamento do 
edifício em fase de exploração, sendo posteriormente de difícil resolução.  

 

3.4 - Protecções e segurança em instalações BIPV 

No projecto eléctrico dos sistemas BIPV, para além do dimensionamento e desenho dos 
sistemas fotovoltaicos, serão de considerar alguns aspectos importantes em termos de segurança 
das pessoas e bens, nomeadamente:  

3.4.1 - Protecção contra os choques eléctricos 

Os materiais aplicados num sistema fotovoltaico no lado CC deverão ser considerados sob 
tensão, mesmo no caso de desconexão do lado CA. Esta possibilidade deverá estar claramente 
identificada, de forma a evitar acidentes. 

A selecção e a montagem do equipamento deve facilitar os trabalhos de manutenção em 
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segurança, tendo em consideração as condições impostas pelo fabricante.  
Uma forma de evitar acidentes desta natureza, no decorrer da montagem do sistema, será 

efectuar toda a instalação, em termos de equipamentos e ligações, e apenas ligar os painéis na 
fase final dos trabalhos, tendo cuidado com as pontas dos condutores, uma vez que à medida 
que se forem efectuando as ligações estes cabos ficaram em tensão. 

 
Protecção contra contactos directos e indirectos 
As pessoas devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de um contacto com 

as partes activas da instalação, bem como com massas que fiquem em tensão em consequência 
de um defeito de isolamento. 

 
A protecção de pessoas contra contactos directos será assegurada essencialmente por 

medidas passivas como seja o isolamento dos condutores, as protecções mecânicas destes e dos 
equipamentos, afastamento das partes activas, interposição de obstáculos ou anteparos, etc. 

 
A protecção contra contactos indirectos, ou seja contra os riscos de se tocarem massas 

acidentalmente sob tensão, será assegurada, normalmente nas instalações, pelo sistema de 
protecção TT, com ligação directa das massas à terra de protecção por meio de condutores 
idênticos aos activos e que farão parte integrante das canalizações em questão, associados à 
utilização de aparelhos sensíveis à corrente de defeito de média e alta sensibilidade.  
 

Protecção por utilização de tensão reduzida de segurança - TRS 
Para os sistemas a TRS o valor de UOC (CTS) substitui Un e não deve exceder os 120V CC. 
Podemos dividir um sistema fotovoltaico em vários subsistemas com a tensão máxima de 

120V CC, e desta forma minimizar os riscos de electrocussão.  

3.4.3 - Protecção em caso de defeito 

Protecção por desconexão imediata da alimentação 
A ligação do sistema fotovoltaico deverá realizar-se através de um interruptor que seccione 

as várias partes da instalação em CC e CA.  
A utilização de um aparelho diferencial de alta sensibilidade do tipo B, deve aplicar-se 

quando não há separação entre o lado CC e CA, segundo a norma CEI 60755 emenda 2. 
Quando o inversor, por construção, não pode injectar correntes de defeito contínuas na 

instalação eléctrica, o dispositivo diferencial de alta sensibilidade do tipo B poderá não se 
aplicar. 

3.4.4 - Classe II isolamento 

A utilização de equipamentos da Classe II de isolamento ou isolamento equivalente, no lado 
CC da instalação, é fortemente recomendado. 

3.4.5 - Local da instalação 

A protecção através da localização do sistema em locais não condutores ou a protecção 
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através da ligação equipotencial local, sem interligação com à terra da instalação, do lado CC 
não é permitida. 

A ligação à terra do lado CC não é necessária quando, em simultâneo se verificam as 
seguintes condições: 

• O inversor tem um transformador de isolamento entre o lado CC e o lado CA; 
• As cablagens das linhas e dos paralelos não estão numa zona equipotencial da restante 

instalação; 
• As ligações à terra para protecção contra descargas atmosféricas não é necessária. 

 
Ligar o sistema fotovoltaico à terra será necessário se: 

• O inversor não possuir um transformador de isolamento entre o lado CC e o lado CA; 
• Ou quando qualquer parte condutora do sistema fotovoltaico esteja na zona de 

equipotencialização da instalação. 

3.4.6 - Protecção contra sobrecargas no lado CC 

A protecção contra sobrecargas para os cabos no lado CC – cabos de fileira e cabos de 
grupo, poderá ser omissa se a corrente admissível desses cabos for igual ou superior à 1,25 
vezes a Icc (CTS), em toda a sua extensão. 

A protecção contra sobrecargas no cabo principal CC poderá também ser omissa se a 
corrente admissível do respectivo cabo for igual ou superior à 1,25 vezes a Icc (CTS), do gerador 
fotovoltaico. 

Estas duas condições apenas se aplicam à protecção dos respectivos cabos, devendo as 
instruções dos fabricantes dos equipamentos, nomeadamente dos módulos, também serem 
consideradas no dimensionamento. 

3.4.7 - Protecção contra curto-circuitos 

O cabo principal do lado CA deverá estar protegido contra curto-circuitos ou um dispositivo 
de protecção contra sobreintensidades instalado na ligação principal do lado CA. 

3.4.8 - Caixas de ligações de cablagens e protecções 

As ligações das cablagens, as protecções em CC e o seccionamento, devem ser concebidas 
tendo em consideração as disposições da Norma IEC 60364-7-712.  

O índice de protecção, IP, deve ser adequado às condições das influências extremas do local 
da instalação. Para instalações exteriores deverá ter a protecção de IP65. Deverá também 
assegurar um grau de protecção de classe II de isolamento. 

Existem caixas modulares com os equipamentos de protecção e seccionamento necessários, 
são adaptadas aos sistemas em função do número de módulos e fileiras a ligar. 

Também existem fichas de ligação, que facilitam, de forma segura, as ligações nos painéis 
fotovoltaicos, uma vez que impendem que haja pontas de cabo aquando da montagem do 
sistema ou sua manutenção. 
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3.5 - Procedimentos de instalação e operação BIPV 

Uma vez que a instalação e montagem de um sistema fotovoltaico é realizada sob tensão, 
todas as normas de segurança aplicadas a este tipo de trabalhos devem ser cumpridas, para além 
das requeridas pela Higiene e Segurança no Trabalho. Para este tipo de trabalho deverão ser 
utilizados equipamentos próprios, nomeadamente luvas e ferramentas com isolamento e apenas 
os técnicos com qualificação para operar em instalações sob tensão deverão realizar a 
montagem do sistema BIPV. Como medida de protecção os técnicos deverão sempre verificar a 
presença de tensão nos vários componentes do sistema antes do seu manuseamento. Para além 
destes cuidados será ainda de verificar as condições em que se efectuam o transporte e manobra 
dos equipamentos, ate ao local da aplicação, uma vez que se instalam em fachadas e coberturas, 
requerendo cuidados específicos em termos de queda e dano dos equipamentos e das próprias 
pessoas que os operam. 

Uma boa montagem do sistema evitará possíveis falhas futuras, nomeadamente nos cabos, 
os quais devem estar seguramente ligados e bem suportados, especialmente cabos em fachada, 
ou em zonas expostas, estes deverão possuir protecções mecânicas complementares e especial 
cuidado no contacto com superfícies cortantes, ou que possam danificar a protecção do cabo. 

Para além dos cuidados a ter na montagem do sistema BIPV, será também de prever uma 
manutenção periódica da instalação, de forma a obter a sua máxima rentabilização. Em alguns 
casos bastara uma inspecção visual, através da verificação: das ligações, da presença de sujidade 
nos módulos, do isolamento dos cabos, da presença das indicações de perigo nas caixas – 
possibilidade de presença de tensão, etc; noutros a realização de testes (medição do isolamento, 
dos valores de terra, etc) ou mesmo a monitorização das grandezas em jogo (tensão, corrente, 
frequência, etc).  

Uma das tarefas do operador do sistema será a realização de uma inspecção visual dos 
descarregadores depois de cada tempestade. No mínimo, esta inspecção deverá ser efectuada 
todos os seis meses. Se o local da instalação dos descarregadores não for facilmente acessível, a 
falha dos descarregadores deverá ser sinalizada remotamente. O indicador visual de falhas deve 
estar colocado num local de boa visibilidade para o operador do sistema (por exemplo, na 
vizinhança imediata da caixa do contador). Nos inversores que possuem monitorização contínua 
do isolamento da rede, o disparo dos aparelhos de protecção é de imediato detectado, pelo que 
neste caso não é necessário a monitorização remota. 

3.6 - Orientações para um bom dimensionamento BIPV 

Os sistemas fotovoltaicos BIPV são uma realidade cada vez mais implementada no âmbito 
das instalações de energias renováveis. Contudo estes sistemas apresentam particularidades 
técnicas específicas, que aconselham à elaboração de Normas e regras neste sector. 

Poderemos enumerar uma serie de pressupostos a considerar num edifício, de acordo com 
todas as considerações feitas ao longo deste capitulo, nomeadamente: 

Na instalação convencional do lado CA manter o cumprimento das regras técnicas 
aplicáveis, não diminuindo as imposições de segurança; 

Utilização de protecção contra contactos indirectos no lado CC; 
Aplicação de protecção contra sobreintensidades no lado CC; 
Utilização de protecções contra sobretensões de origem atmosférica; 
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Manter os níveis de qualidade de alimentação da rede. 
 
De forma a dar cumprimento aos pressupostos enumerados serão de aplicar as seguintes 

soluções técnicas: 
1 – Aplicar módulos fotovoltaicos da Classe II de isolamento; 
2 – A instalação eléctrica do lado CC deverá estar protegida contra curto-circuitos e as fugas 

à terra; 
3 – Instalação de descarregadores de sobretensão entre os cabos principais de CC e a ligação 

à terra; 
4 – Aplicar inversores que já incorporem electrónica que permita as protecções contra o 

funcionamento em ilha – tensão e frequência; 
5 – Não permitir o rearme automático da instalação sem que esteja decorrido algum tempo 

depois da saída de serviço (3 minutos); 
6 – Controlar os harmónicos, mantendo-os nos níveis impostos pelas normas (EN60555); 
7 – Aplicação da separação eléctrica entre o lado CC e o lado CA. 
 
Nas figuras 3.4 e 3.5 está esquematizado o esquema de ligação eléctrica dos sistemas 

fotovoltaicos BIPV incorporando todas as regras ate agora descriminadas e explicitadas, 
aplicadas a uma instalação, apenas com um grupo ou com vários grupos fotovoltaicos. 

 
Estas figuras representam o esquema eléctrico de um sistema fotovoltaico indicando todos 

os seus componentes, podendo ser utilizado como diagrama de verificação na elaboração de um 
projecto, uma vez que contempla todas as normas, regras e recomendações ate agora 
enumeradas, as quais serão posteriormente adaptadas a cada projecto, de acordo com as suas 
especificidades.  

 
Assim são apresentados os díodos de by-pass, as protecções contra sobreintensidades, os 

díodos de bloqueio, as ligações equipotenciais, as caixas de junção, os descarregadores de 
sobretensões, os inversores, os dispositivos de seccionamento, ligações ao terminal principal de 
terra, cabos e outros componentes que farão parte do dimensionamento do sistema eléctrico 
BIPV e que devem estar representados no esquema unifilar desta instalação, para além de 
discriminados e justificados em memória descritiva de projecto. 
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Figura 3.5 – Esquema geral de uma instalação apenas com um grupo gerador fotovoltaico 

 

 
 

Figura 3.6 – Esquema geral de uma instalação apenas com vários grupos geradores fotovoltaicos 
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3.7 - Sistemas com inversores centralizados versus descentralizado 

Um componente importante do sistema BIPV será o inversor, uma vez que é o elemento que 
faz a fronteira entre o lado CC e o lado CA, tendo relevância no rendimento do sistema. Para 
além desta tem também funções de protecção da instalação. Os inversores para ligação à rede 
têm características específicas ao nível da segurança, nomeadamente se a tensão da rede faltar, 
os sistemas fotovoltaicos devem ser automaticamente desligados, por acção do inversor, 
evitando a injecção de energia nessas circunstâncias. 

Até agora, nas instalações existentes era comum a instalação de um único inversor CC/CA, 
inversor central, para todo o sistema fotovoltaico. Actualmente, nem sempre os sistemas 
fotovoltaicos com potências nominais de vários kWp, têm um único inversor.  

Em particular, nos sistemas de dimensão média, existe a crescente tendência para a 
instalação de vários inversores de pequena dimensão (conceito de inversor descentralizado). Os 
inversores descentralizados têm sido desenvolvidos para as cadeias de módulos – os designados 
inversores de cadeia de módulos, ou directamente integrados nos próprios módulos, 
constituindo um módulo CA. 

Cada uma das três configurações mencionadas tem vantagens e desvantagens, conforme o 
tipo de aplicação. Nos casos dos inversores descentralizados, deverão ser preferencialmente 
utilizados para subsistemas com áreas de captação individuais com diferentes orientações e 
inclinações, ou que estão parcialmente sombreadas. 

Para potências elevadas convém por vezes distribuir a potência por múltiplas unidades de 
conversão, conseguindo-se assim uma melhoria na fiabilidade e na qualidade de serviço. 

A sincronização dos equipamentos baseia-se no sistema master-slave, em que um dos 
inversores é o líder e outros são os seguidores. Este sistema é também utilizado para a geração 
de correntes trifásicas alternadas. 

Basicamente poderemos ter três soluções distintas em função da tipologia do sistema 
fotovoltaico em causa: 

1 – Utilização de um inversor central com a potência para converter toda a carga. 
2 – Utilização de um inversor por fileira de módulos fotovoltaicos. Muito usado nos 

sistemas de grandes dimensões, com geração de sistema monofásico e trifásico. 
3 – Utilização de um inversor por módulo fotovoltaico. Ainda não muito utilizado devido 

aos custos, mas tem já aplicações efectivas, apresentando como grande vantagem a redução da 
secção das cablagens que passam a funcionar à tensão de 230V ca. 

 
A aplicação de qualquer uma das três opções será um exercício a realizar em cada projecto, 

tendo como base a realidade da instalação, uma vez que qualquer uma delas terá vantagens e 
inconvenientes, como já foi enumerado.  

A instalação de um único inversor, em princípio será menos onerosa e carece de menor 
espaço técnico, apesar do inconveniente no aumento da secção dos cabos. Por outro lado a 
manutenção do sistema estará facilitada porque a maioria dos componentes agrega-se num 
único espaço e teremos menos componentes a verificar. 

Num sistema distribuído a fiabilidade será maior, uma vez que havendo uma avaria ou 
necessidade de alguma reparação, apenas é retirada de serviço uma parte da instalação, no 
entanto aumentamos o custo inicial do sistema e a futura manutenção, também haverá mais 
espaços técnicos a prever. 
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Capítulo 4 
Exemplos de dimensionamento de sistemas 
BIPV 

 
 
 
Neste capítulo são apresentados dois sistemas fotovoltaicos de média dimensão, tendo duas 

filosofias distintas no seu projecto, uma vez que no primeiro exemplo opta-se por um sistema 
centralizado, com um único inversor e no segundo exemplo aplicam-se vários inversores 
distribuídos.  

Em ambas as instalações o sistema fotovoltaico foi condicionado à arquitectura e ao design 
pretendido, embora tenha havido um constante diálogo e ajuste, de forma a permitir a máxima 
eficiência possível da instalação. Na pratica um projecto desta natureza – BIPV – será sempre 
iterativo, isto é, objecto de vários estudos de forma a conjugar as varias vontades e opções da 
equipa multidisciplinar – arquitectura e engenharia. 

 

4.1 - Instalação BIPV centralizada 

Neste primeiro exemplo teremos um edifício de escritórios a construir no centro da cidade 
de Lisboa, constituído por duas torres com 7 pisos acima do solo e 6 abaixo do piso térreo. 
Neste edifício pretende-se integrar, ao nível da cobertura, painéis solares e fotovoltaicos, numa 
estrutura que recobre todo o edifício em betão e que tem como funções a sustentação da fachada 
e o seu sombreamento.  

A seguir iremos dimensionar, passo-a-passo, a instalação fotovoltaica BIPV a aplicar a este 
edifício, explicitando todas as regras e condicionalismos já descritos anteriormente. 

 
1) Analisamos as condições da instalação 
Na cobertura teremos uma área livre de 60 cm, entre os painéis e a laje, o que permite a 

ventilação dos painéis, a colocação de caixas de agrupamento e a instalação de caminhos de 
cabos ou calhas técnicas para as cablagens, sendo que a dimensão dos painéis esta condicionada 
à largura disponível entre os perfis de betão, que será no máximo de 99 cm. Uma outra 
condicionante do sistema será a sua implantação na horizontal, tendo apenas uma pequena 
pendente para recolha da água das chuvas, o que se traduz numa menor eficiência em termos de 
produção de energia. Teremos ainda de compatibilizar as áreas disponíveis para aplicação 
conjunta dos painéis solares e dos painéis fotovoltaicos, bem como as respectivas áreas técnicas. 
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Sugere-se uma manutenção cuidada dos painéis fotovoltaicos, com limpeza, inspecções 
visuais e medições de parâmetros eléctricos, com carácter periódico.

Especificações Eléctricas e Aspectos Construtivos do módulo:
• Fabricante:
• Modelo: GEPVp
• Tensão em circuito aberto (U
• Tensão óptima de trabalho (U
• Intensidade de curto
• Intensidade óptima de trabalho (I
• Potência máxima em CTS: 205 Wp
• NOCT: 50 ºC
• Coeficiente de temperatura com a corrente: 5,6 mA/ºC
• Coeficiente de temperatura com a tensão: 
• Coeficiente de temperatura com a potência: 
• Eficiência do módulo: 14,07%

Em termos de sombreamento não há nenhum obstáculo na cobertu
vizinhança, pelo que este problema não se coloca, nesta aplicação.
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se uma manutenção cuidada dos painéis fotovoltaicos, com limpeza, inspecções 

visuais e medições de parâmetros eléctricos, com carácter periódico.
Especificações Eléctricas e Aspectos Construtivos do módulo:

Fabricante: General Electric
Modelo: GEPVp
Tensão em circuito aberto (U
Tensão óptima de trabalho (U
Intensidade de curto
Intensidade óptima de trabalho (I
Potência máxima em CTS: 205 Wp
NOCT: 50 ºC 

oeficiente de temperatura com a corrente: 5,6 mA/ºC
Coeficiente de temperatura com a tensão: 
Coeficiente de temperatura com a potência: 
Eficiência do módulo: 14,07%

Em termos de sombreamento não há nenhum obstáculo na cobertu
vizinhança, pelo que este problema não se coloca, nesta aplicação.

Figura 4.1 – Implantação de painéis fotovoltaicos na estrutura da cobertura

2) Escolha do módulo 
Uma vez que este é o componente que tem maior influência no desempen

também no seu custo, optamos por painéis que têm todas as aprovações internacionais (IEC, 
TUV e VDE) e, simultaneamente, corresponde à condicionante da arquitectura, isto é, ao espaço 
disponível para a sua integração. 
arquitectura com um módulo standard disponível no mercado. 

Uma outra característica importante é a elevada densidade de potência o que permite colocar 
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se uma manutenção cuidada dos painéis fotovoltaicos, com limpeza, inspecções 
visuais e medições de parâmetros eléctricos, com carácter periódico.

Especificações Eléctricas e Aspectos Construtivos do módulo:
General Electric 

Modelo: GEPVp-205-M 
Tensão em circuito aberto (U
Tensão óptima de trabalho (U
Intensidade de curto-circuito (I
Intensidade óptima de trabalho (I
Potência máxima em CTS: 205 Wp

oeficiente de temperatura com a corrente: 5,6 mA/ºC
Coeficiente de temperatura com a tensão: 
Coeficiente de temperatura com a potência: 
Eficiência do módulo: 14,07%
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Em termos de sombreamento não há nenhum obstáculo na cobertu
vizinhança, pelo que este problema não se coloca, nesta aplicação.
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Tensão em circuito aberto (Uoc): 33,0 V 
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oeficiente de temperatura com a corrente: 5,6 mA/ºC
Coeficiente de temperatura com a tensão: -0,12V/ºC 
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4.1 - Instalação BIPV centralizada
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• Peso: 17,7kg 
• Dimensões: 

Altura: 1485 mm 
Largura: 981 mm 
Profundidade: 35 mm 
Certificados e Normas: IEC61215 
Classe de protecção II 
 
3) Cálculo do número de módulos 
Atendendo à área disponível para a implantação da central fotovoltaica, e após várias 

iterações ao projecto, propomos a solução de: 528 módulos da General Electric de 205Wp.  
 

N = 
����

����
                 528 =  

����

A& 
           P PFV = 108 KWp 

 
No total a configuração terá 108 kWp. 
 
4) Escolha do inversor 
O intervalo de potencia deverá estar entre: 
 
0,7 x PFV < PINV CC < 1,2 x PFV  
 
Neste caso teremos: 
 
75,6 KW < PINV CC < 129,6KW 
 
Optou-se por um inversor da Efacec PV 100 com potência nominal de 100kW. 
 
O inversor a ser utilizado é um equipamento centralizado que está preparado para a 

interligação com a rede pública de distribuição.  
Possui ainda um módulo de ligação ao gerador fotovoltaico que é composto pelos seguintes 

elementos: 
• contactor de ligação/corte 
• contactor para curto-circuitar as fases à terra, no caso de falha de ligação à terra no 

gerador fotovoltaico 
• protecção para sobre tensões e curto circuitos na saída 
• protecção para polarização inversa 
• protecção contra funcionamento em ilha 
• protecção para sobrecargas de temperatura 
• protecção para correntes assimétricas 

 
O software existente no equipamento, permitirá uma vigilância contínua das condições de 

campo existentes, para operacionalizar a ligação/corte do gerador fotovoltaico e caso seja 
necessário, actuar sobre os contactores correspondentes. 

 
O rendimento máximo do equipamento é de 98%. 
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Especificações Eléctricas e Aspectos Construtivos do inversor: 
 
Entrada 
Gama tensão MPPT: 450-800V 
Tensão máxima: 900V 
Corrente máxima: 250A 
Potência máxima: 120kW 
 
Saída 
Tensão nominal : 230V ± 10% 
Corrente nominal: 250A 
Frequência: 50Hz ± 1Hz 
Potência nominal: 100kW 
THD: < 3% 
Factor de potência: >0.98 
 
Rendimento 
Máximo: > 98% 
Europeu: > 97.3% 
 
Dimensões (AxLxP): 1600x900x700mm 
Peso: 560Kg 
Grau de protecção: IP20 
 
5) Número máximo de módulos por fileira 
 
Uoc (-10°C) = (1- 			� !�"#$	

%&&
 ) x Uoc (CTS)                                                     �U em mV / °C 

 
Uoc (-10°C) = 35,075 V 
 
Teremos então como limitações: 
Associação dos módulos: 
Tensão máxima de interligação dos módulos – 1000V 
Tensão do módulo com uma temperatura de -10°C que será Uoc (-10°C) = 35,075 V 
Inversor (UMPP) – 450-900V 
 
Determina-se então o numero máximo de módulos em serie por: 
 
nmax =  () *+,-�

(.�	��/0123456!��
                                              nmax = 

G&&

� H&I 
 = 25, 66  

 
Não podemos ultrapassar os 25 módulos em série. 
 
6) Número mínimo de módulos por fileira 
 
Umin inv = 450 V 
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UMPP (70 °C ) = (1+ 			7 !�"#$	
%&&

 ) x UMPP (CTS)                                         �U em mV / °C 

UMPP (70 °C ) =25,48 
Assim, o numero mínimo de módulos em série será determinado por: 
 
nmin =  () 89,-�

(:;;	<6!�
                                       nmin =  7 &

A H7J
 = 17,66 

 
O número mínimo de fileiras em paralelo será de 17. 
 
���� �� ��������������	��� ����������

Corrente máxima do inversor - Imax inv = 250 A 
 
Corrente máxima por fileira – Imax fil. = IPmax = 7,60 A 
 
nfil = =) *+>?@

�;���
                                 nfil = 

A &

IHK&
 = 32,89  

 
O número máximo de fileiras em paralelo será de 32. 
 
8) Configuração do gerador fotovoltaico 
 
Limitações: 
Número máximo de módulos em séria – 25 
Número mínimo de módulos em séria – 17 
O número máximo de fileiras em paralelo - 32. 
 
O número total de módulos é de 528. 
 
Optamos por colocar 24 módulos em série e criar 22 fileiras em paralelo, as quais se 

dividiram de acordo com a implantação dos módulos. 
 
Assim foram previstas três caixas de agrupamento com: 
1.ª – 8 fileiras de 24 módulos, totalizando 192 módulos; 
2.ª e 3.ª - 7 fileiras de 24 módulos, totalizando, cada uma 168 módulos; 
 
Atendendo a grande quantidade de painéis e consequentemente de linhas existentes no 

gerador fotovoltaico, é necessário proceder a um agrupamento sistemático antes da chegada ao 
inversor. 

 
As caixas de agrupamento terão protecções adequadas, como seccionadores fusíveis, díodos 

de anti-retorno, descarregadores de sobretensão e um interruptor de corte geral à saída da caixa 
para o inversor.  

 
9) Cablagem CC e seccionamento 
Utilizando os critérios atrás descritos relativos à Norma IEC 60364-7-712 e às demais regras 

explicitadas, calculamos a cablagem e as respectivas protecções, chegando ao esquema unifilar 
da instalação eléctrica apresentado na figura 4.2. 



0. O Posto de transformação será do tipo apresentado na secção 3.2.

Do dimensionamento realizado descrevem
Cabos de fileira 
Protecções 
Ligação da estrutura de suporte dos módulos ao TPT com cabo H07V
 
Caixas de junção secundárias:
Ligação à caixa de junção principal atravé
Protecção 
Ligação ao TPT através de cabo H07V
Descarregadores de sobretensões
Caixa de junção principal:
Ligação das caixas secundárias à caixa principal
Protecção 
Ligação ao TPT através 
 
Cabo principal CC
Ligação da caixa principal ao inversor 
 
O inversor encontra

0. O Posto de transformação será do tipo apresentado na secção 3.2.

 

Do dimensionamento realizado descrevem
Cabos de fileira – cabo solar 1x6 mm
Protecções – fusíveis de 10A.
Ligação da estrutura de suporte dos módulos ao TPT com cabo H07V

Caixas de junção secundárias:
Ligação à caixa de junção principal atravé
Protecção – seccionador
Ligação ao TPT através de cabo H07V
Descarregadores de sobretensões
Caixa de junção principal:

das caixas secundárias à caixa principal
Protecção – seccionador (duplo pólo) 
Ligação ao TPT através 

Cabo principal CC 
Ligação da caixa principal ao inversor 

O inversor encontra-se numa área técnica, junto ao posto de transforma
0. O Posto de transformação será do tipo apresentado na secção 3.2.

Figura 4.2 – Esquema unifilar do sistema fotovoltaico a implementar na cobertura

Do dimensionamento realizado descrevem
cabo solar 1x6 mm

fusíveis de 10A. 
Ligação da estrutura de suporte dos módulos ao TPT com cabo H07V

Caixas de junção secundárias: 
Ligação à caixa de junção principal atravé

seccionador (duplo pólo)
Ligação ao TPT através de cabo H07V
Descarregadores de sobretensões 
Caixa de junção principal: 

das caixas secundárias à caixa principal
seccionador (duplo pólo) 

Ligação ao TPT através de cabo H07V

Ligação da caixa principal ao inversor 

se numa área técnica, junto ao posto de transforma
0. O Posto de transformação será do tipo apresentado na secção 3.2.

Esquema unifilar do sistema fotovoltaico a implementar na cobertura

���

Do dimensionamento realizado descrevemos os cabos e as protecções utilizadas:
cabo solar 1x6 mm2 

Ligação da estrutura de suporte dos módulos ao TPT com cabo H07V

Ligação à caixa de junção principal através de cabo 
(duplo pólo) de 175A/ 900Vcc

Ligação ao TPT através de cabo H07V-K1x16 mm

das caixas secundárias à caixa principal
seccionador (duplo pólo) de 200A/ 900Vcc

de cabo H07V-K1x35 

Ligação da caixa principal ao inversor – RV-K1x185mm

se numa área técnica, junto ao posto de transforma
0. O Posto de transformação será do tipo apresentado na secção 3.2.

Esquema unifilar do sistema fotovoltaico a implementar na cobertura

os os cabos e as protecções utilizadas:

Ligação da estrutura de suporte dos módulos ao TPT com cabo H07V

s de cabo – H07V
de 175A/ 900Vcc 

K1x16 mm2 

das caixas secundárias à caixa principal através de cabo 
A/ 900Vcc 

 mm2 

K1x185mm2 

se numa área técnica, junto ao posto de transforma
0. O Posto de transformação será do tipo apresentado na secção 3.2.

Esquema unifilar do sistema fotovoltaico a implementar na cobertura

4.1 - Instalação BIPV centralizada

os os cabos e as protecções utilizadas:

Ligação da estrutura de suporte dos módulos ao TPT com cabo H07V-K1x50 mm

H07V-K1x16mm

através de cabo – RV-K1x95

se numa área técnica, junto ao posto de transforma
0. O Posto de transformação será do tipo apresentado na secção 3.2. 

Esquema unifilar do sistema fotovoltaico a implementar na cobertura

Instalação BIPV centralizada

os os cabos e as protecções utilizadas: 

K1x50 mm2 

K1x16mm2 

K1x95mm2 

se numa área técnica, junto ao posto de transformação, ao nível do piso 

Esquema unifilar do sistema fotovoltaico a implementar na cobertura 

Instalação BIPV centralizada 
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Explicitamos algumas das características dos cabos aplicados 
 
Cabos eléctricos 
As condições técnicas que a seguir se descrevem, destinam-se a cabos rígidos com almas 

condutoras em cobre, de isolamento sintético extrudido, para a tensão nominal 600/1000V. 
 
Secções 
As secções dos cabos a utilizar garantirão as quedas de tensão regulamentares e em caso de 

curto-circuito suportarão o tempo de abertura das protecções que os protegem. No caso da 
instalação eléctrica de interligação dos módulos fotovoltaicos com os inversores, serão tidas em 
conta as secções de cabo de forma a proporcionar quedas de tensão no máximo de 3%, com o 
objectivo de aumentar o rendimento total da instalação. 

 
Normas 
Os cabos obedecerão às normas: 

• CEI 228 - Conductors of insulated cables 
• CEI 332 - Tests on electric cables under fire conditions 
• CEI 502 - Extruded solid dielectric insulated power cables rated voltage from 1kV up 

to 30kV. 
• CEI 540 - Test methods for insulations of sheaths of electric cables and cords 
• NP 665 - Canalizações eléctricas, designações simbólicas dos condutores, cabos, 

isolados. 
• NP 917 - Canalizações eléctricas. Características gerais e ensaios dos condutores e 

cabos. 
 

Cabos dos circuitos CC 
Nos circuitos CC serão utilizados cabos com as secções indicadas no esquema com 

revestimento especialmente resistente aos ultravioletas e à temperatura normalmente designados 
por “Cabos Solares”. 

 
Ponto de Interligação 
A instalação esta preparada para no futuro, de acordo com as especificações pedidas ao 

distribuidor, ser ligada no ponto de interligação de média tensão. Será utilizado um 
transformador elevador hermético e respectivas celas de protecção para efectuar a ligação em 
MT. 

 

4.2 - Instalação BIPV distribuída 

Neste segundo exemplo aplicou-se um sistema fotovoltaico BIPV a um campus escolar, 
constituído por diversos edifícios, onde se integraram painéis fotovoltaicos nas coberturas. 

De acordo com as áreas disponíveis e a orientação solar, desenhamos uma central 
fotovoltaica com 810 módulos de 200Wp cada, resultando assim numa instalação de 162kWp. 

Propomos 5 inversores de 30 kW cada, com 162 módulos por inversor, perfazendo a 
potência de 32,4 kW/inversor. 

Neste caso foi possível um desenho da instalação que conjuga o esforço de optimizar a 



produção fotovoltaico com a arquitectura, uma vez que os painéis estarão orientados à sul e num 
plano inclinado. Apenas 
a inclinação da própria cobertura que é de 20°. 

previsto, para este efeito, um Posto de Transformação equipado com um transformador de 160 
KVA.

400V/10kV);

minimizando as perdas
ate ao posto de transformação em corrente alternada. Desta forma os painéis colocadas em cada 
cobertura funcionam como sistemas d
injecção na rede publica.

em vigor

produção fotovoltaico com a arquitectura, uma vez que os painéis estarão orientados à sul e num 
plano inclinado. Apenas 
a inclinação da própria cobertura que é de 20°. 

 

 
A injecção na rede, desta produção de energia, será 

previsto, para este efeito, um Posto de Transformação equipado com um transformador de 160 
KVA. 

 
Foram assumidos os seguintes pressupostos no dim
A potência de ligação não ultrap
A tensão de ligação à rede será de

400V/10kV); 
Regime de neutro na ligação: TN
Protecção do transformador e
 
A solução encontrada baseia

minimizando as perdas
ate ao posto de transformação em corrente alternada. Desta forma os painéis colocadas em cada 
cobertura funcionam como sistemas d
injecção na rede publica.

 
Os equipamentos escolhidos, são certificados nacional e internacionalmente pela legi

em vigor.  
 
O painel 
Características técnicas dos painéis foto

• Células pol

produção fotovoltaico com a arquitectura, uma vez que os painéis estarão orientados à sul e num 
plano inclinado. Apenas a sua inclinação não será a óptima, uma vez que estarão instalados com 
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• Potência Máxima (Pm): 200W; 
• Tensão Máxima (Vpm): 25.5V 
• Corrente Máxima (Ipm): 7.85A 
• Tensão de circuito aberto (Voc): 33.03V 
• Corrente de curto-circuito (Isc): 8.31A 
• Eficiência do módulo mínima: 13.4% 
• Eficiência mínima das células: 15.8% 
• Vidro temperado; 
• Caixilho em alumínio; 
• Com caixa de derivação por ficha, estanque; 
• Aprovação ISSO, TUV e IEC; 
• Classe II 
• Garantia mínima de 25 anos dada pelo fabricante; 

 
Na figura 4.4. apresenta-se o esquema unifilar da instalação eléctrica deste sistema BIPV e 

na figura 4.5. mostra-se o esquema eléctrico do posto de transformação. O posto de 
transformação neste caso será realizado num edifício pré-fabricado, dedicado apenas ao sistema 
fotovoltaico, por opção do cliente, uma vez que a aplicação de um PT do tipo apresentado na 
secção 3.2. seria a melhor solução, pelas razões já enumeradas.  

 
A aplicação de inversores distribuídos, neste caso prende-se com a dispersão dos painéis, o 

que torna inviável uma solução centralizada. Neste caso, o próprio desenho da instalação aponta 
a solução de inversores distribuídos, teremos menores perdas nos cabos e menores secções. 

Também o sistema fotovoltaico terá características diferentes em cada um dos edifícios, 
uma vez que a inclinação das coberturas não é exactamente a mesma, e portanto deverão estar 
ligados a inversores distintos. 
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Figura 4.4 – Esquema unifilar do sistema fotovoltaico implantado nas coberturas da escola 

 
 
 

 
 
 

Figura 4.5 – Esquema de ligação ao posto de transformação do sistema fotovoltaico 
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4.3 - Considerações do dimensionamento 

Nos exemplos apresentados foram aplicados os princípios atrás enumerados e explicitados, 
nomeadamente as normas e regras explanadas. 

 
De salientar que os sistemas BIPV são fortemente condicionados pela arquitectura do 

edifício, sendo o desenho final da instalação um processo iterativo e de compromisso entre a 
melhor solução em termos de design e em termos técnicos. 

 
A questão da aplicação de inversores distribuídos ou centralizado, como se pode verificar 

pelos exemplos, não é de resposta linear, uma vez que resulta de um estudo dedicado a cada 
projecto. No entanto, os condicionalismos para o dimensionamento do inversor mantêm-se em 
ambas as soluções. 

 
Da mesma forma se mantém os princípios de cálculo das cablagens e protecções, bem como 

as condicionantes aplicadas aos equipamentos.  
 
Nos exemplos apresentados optou-se sempre pela ligação à rede de distribuição em média 

tensão, mas poderíamos optar por uma solução de injecção na própria rede de baixa tensão dos 
edifícios ou mesmo do distribuidor. 
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Capítulo 5 
Conclusão 

O presente trabalho teve como finalidade realizar um guia técnico das instalações eléctricas 
dos sistemas fotovoltaicos, na vertente BIPV, que congregasse todas as normas internacionais, 
regras e boas práticas existentes, uma vez que não existe legislação nacional a este nível. 

Nesse sentido, foram apresentados os procedimentos de projecto de uma forma 
sistematizada, e explicitados os princípios de dimensionamento dos vários elementos da 
instalação. 

Apresenta-se uma metodologia na abordagem do projecto eléctrico, desde a sua concepção, 
passando pela implantação e finalizando na necessária manutenção. O guia técnico elaborado é 
integralmente aplicado nos exemplos apresentados, suportando todas as soluções do projecto de 
engenharia.  

Assim, numa abordagem sistematizada ao projecto eléctrico da instalação fotovoltaica, será 
de dimensionar ou especificar soluções para equipamentos, cablagens, protecções e ligação à 
rede, conforme descrito, tendo sempre presente as imposições e recomendações técnicas de 
normas aplicáveis, com especial ênfase à segurança de pessoas.  

A ligação à rede numa vertente económica, isto é, de venda da totalidade da produção de 
energia, poderá ser realizada ao nível da rede de BT ou MT. Nessa sequência é apresentada a 
legislação actualmente em vigor para ambas. Na opção MT é apresentada uma solução 
optimizada para o posto de transformação do sistema fotovoltaico, numa perspectiva de espaço 
e equipamento, conjugando este posto de transformação com o posto de transformação de 
cliente. 

São ainda apresentados esquemas eléctricos unifilares tipo para o projecto das instalações 
eléctricas, que sistematizam todos os componentes destas instalações, incluindo elementos cuja 
aplicabilidade será opção de cada projecto, de acordo com as especificidades inerentes a cada 
instalação, Estes esquemas aglutinam toda a informação constante no guia, traduzindo o 
trabalho desenvolvido ao longo do projecto, uma vez que espelham as varias opções de 
procedimentos e dimensionamento. 

Também as vertentes centralizada ou distribuída do inversor são discutidas, sendo 
apresentadas as vantagens ou inconvenientes de cada opção. No entanto, conforme a anterior 
análise, e conforme se pode verificar nos exemplos apresentados, a escolha será sempre 
estudada caso a caso e depende do desenho da instalação. 

De realçar que o projecto eléctrico de sistemas BIPV será um processo iterativo, uma vez 
que supõe a integração de módulos fotovoltaicos num edifício, e portanto requer uma equipa 
multidisciplinar, será um trabalho conjunto entre o arquitecto e a equipa de engenharia, de 
forma a conjugar esforços e implementar a melhor solução, na vertente técnica e estética. 
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Nessa conformidade, conclui-se ser urgente legislar sobre a matéria, sob pena de, a médio 
prazo, poderem surgir dificuldades de uniformização de sistemas, e a constatação de 
acumulativos erros técnicos. O presente trabalho, em formato de inovador guia prático, 
contribui para essa uniformização e definição de procedimentos e normas. 

Verifica-se ainda que os BIPV são, de facto, menos eficientes. Contudo, e considerando a 
actualidade do tema, estes sistemas respondem com superior integração arquitectónica, 
constituindo uma mais-valia, em especial nos centros urbanos em requalificação. 

Em trabalhos futuros, nesta área, poderemos desenvolver um software de cálculo da 
componente eléctrica da instalação fotovoltaica em cc, onde se aplicam as regras, fórmulas e 
tabelas explicitadas, de forma a sistematizar a informação a colocar no esquema unifilar da 
instalação ao nível do projecto.  
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