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APRESENTAÇÃO 

 

A integração arquitectónica de sistemas fotovoltaicos  

na latitude mediterrânica 

 

Patrícia Jorge de Oliveira 

 

A presente dissertação apresenta uma reflexão sobre tecnologia fotovoltaica e a sua 

integração na arquitectura para melhor se poder tirar partido de ambas. 

Começando por uma análise sobre a emergência da mudança de comportamento do 

Ser Humano para uma atitude mais sustentável, que se complementa com o 

conhecimento da energia que o planeta Terra nos disponibiliza, consegue-se a base 

impulsionadora para uma atitude mais activa e menos agressiva. 

Reconhecendo a inovação da tecnologia fotovoltaica e as suas possibilidades de 

adaptação, torna-se possível a apresentação de várias formas de integração da 

mesma. 

O objectivo deste trabalho recai então sobre uma exposição destas possibilidades por 

forma a tornar esta integração numa atitude cada vez mais recorrente. 

Trata-se por isso de uma tentativa de esclarecimento da forma como a inovação pode 

representar uma ajuda para a preservação do ambiente sem com isso dificultar o 

trabalho do arquitecto. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Construção Sustentável, Energia Solar, Latitude 

mediterrânica, Fotovoltaicos, Arquitectura. 

 
 



 

 

  



 

 

PRESENTATION 

 

The architectural integration of photovoltaic systems 

in the Mediterranean latitude 

 

Patrícia Jorge de Oliveira 

 

The present dissertation presents a reflection about photovoltaic technology and its’ 

integration on architecture to better take advantage of both. 

Starting with an analysis about the emergency of the Human Being’s chaging behavior 

to a more sustainable attitude, that complements with the knowledge about the energy 

that planet Earth provides us, the driving basis is achieved with a more active and less 

aggressive attitude. 

Recognizing the innovation of photovoltaic technology and its’ adaptation possibilities, 

it becomes possible the presentation of several forms of integration thereof. 

The goal of this work then falls on an exposition of these possibilities in order to take 

this integration in an increasingly recurrent attitude. 

This is an attempt to clarify the way that inovation can represent a help for the 

preservation of the environment without thereby hindering the architect’s work. 

 

 
 
Keywords: Sustainability, Sustainable Construction, Solar Energy, Mediterranean 

Latitude, Photovoltaics, Architecture. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÕES 

Com a premissa inicial do aumento de conhecimento sobre temáticas relacionadas 

com a arquitectura como complemento dos assuntos leccionados durante o percurso 

académico, a escolha do tema recaiu sobre curiosidades e gosto por investigação da 

autora. 

A evolução e a forte presença da tecnologia na sociedade actual não deixa ninguém 

indiferente e pode ser sentida através de factores positivos ou até de uma influência 

negativa. 

Na procura de tirar o melhor proveito destas tecnologias, procurou-se descobrir e 

conhecer melhor uma das várias possíveis parcerias destas inovações com a 

arquitectura. 

1.2. OBJECTIVOS 

Os principais objectivos do presente trabalho são os seguintes: 

Reflectir sobre o efeito que o sector da construção tem no meio ambiente e a 

necessidade de mudança do comportamento actual; 

Reconhecer a importância e características da luz solar na latitude estudada e da sua 

energia como vantagem para o aumento da qualidade de vida; 

Promover o conhecimento sobre a tecnologia fotovoltaica e situar a sua inovação na 

forma mais actual; 

Disponibilizar um trabalho de investigação com possíveis métodos de integração da 

tecnologia fotovoltaica, quer num processo pós-construção quer numa fase projectual. 

1.3. METODOLOGIAS 

Investigação comparativa de várias publicações e trabalhos sobre o tema. 

Contacto com especialistas através de conferências e encontros de empresas que 

trabalham com tecnologia fotovoltaica. 
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As fontes bibliográficas foram pesquisadas na Mediateca da Universidade Lusíada de 

Lisboa, na biblioteca da Ordem dos Arquitectos, na biblioteca do Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil, na biblioteca do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e na 

biblioteca pessoal da autora. 

Recorreu-se também a artigos e fontes bibliográficas em linha, de reconhecido valor 

académico ou de interesse e valor público comprovado uma vez que essa realidade 

assalta cada vez mais depressa o nosso trabalho e serve de catalisador à pesquisa e 

divulgação da informação. 

Para a realização do trabalho propriamente dito utilizaram-se as normas adoptadas 

pela Universidade Lusíada para a realização de trabalhos académicos, que segue a 

regulamentação NP 405.  

1.4. LIMITAÇÕES 

Durante a elaboração deste trabalho foram encontrados vários elementos que 

limitaram a profundidade da investigação e a sua extensão. 

Se por um lado o tempo necessário tinha uma relação de superioridade 

proporcionalmente inversa ao tempo disponível, por outro a ausência de apoios 

financeiros tinha uma relação oposta com o que seria necessário. 

Para além da falta destes recursos, também recursos literários se mostraram escassos 

no nosso país, exigindo a importação de alguns exemplares, agravando ambas as 

situações acima descritas. 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente trabalho organiza-se em seis capítulos no qual o primeiro apresenta a 

introdução e o último a conclusão. 

No segundo capítulo situa-se o estado actual da qualidade ambiental e revela-se a 

urgente necessidade da mudança de atitude para um comportamento mais 

sustentável, nomeadamente na actividade construtiva. 
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O capítulo três demonstra vários conceitos energéticos incluindo o Sol, enquanto fonte 

energética para que melhor se possa tirar partido do mesmo, especificamente ao nível 

da latitude mediterrânica. 

O quarto capítulo procura a compreensão da tecnologia fotovoltaica enquanto 

inovação, do seu funcionamento, as suas variáveis e dos vários factores que poderão 

influenciar a sua eficiência. 

No quinto capítulo apresentam-se de uma forma mais ilustrada várias possibilidades 

de integração quer ao nível das características dos elementos fotovoltaicos, quer da 

sua relação com o edificado, seja ela ponderada na fase projectual ou acrescentada a 

uma pré-existência. 
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2. AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

2.1. A ACTUAL NECESSIDADE DE SUSTENTABILIDADE 

Neste capítulo procura-se enquadrar a situação ecológica do planeta e a necessidade 

da aplicação de uma atitude mais sustentável. 

Segundo Behling (1996) nunca antes na história o ser humano teve tanto impacto no 

planeta devido ao crescimento populacional e ao consequente o aumento do consumo 

energético que se está a tornar insustentável. O contínuo desaparecimento da camada 

florestal, a degradação do solo, a redução da biodiversidade, a poluição do ar e da 

água e a alteração química da atmosfera reflectem o quão desapropriadas são as 

nossas acções e a necessidade de uma protecção ambiental mais eficiente. (p.12 e 

13) 

Como resultado destas acções e segundo Houghton (2001) no último século a 

temperatura da superfície da Terra aumentou cerca de 0,6ºC e a temperatura da água 

do mar subiu a um ritmo ainda mais acelerado. Como consequência sentimos uma 

contínua diminuição da queda de neve no Hemisfério Norte, o decréscimo dos 

glaciares de ano para ano e a subida do nível das águas do mar de aproximadamente 

1,5mm por ano. (p. 2 a 4) 

A gravidade dos desafios ambientais com que o Planeta Terra se confronta, os quais 

não há como escamotear são da inteira e exclusiva responsabilidade da espécie 

humana, já não permitem abordagens paliativas de natureza incremental do género a 

que estávamos habituados até aqui. O tempo é pois para rupturas com as ineficazes e 

insustentáveis práticas do presente antecipando um futuro no qual o respeito pelo 

Planeta e pelas restantes espécies que nele connosco habitam será a regra e não a 

excepção. (Torgal, 2010, p. prefácio 1ª edição) 

Segundo Pinto (2011) a questão da sustentabilidade, do seu desenvolvimento e dos 

seus problemas foram reconhecidos pela primeira vez na década de 60, através do 

livro Silent Spring de Rachel Carlson. Mais tarde, em 1972, Dennis e Donella 

Meadows escreveram o livro Limits of Growth, onde falam sobre vários cenários de 

desenvolvimento como o crescimento populacional, o consumo de energia e de 

recursos naturais. Também as Nações Unidas, em 1984, manifestaram interesse 

sobre este assunto, procurando respostas para os problemas relacionados com o 

Ambiente. O impacto que tiveram na opinião pública levou ao alargamento do debate 

dos conceitos de Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável procurando “[…] 



A integração arquitectónica de sistemas fotovoltaicos na latitude mediterrânica 

Patrícia Jorge de Oliveira  22 

orientar o futuro e a evolução  de todas as actividades da nossa sociedade, incluindo a 

actividade da Indústria de Construção.”. (p. 8 e 9) 

A indústria de construção de edifícios é uma actividade geradora de grandes impactes 

ambientais negativos, resultantes fundamentalmente do grande consumo de energias 

primárias da produção de resíduos e de um consumo excessivo de recursos naturais 

materiais. (Pinto, 2011, p. 8) 

2.2. A SUSTENTABILIDADE NA ARQUITECTURA 

Torna-se então necessário repensar o comportamento em torno do consumo 

energético dos edifícios, melhorando a sua eficiência energética visto que os impactos 

ambientais do sector da construção e posterior consumo energético têm uma tão 

grande magnitude. 

De acordo com Behling (1996) antes da revolução industrial, as fontes de energia 

eram primariamente renováveis. A forma e o design das cidades levavam muito em 

consideração as características do microclima local e da sua orientação de modo a 

tirar o máximo partido do sol. (p. 18) 

Mas esta preocupação vem de tempos bem anteriores, segundo Vitruvio (2006), que 

explica que por volta do século I a.C. já existia uma preocupação com a saúde e bem-

estar na arquitectura e que sem a ciência e o conhecimento do arquitecto não era 

possível construir-se uma habitação saudável. Era importante ter conhecimento sobre 

“[…] a inclinação do céu, que os gregos dizem climata, assim como dos ares e dos 

sítios, quais os salubres ou quais os pestilentos, assim como o uso das águas; sem 

estes conhecimentos nenhuma habitação saudável se poderá construir.” (Vitruvio apud 

de Campos, 2013, p. 30) 

Pinheiro (2006) afirma que desde os tempos mais remotos, nomeadamente na 

arquitectura vernacular, a tentativa de aproveitamento das condições do terreno, a 

adaptação ao clima e o uso apenas dos materiais disponíveis, mostrou preocupação 

com os componentes ambientais. No entanto, desde o início do século XX, com o 

aparecimento de novas tecnologias e da construção em altura, a actividade construtiva 

afastou-se das preocupações ambientais, aumentando o consumo energético, hídrico 

e de novos materiais, e provocando grandes alterações no lugar de implantação. (p. 

104) 



A integração arquitectónica de sistemas fotovoltaicos na latitude mediterrânica 

Patrícia Jorge de Oliveira  23 

Em 1994, o Conseil International du Batiment (CIB) definiu o conceito de Construção 

Sustentável durante a “First International Conference on Sustainable Construction” em 

Tampa cujo o seu objectivo principal era “[…] creating and operating a healthy built 

environment based on resource efficiency and ecological design.” seguindo sete 

príncipios: Reduzir o consumo de recursos, reutilizar os recursos, utilizar recursos 

recicláveis, proteger a natureza, eliminar os materiais tóxicos, aplicar o custo do ciclo 

de vida e focar na qualidade. (Kibert, 2008, p. 6) 

Esta sustentabilidade pode ser alcançada de diversas formas: aumentando o ciclo de 

vida das construções, o que se traduz numa diminuição do consumo de materiais; 

reduzindo os materiais novos nas novas construções, o que se traduz numa 

diminuição do consumo de materiais naturais; reduzindo os gastos de energia de 

habitabilidade, que resulta numa diminuição dos gastos de combustíveis; reduzindo os 

gastos de água de habitabilidade, que origina uma diminuição dos gastos de 

combustíveis; reduzindo os consumos industriais associados aos produtos industriais, 

que diminui o consumo de materiais; e recuperando os impactes na natureza, 

reduzindo-os ao máximo. 

Para ajudar a reduzir a pressão sobre o meio ambiente Edwards (2008) acrescentou 

que para além de um maior respeito pelos recursos naturais e a substituição da 

exploração de recursos não renováveis por práticas renováveis e auto-suficientes, 

poderíamos tirar partido do uso de tecnologias mais inteligentes. Com as inovações na 

área da construção as edificações conseguem já “ […] produzir sua própria energia, 

captar e reciclar sua própria água, utilizar materiais reciclados e promover a 

reutilização dos resíduos, […].” (p. 5) 
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3. A ENERGIA E O SOL 

3.1. O CONCEITO ENERGÉTICO 

Edwards (2008) afirma que “A conservação da energia é a principal questão para a 

sustentabilidade.” (p.61), pois a queima de combustíveis fósseis para o aquecimento, 

ventilação e iluminação para a construção civil representam quase metade de toda a 

energia consumida no mundo. (p. 61) 

A conservação de energia é melhor tratada num edifício com design mais eficiente, 

que pode ser conseguida com três abordagens: desenhar a envolvente de um edifício 

de forma a que possa ser fortemente resistente à transferência de calor; empregue 

fontes de energia renováveis; e implemente de forma total um desenho passivo de 

acordo com a sua geometria, orientação e implantação. (Kibert, 2008, p. 8) 

Torna-se então importante compreender melhor o que é a energia de modo a poder 

atingir-se esse objectivo. 

Energy makes change possible. It moves cars along the road and boats through the 

water. It bakes a cake in the oven, keeps ice frozen in the freezer, and lights our homes. 

Scientists define energy as the ability to do work. Modern civilization is possible 

because we have learned how to change energy from one form to another and then use 

it to do work for us. (U.S. Energy Information Administration) 

Calor e actividade são formas de energia que podem ser medidas nas mesmas 

unidades e que podem ser comparadas quando são avaliadas diferentes opções de 

conservação de energia. No entanto existem diferenças importantes tais como 

algumas formas de energia, por exemplo a electricidade, que são prontamente 

convertidas para actividade ou calor, e outras, como os combustiveis fósseis, precisam 

ser convertidos em calor mas apenas parte desse calor pode ficar disponível como 

actividade. (Thomas, 1996, p. 83) 

Briggs (1997) explica que a energia existe em diversas formas, sendo a mais comum a 

energia eléctrica usada diariamente nas habitações. Para além desta, cada vez 

conhecemos mais sobre energia nuclear ou atómica, mas nenhuma destas tem muita 

importância no que diz respeito a processos ambientais. A este nível ambiental são 

mais relevantes a energia dos tipos radiante, térmica, cinética, química e potencial. (p. 

11) 
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Antes de discutirmos quantidades de energia recebida pela Terra,é importante 

conhecer a natureza da energia e as formas de a medir. 

Tabela 1 – Conceitos de energia. 

 
Conceitos de Energia 

Radiante Trata-se de energia resultante da excitação ou distúrbio dos campos 
electromagnéticos. Por exemplo a energia do sol é transmitida por radiações, e 

estas, consoante o comprimento de onda poderão ser ou não visíveis. 

Térmica A energia térmica pode ser definida pela transformação da energia radiante em 
calor. O caso mais evidente será o resultado da incidência da energia radiante 
do sol sobre a terra, transformando-se esta energia em temperatura. Em suma 

a energia térmica revela-se sob a forma de calor. 

Cinética Também descrita como energia das moléculas. Qualquer corpo em movimento 
processa energia cinética. Em suma trata-se da energia do movimento. 

Química Representa uma forma de energia eléctrica relacionada com a estrutura 
química de qualquer substância. Ela é libertada sob a forma de calor sempre 
que se rompe uma estrutura molecular, por exemplo quando o carvão arde 

liberta calor (processo de ruptura de estruturas moleculares). 

Potencial Está relacionada com a gravidade. Trata-se da capacidade que os objectos 
sobre a terra têm em se deslocarem de pontos mais elevados para pontos 

mais baixos, procurando a estabilidade. Esta energia é convertida em energia 
cinética quando, por exemplo, a água escorre de uma cumeeira para um vale 

(existe movimento). 

Fonte: Adaptado de Campos, 2013, p. 36 

Todos os tipos de energia quando produzidos devem ser consumidos ou 

armazenados, mas para isso é necessário que sejam transferidos para a sua função. 

Esta transferência pode ser feita por três diferentes modos: Radição, Convecção e 

Condução. 

Tabela 2 – Modos de transferência de energia. 

Transferência de energia 

Radiação Emissão de raios de luz ou calor através de espaço, essencialmente através 
da forma de ondas electromagnéticas. 

Convecção Processo de propagação do calor que se verifica nos líquidos e gases, pelo 
qual é criado um movimento físico das substâncias que contêm calor. 

Condução Processo de transferência de calor de molécula para molécula. 

Fonte: Adaptado de Campos, 2013, p. 37 
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3.2. FONTES DE ENERGIA 

Para além de todos estes conceitos e processos de energia apresentados antes, é 

ainda possível dividir as fontes de energia em dois tipos: energias renováveis e não 

renováveis. 

 
Energias renováveis 

Quando existem disponíveis fontes de energia cujo a sua utilização e uso pode ser 

contínuo sem a possibilidade de se esgotar ao longo do tempo, está-se perante as 

chamadas fontes de energia renovável. 

Fontes de energia inesgotáveis ou que podem ser repostas a curto ou médio prazo, 

espontaneamente ou por intervenção humana. Estas fontes encontram-se já em 

difusão em todo o mundo e a sua importância tem vindo a aumentar ao longo dos anos 

representando uma parte considerável da produção da energia mundial. (Portal 

Energia, 2015)  

 

Ilustração 1 – Tipos de energia renováveis. (Portal Energia, 2015) 

 

Como se pode observar na imagem acima, as energias renováveis que existem à 

disposição são: Energia Hídrica, Energia Eólica, Energia Solar, Energia Geotérmica, 

Energia das Ondas e das Marés e a Biomassa.  
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Energias não renováveis 

Por outro lado, a maior parte da energia utilizada actualmente provém de fontes não 

renováveis que têm um grande impacte ambiental. 

[…] fontes de energia não renováveis têm recursos teoricamente limitados, sendo que 

esse limite depende dos recursos existentes no nosso planeta, como é o exemplo dos 

combustíveis fosseis. […] A principal fonte de energia existente hoje é o petróleo, mas 

além de não ser renovável, e ser um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, o 

petróleo ainda será motivo de muitas guerras e conflitos entre os países […] (Portal 

Energia, 2015) 

 

Ilustração 2 – Fontes de energia não renováveis. (Portal Energia, 2015) 

 

Como é possível ser visto na imagem acima, alguns exemplos de fontes de energia 

não renováveis são o carvão, o petróleo, o gás natural e o urânio. A sua captação e 

transformação implicam processos muito poluidores e a sua reposição nem sempre é 

possível e quando o é, a sua velocidade é menor que a do seu consumo, tornando-se 

por isso findáveis. 

 



A integração arquitectónica de sistemas fotovoltaicos na latitude mediterrânica 

Patrícia Jorge de Oliveira  29 

Qualquer uma destas fontes de energia, renováveis ou não renováveis, sofre 

alterações até chegar à forma final para poder ser consumida, muitas vezes tendo um 

grande desperdício como resultado destes processos.  

 

Ilustração 3 – Exemplo das transformações de várias fontes de energia. (Portal Energia, 2015) 

 
É por isso importante a escolha de uma fonte cujo desperdício para a sua produção e 

utilização seja o mínimo prejudicial para o meio ambiente, daí a opção preferencial 

pelas fontes renováveis. 

3.3. ENERGIA SOLAR 

Posto a importância e benefícios da utilização de energias renováveis, aborda-se 

agora a principal fonte de energia utilizada para o tema desta dissertação: a energia 

solar. Como referido anteriormente, é uma fonte inesgotável, que produz uma energia 

limpa e sem desperdício inconveniente, que vem sendo aproveitada desde tempos 

muito remotos. 

Os Romanos foram o primeiro povo a consagrar juridicamente o direito ao Sol! 

Preocupados em poupar madeira para aquecimento (!), dispunham de uma prática 

notável no uso da energia solar e os seus edifícios obedeciam a regras de construção 

de acordo com a localização geográfica. (Moita, 2011, p. 17) 
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Ilustração 4 – Casa-Átrio romana, Carlos Candeias, 2010 (Moita, 2010, p. 19) 

De acordo com Lauria (2007) a incidência do Sol fornece energia nas formas luminosa 

e térmica, que quando captadas tornam possível a sua utilização para aquecimento de 

água ou até como energia mecânica ou eléctrica através da sua conversão para a 

forma de energia solar. (p. 23) 

Esta energia pode ser aproveitada de forma passiva ou activa. Como afirma 

Mendonça (2005) num sistema de aproveitamento solar de forma activa recorre-se a 

meios mecânicos, como bombas e ventiladores, para a transferência forçada da 

energia. Por outro lado, num sistema passivo a transferência de energia acontece de 

modo natural, o qual apenas pode ser alterado através de dispositivos de controlo, de 

sombreamento ou de isolamento.  

O sistema fotovoltaico insere-se portanto no grupo de sistemas de aproveitamento 

energético activos pois, só com a ajuda de tecnologia existente desde as células ao 

inversor, é possível a conversão da radiação solar em energia eléctrica. 

Inicia-se agora um estudo sobre a compreensão mais completa da forma como o Sol 

atinge e influencia a sociedade e o meio onde habitamos. 

O Sol está situado a cerca de 150 milhões de quilómetros, sendo a estrela mais 

próxima da Terra, e fornece-nos a quase totalidade da energia consumida no nosso 

planeta. (Morais, 2011, p. 20) 
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Ilustração 5 – O Sol, a Terra e a Energia Solar, Carlos Candeias, 2010 (Moita, 2010, p. 20) 

 
Ainda segundo Morais (2011) antes de atingir a superfície da Terra, a radiação solar 

tem de atravessar a atmosfera terrestre. Esta atmosfera com cerca de 12 km de 

espessura, sendo mais densa quanto mais próxima estiver da Terra, provoca uma 

diminuição da radiação solar. O valor resultante deste processo sofre ainda uma 

redução devido aos fenómenos de reflexão, difusão e absorção. Com todas estas 

acções e reacções o balanço térmico final da Terra é nulo, pois através de fenómenos 

como a evaporação e a radiação, toda a energia absorvida pela Terra é de novo 

devolvida para o espaço. (p.23) 

 

 

Ilustração 6 – Influência da atmosfera na radiação solar, Carlos Candeias, 2010 (Moita, 2010, p. 23) 
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Moita (2011) descreve a radiação solar como sendo “[…] a quantidade de energia 

radiante recebida num intervalo de tempo por unidade de área de uma superfície 

horizontal (Wh/m²).” (p. 29)  

A intensidade da radiação solar varia por diversos factores, tais como a camada de 

atmosfera, o ângulo da radiação, o grau de poluição, a quantidade de vapor de água, a 

altitude do lugar e ainda a temperatura do ar. 

A potência da radiação é mais reduzida nos pólos comparadamente com o equador 

devido à espessura da camada de atmosfera a atravessar ser maior. Por outro lado, 

esta redução também acontece numa mesma localização durante o nascer e pôr-do-

sol, comparada com o meio-dia quando o Sol atinge a sua a altura máxima, em que a 

camada de atmosfera é menor. (Moita, 2011, p. 24) 

 

Ilustração 7 – Influência da camada de atmosfera na radiação solar, Carlos Candeias, 2010 (Moita, 2010, p. 24) 

 
Ainda segundo Moita (2011) também o ângulo da radiação solar com a superfície de 

incidência, seja a superfície da Terra ou um colector solar, condiciona a potência 

energética, pois quanto mais perpendicular for a radiação, mais elevada será a sua 

energia. (p. 24) 

 

Ilustração 8 – Diferença do ângulo de incidência da radiação solar, Carlos Candeias, 2010 (Moita, 2010, p. 24) 
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No seguinte mapa podemos observar os diferentes valores da radiação solar na 

superfície terrestre e a forma como variam de acordo com a latitude. 

 

Ilustração 9 - Distribuição da radiação solar pela superficie terrestre em MWh/m²/a, Carlos Candeias, 2010 (Moita, 2010, p. 21) 

3.4. LATITUDE MEDITERRÂNICA 

Salientam-se agora as latitudes escolhidas como objecto de estudo desta dissertação, 

que se encontram entre a latitude 30º e a latitude 45º. 

 

Ilustração 10 – Indicação das latitudes em estudo sobre mapa de radiação solar mundial. (Solargis, 2013) 

Latitude 30º 

Latitude 45º 
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A variação da altura do Sol deve ser considerada num projecto de arquitectura ou na 

integração do sistema fotovoltaico, pois os diferentes ângulos de incidência dos raios 

solares, a intensidade e quantidade de radiação e também a duração dos dias 

originam dias de diferentes temperaturas no Verão e no Inverno. (Moita, 2011, p. 28) 

Posto que o nível de radiação solar varia consoante a latitude como resultado dos 

diferentes ângulos incidência que acontecem com a superfície terrestre, importa focar 

nos ângulos e efeitos que este provoca nas latitudes em estudo. 

Usamos para isso o exemplo do percurso solar e do seu efeito em construções no 

nosso país, analisando deste modo a sua incidência nas diferentes orientações e com 

isso procurar compreender como rentabilizar a aplicação de sistemas fotovoltaicos. 

 

 

Ilustração 11- Radiação solar nas fachadas no Solstício de Inverno, Helder Gonçalves, 2004 (Gonçalves, Graça, 2004, p. 7) 

 
Como se pode observar na ilustração 11, como o sol nasce perto da orientação 

Sudeste, no Inverno, uma fachada virada a Este recebe pouca radiação pois atinge 

com um pequeno ângulo de incidência e apenas durante poucas horas da manhã. 

Como o percurso do Sol se efectua para azimutes próximos do sul geográfico, uma 

fachada com orientação a Sul é a que recebe mais radiação. Semelhante ao que 

acontece durante a manhã com a fachada virada a Este, ao fim da tarde a fachada a 

Oeste também recebe radiação durante poucas horas e com um ângulo de incidência 



A integração arquitectónica de sistemas fotovoltaicos na latitude mediterrânica 

Patrícia Jorge de Oliveira  35 

pequeno. Já a fachada Norte, nunca recebe radiação directa durante o Inverno. 

(Gonçalves, 2014, p. 6) 

Já na altura do Verão, desde que nasce até se pôr, o Sol faz o percurso Nordeste, Sul 

até Noroeste, incidindo sobre todas as orientações. Uma fachada virada a Este recebe 

incidência solar em abundância durante longas horas da manhã, com ângulos 

próximos da perpendicular à fachada, maximizando a captação da energia solar, 

sendo ainda mais intensa numa fachada virada a Sul. Durante a tarde, esta incidência 

ocorre sobre a fachada virada a Oeste, com ângulos novamente próximos da 

perpendicular, que vão sendo reduzidos aquando a sua proximidade ao Noroeste. 

Neste momento, tal como no momento em que nasce, é a única altura que o Sol incide 

sobre a fachada virada a Norte. (Gonçalves, 2004, p. 6) 

 

Ilustração 12 - Radiação solar nas fachadas no Solstício de Verão, Helder Gonçalves, 2004 (Gonçalves, Graça, p. 7) 

 
Na figura seguinte, podem ser observados os valores da inclinação optimizada em três 

cidades diferentes dentro das latitudes em estudo. Como podemos observar os 

valores alteram num máximo de 14º de inclinação, entre a cidade de Bucareste à 

latitude de 44,5ºN, Lisboa na latitude de 38,7ºN e a cidade do Cairo na latitude 30ºN. 

No anexo A podem ser observados os valores médios da insolação em várias cidades 

dentro da latitude estudada medidos em kWh/m²/dia nos diferentes meses do ano. Na 

ilustração 18 podemos observar as inclinações dos módulos fotovoltaicos indicadas 
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para que fosse possível atingir valores optimizados em diferentes alturas do ano e 

tendo como exemplo três cidades com diferentes latitudes. 

 

 

Ilustração 13 – Valores de inclinação optimizada em diferentes cidades e nas diferentes estações. (Boxwell, 2015) 
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4. TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 

Photovoltaics (PV) is a word that as been coined to describe the underlying physical 

principle of solar cells, which convert global irradiation (light – Greek: phos, phot-) into 

electricity, whose unit of measurement is the volt (V). The fact that energy is generated 

silently and cleanly, seemingly out of nothing, combined with the wide range of potential 

applications, makes this a fascinating process. (Weller, 2010, p. 8) 

 
Primeiramente observado por Edmund Becquerel em 1839, o efeito fotovoltaico, de 

acordo com Mats Andersson (1996), resulta da luz, que enquanto forma de energia é 

absorvida por uma célula fotovoltaica e transfere energia suficiente para causar a 

libertação de electrões. Uma barreira de potência interna, actua nestes electrões 

produzindo uma voltagem que pode ser usada para conduzir a corrente por um circuito 

eléctrico. (p. 13) 

 

Ilustração 14 – Vanguard I, modelo do primeiro satelite com sistema fotovoltaico. (Smithsonian National Air and Space Museum, 1999) 

 

Seguidamente passa-se a explicar os componentes e o método de funcionamento 

desta tecnologia. 
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4.1. PRINCÍPIO FOTOVOLTAICO 

Existem na natureza materiais classificados como semicondutores.” (Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio de Salvo Brito, 2004, p.30), […] que possuem uma banda de valência 

totalmente preenchida por electrões e uma banda de condução vazia destes. (Morais, 

2009, p. 46) 

 
Segundo Mats Andersson (1996), durante um processo chamado dopagem, uma 

pequena quantidade de impurezas é adicionada ao semicondutor, criando assim duas 

camadas diferentes chamadas “n-type” (n=negativo) com um número alargado de 

electrões na banda de condução, e “p-type” (p=positivo) com ausência de electrões. 

(p.13 e 14) “Se partindo de silício puro, forem introduzidos átomos de boro em uma 

metade e de fósforo na outra, será formado o que se chama “Junção p-n”.” (Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 30)  

 
Ilustração 15 – Estrutura e princípio funcional de uma célula fotovoltaica, Stefan Unnewehr, 2010. (Weller, 2010, p. 14) 

 
Com a absorção da luz solar no material semicondutor da célula a energia dos fotões 

liberta pares de carregadores eléctricos e “Influenced by the electrical field at the p-n 

junction, the negatively charged of electrons migrate to the top side, whereas the 

positive charge carriers accumulate in the p-zone.” (Weller, 2010, p. 14). De acordo 

com o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia 
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Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, este deslocamento de cargas dá origem a uma 

diferença de potencial chamada Efeito Fotovoltaico. 

4.2. COMPOSIÇÃO E TIPO DE CÉLULAS 

4.2.1. TIPOS DE CÉLULAS 

A essência do funcionamento da conversão da energia solar para energia eléctrica 

encontra-se no principal componente das células solares, o material semicondutor, 

que na maior parte dos casos é o silício. 

O silício, segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, tem sido explorado 

sob diversas formas: monocristalino, policristalino e amorfo. As células de filmes finos, 

onde o silício amorfo é utilizado, requerem menos quantidade de material e de energia 

no seu processo de fabricação (…). (Morais, 2009, p. 51) 

 
Existem no mercado e em laboratório vários tipos de células, como demonstrados 

seguidamente. 

 

Ilustração 16 – Tipos de células fotovoltaicas, Konarka Technologies, 2010 (Weller, 2010, p. 14) 

 

Cristalinas 

Com o silício cristalino, é possível criar-se duas possibilidades de material: silício 

monocristalino, conseguido através de uma acção de purificação, e o silício 

policristalino, utilizando o material na sua forma mais pura. 
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Mats Andersson (1996) afirma que as células fotovoltaicas de silício monocristalino 

existentes no mercado têm eficiências próximas dos 20%, enquanto as eficiências 

teóricas dos testes em laboratório chegam aos 29%. O silício policristalino é 

largamente mais utilizado pois, apesar de a sua eficiência ser mais baixa, a sua 

produção é mais fácil, logo mais barata. (p. 14) 

 
Silício Monocristalino 

Weller (2009) descreve o processo de produção explicando que a partir de silício 

derretido, através de um processo de rotação lenta, é produzida uma barra cilíndrica 

de vários metros, que é cerrada de forma a resultar em waffers quadrangulares com 

comprimento lateral de 100, 125 ou 150mm e aproximadamente 0,2mm de espessura. 

(p. 15) 

O processo de cristalização é ainda complexo e caro. O método mais utilizado é o 

Czochralski (nome do inventor), que consiste em fundir os lingotes de silício 

policristalino pelo método da indução electromagnética, arrefecendo depois de forma 

lenta, o que leva à homogeneização do cristal monocristalino de silício para ser depois 

cortado em finas bolachas. (Morais, 2009, p. 52) 

 
“Devido às quantidades de material utilizado e à energia envolvida na sua fabricação, 

esta tecnologia apresenta sérias barreiras para redução de custos, mesmo em 

grandes escalas de produção.” (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de 

Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 44) 

 

Ilustração 17 – Célula de sílicio monocristalino. (BlueSol, 2012) 
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Silício Policristalino 

Estas células são formadas a partir do mesmo material que as células de silício 

monocristalino, que sem sofrer a etapa de homogeneização, é solidificado em bloco 

com pequenos cristais. Este bloco sofre o mesmo processo de corte que as células 

monocristalinas. (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para 

Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 44)  

Os limites texturados funcionam como imperfeições de cristal e são responsáveis pela 

ligeira diminuição da eficiência de conversão comparando com as células 

monocristalinas. Mas pelo facto do seu processo de produção ser mais simples e 

menos dispendioso, as células policristalinas são encontradas mais frequentemente 

que as monocristalinas. (Weller, 2009, p. 15) 

 
Ilustração 18 – Célula de Silicio Policristalino (BlueSol, 2012) 

 
Filmes Finos 

Actualmente um dos principais campos de investigação fotovoltaica é o de células de 

filmes finos. O objectivo geral é obter uma técnica através da qual seja possível 

produzir células fotovoltaicas confiáveis que exijam menos energia na sua produção, 

menos material semicondutor e a possibilidade de produção em larga escala, logo 

uma produção menos dispendiosa. (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro 

de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 44) 

Segundo Weller (2010) uma outra vantagem da tecnologia de filmes finos é o facto de 

não ter restrições de formato e tamanhos, pois teoricamente o material de base com 

qualquer tamanho ou forma pode ser coberto por semicondutores, apesar de na 
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prática a sua produção estar confinada a dimensões standardizadas. (p.16) Isto 

acontece pois todas as alterações podem implicar um aumento de custo de produção 

e uma redução na sua eficiência. 

Já Mats Andersson (1996) afirma que uma desvantagem é a sua eficiência 

relativamente baixa, que impediu o avanço na produção em grandes instalações. (p. 

14) 

The solar cells and their contacts are applied as thin layers to a low-cost backing 

material, usually a pane of glass. Thin-film silicon or compound semiconductors (i.e. 

made from various chemical elements) serve as the photoactive semicondutors. 

Whereas the production of amorphous or micromorphous silicon has undergone the 

most development and cadmium telluride (CdTe) promises the lowest production costs, 

copper–indium-gallium diselenide (CIS) achieves the highest conversation efficiencies. 

(Weller, 2010, p.16) 

 
Silício Amorfo (a-Si) 

The major work on thin films during the last 10 years has been focused on amorphous 

silicon (a-Si). The longterm advantage of amorphous as compared to crystalline silicon 

is the lower need for production energy leading to shorter energy payback time. 

(Andersson, 1996, p. 14)  

Células de silício amorfo (a-Si) representam a tecnologia de filmes finos mais comum. 

Durante a deposição química da fase gasosa, o silício não forma uma estrutura 

cristalina, mas sim uma rede amorfa aleatória. A grande quantidade de defeitos 

electrónicos resulta numa baixa eficiência de conversão, que durante as primeiras 

semanas de exposição solar desce para um valor estável de 5-8%. (Weller, 2010, p. 

17) 

 
Ilustração 19 – Célula de Silicio Amorfo. (BlueSol, 2012) 
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Other interesting thin-film materials are Cadmium-Telluride (CdTe) and 

CopperIndiumDiselenide (CuInSe2 or CIS). Nowadays, cells made of these materials 

are produced in laboratories with efficiencies of about 15%. Thin-film crystalline silicon 

on ceramic substrates is another possible solution being examined today. (Andersson, 

1996, p. 15)  

 
Telureto de cádmio (CdTe) 

O semiconductor telureto de cádmio (CdTe), um condutor naturalmente positivo, forma 

o absorvente neste tipo de células solares, e juntamente com uma fina camada do 

condutor negativo Sulfato de Cádmio (CdS) forma a junção p-n entre os dois 

semicondutores. As células solares CdTe apresentam uma eficiência de conversão 

entre os 10-12% e têm uma aparência preta com um brilho esverdeado. (Weller, 2010, 

p. 17)  

 

Ilustração 20 – Células de Telureto de Cádmio. (BlueSol, 2012) 

 
Disseleneto de cobre e índio (CIS)  

O sistema do material de Disseleneto de Cobre e Índio (CIS) combina compostos de 

cobre (Cu), índio (In), selénio (Se) ou sulfato (S) e em alguns casos gálio (Ga), que 

são caracterizados pela alta absorção de luz e uma sensibilidade espectral muito 

variável. Enquanto as células CIS conseguem atingir eficiências de conversão de mais 

de 14%, novos desenvolvimentos baseados em sulfato apenas atingem os 8%. No 

entanto, estas podem ser manufacturadas de forma mais fácil e rápida. (Weller, 2010, 

p. 17)  
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Ilustração 21 – Célula de Disseleneto de Cobre e Índio. (BlueSol, 2012) 

Outras opções em desenvolvimento 

Outros tipos de células estão a tentar emergir no mercado e existem já alguns 

exemplos a ser testados em laboratório, tais como os abaixo descritos. 

Thin-film cells can be produced as multispectrum, multi-junction cells with higher 

conversion efficiencies. Highly efficient multi-juntion cells made from expensive, and in 

some cases toxic, semiconductors such as gallium arsenide, indium phosphide or 

germanium reach conversation efficiencies of more that 40% under concentrated light. 

(Weller, 2010, p. 17)   

 
Células de alta eficiência 

As células solares Saturn apresentam uma superfície texturada e contactos enterrados 

na sua frente. A estrutura da sua superfície em forma de pirâmide reduz os reflexos e 

retém a luz incidente dentro da célula durante mais tempo devido aos múltiplos 

reflexos. Ranhuras profundas e estreitas, cortadas a laser, são preenchidas com o 

metal reduzindo assim a área coberta pelos contactos da frente e a resistência 

eléctrica. Este tipo de células solares com contactos interiores feitos com silicone de 

alta qualidade, estão actualmente a conseguir a melhor eficiência de conversão (até 

22%). (Weller, 2010, p. 16) 

 
Células Solares Híbridas 

Um outro caso de alta eficiência são as células solares híbridas HIT que combinam a 

capacidade de absorção do silício dos filmes finos, com as boas propriedades 

electrónicas das waffers monocristalinas. Estas células têm um fino revestimento de 
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silício amorfo em ambos os lados, o que significa que as células HIT são 

potencialmente activas nos dois lados. Providas com uma rede de contactos, são 

muito úteis para instalações verticais na direcção norte-sul. (Weller, 2010, p. 16) 

Como se pode ler em Sistemas fotovoltaicos: de teoria à prática (Morais, 2009) 

“Também ao nível da composição com múltiplos metais e múltiplas junções se tem 

verificado evolução, com as células de tripla junção a atingir eficiências elevadas […]” 

(p.53), mas estes testes estão ainda em fase laboratorial. 

One example is the “Uni-Solar” flexible triple-juntion solar cells. The colour of this cell is 

blue to violet, whereas conventional amorphous silicon cells applied to glass 

substractes appear reddish brown. (Weller, 2010, p. 17)  

 

 
Ilustração 22 - Esquema de célula híbrida. (BlueSol, 2012) 

 
O arseneto de gálio (GaAs) é outro material monocristalino adequado para células 

solares de alta eficiência. O custo deste material é consideravelmente mais alto que o 

silício, o que restringe o uso destas células ao concentrador de radiação solar e a 

aplicações espaciais. (Andersson, 1996, p. 14) 

 
Células solares de silício em fita 

De acordo com Weller (2010) têm vindo a crescer vários métodos em fita que reduzem 

o silício e consequentemente ainda mais os requisitos de energia. Para estas fitas, 

uma folha de silício de 0,3mm de espessura é retirada da fusão derretida e são depois 

cortadas a laser em waffers quadradas ou rectangulares. Um outro exemplo são as 

células string-ribbon que se produzem quando o silício líquido abrange o espaço entre 
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dois cabos paralelos como se fosse uma pele, ou ainda as células EFG (Edge-defined 

Film-fed Growth). Estes dois exemplos são produzidos com silício policristalino mas 

têm uma aparência quase tão homogénea quanto o silício monocristalino. (p. 15 e 16) 

 
Silício microcristalino 

Weller (2010) descreve que o silício monocristalino, constituído por cristais muito 

pequenos de silício, é produzido a temperaturas de deposição muito altas ou pelo 

meio de outros processos de aquecimento. Para ficar preparado para absorver com 

sucesso fotões suficientes com filmes finos ou silício cristalino, as superfícies 

texturadas, desenhadas como armadilhas luminosas, devem capturar a radiação solar 

de maneira muito eficiente. Ao contrário da parte frontal da célula de silício amorfo, a 

parte de trás da célula microcristalina também absorve luz próxima da faixa 

infravermelha, que permite às células micromorfas atingir eficiências de conversão 

quase duas vezes tão altas como as amorfas. (p. 17) 

 
Células com concentração 

Uma outra alternativa é o uso de lentes concentradoras acopladas a células de alta 

eficiência. Para este exemplo têm sido utilizados na sua fabricação o silício cristalino e 

o arseneto de gálio (GaAs). O objectivo é conseguir sistemas simples e eficientes de 

focalização de luz e de seguimento do sol, uma vez que apenas os raios directos do 

sol podem ser concentrados sobre o dispositivo. (Centro de Pesquisas de Energia 

Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, 

p. 45) 

 
Células esféricas e tubulares 

Continuous roll-to-roll (R2R) processes can coat flexible substractes, mostly metal foils, 

with solar cells faster and more cost-effectively. With “Solar-Uni” products, the coated 

stainless steel foil is cut into cells measuring 356 x 239 mm […], and newly developed 

CIS solar cells, which are produced on strips of copper 10 mm wide and several 

kilometres long, can be cut into strips of cells of any length and combined to form the 

desired width. A conductive adhesive connects the cells, which overlap like shingles. 

(Weller, 2010, p. 18)  

 



A integração arquitectónica de sistemas fotovoltaicos na latitude mediterrânica 

Patrícia Jorge de Oliveira  47 

No caso do conceito Sunrise, pequenas gotas de vidro (0.2 mm) são revestidas com 

CIS. Uma folha de metal perfurado segura as células solares individualmente e forma 

os contactos eléctricos entre elas. Fino e flexível, no futuro vão poder ser aplicadas em 

qualquer material base ou elementos construtivos. (Weller, 2010, p. 18)  

Por outro lado, o Sistema Solyndra, que consiste em tubos cilíndricos revestidos com 

células CIS, requere um novo conceito de módulo semelhante ao tubo de vácuo dos 

colectores dos sistemas térmicos solares. Neste sistema, um tubo de vidro exterior 

hermeticamente selado e uma camada intermediária de óleo proteje as células 

anexadas ao tubo interno. (Weller, 2010, p. 18)  

Tanto as células tubulares como as esféricas absorvem a luz, não apenas 

independentemente do ângulo dos módulos, mas também da radiação reflectida por 

trás. (Weller, 2010, p. 18)  

 
Células Solares Nano  

Nano solar cells come very close to nature’s way of gaining energy from sunlight – 

photosyntesis. (…) Research into dyesensitised solar cells – also known a Gratzel cells 

after their inventor – has been going on since the early 1990s. Their transparency and 

the possibility of different colours opens up new design potential for the building 

envelope. However, before they can be used on large areas, problems such as the 

permanent sealing of the electrolytes must first be solved. (Weller, 2010, p. 18)  

 
As mais novas e avermelhadas células orgânicas feitas de semicondutores sintéticos 

(polímeros) têm até agora falhado devido à sua falta de estabilidade e baixa eficiência 

de conversão. Não obstante, a indústria química está a procurar este caminho com 

grande compromisso porque o processo simples de produção, impressão a jacto de 

tinta e aplicação de película, promete uma perspectiva extremamente interessante no 

que diz respeito aos custos. (Weller, 2010, p. 18)  

As primeiras células solares Nano comercializadas são baseadas numa tinta com 

partículas CIS nano e são impressas numa folha de alumínio altamente condutora num 

processo roll-to-roll. (Weller, 2010, p. 18) 
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Células transparentes (NIR – Near-infrared) 

De acordo com o Portal Energia este novo receptor solar consiste num dispositivo que, 

quando colocado sobre uma janela onde incida luz solar, é capaz de captar a luz e 

transforma-la em energia sem que a visão através da janela fique obstruída ou 

desfocada. Este receptor é denominado de Concentrador Solar Luminescente 

transparente e pode ser usado em edifícios, aparelhos solares e qualquer outro 

dispositivo que tenha uma superfície clara. Este dispositivo solar utiliza pequenas 

moléculas orgânicas, desenvolvidas por Richard Lunt e a sua equipa, para absorver 

comprimentos de onda específicas não visíveis de luz solar. Segundo Lunt, os 

materiais utilizados na fabricação deste dispositivo podem ser ajustados para captar 

apenas ondas ultravioletas e outras ondas infravermelhas que tenham comprimentos 

de onda próximos. O “espelho” de luz infravermelha é guiado para a extremidade do 

plástico onde é convertido em electricidade por tiras finas de células solares 

fotovoltaicas dado que, como diz Lunt, “Os materiais não absorvem ou emitem luz no 

espectro visível, eles parecem excepcionalmente transparentes ao olho humano.”. 

Actualmente este dispositivo é capaz de produzir uma eficiência de conversão de 

energia solar perto de 1%, mas o seu criador pretende atingir eficiências superiores a 

5% quando o sistema estiver totalmente optimizado. 

 

Ilustração 23 – Painel solar transparente. (Portal Energia, 2014) 

 
Outro dispositivo fotovoltaico com alguns benefícios solares passivos é o painel 

fotovoltaico semitransparente, desenhado para admitir uma quantidade específica de 

luz e vista para um espaço. Deve ser possível incorporar fotovoltaicos 

semitransparentes em unidades envidraçadas isolantes de alta-performance com 
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múltiplas camadas. Com uma área fotovoltaica menos activa, a performance solar 

destes painéis semi-transmissivos será menor que os fotovoltaicos opacos. Mas os 

benefícios passivos e a área de visão produzida em alguns casos irá compensar a 

redução na eficiência. (Abbate-Gardner, 1996, p. 95) 

 

Ilustração 24 – Exemplos de níveis de transparência de células semi-transparentes. (Onyx olar, 2015) 

 
Células brancas 

Segundo Portal Energia alguns investigadores, em conjunto com CSEM (Centre 

Suisse d'Electronique et Microtechnique) estão a desenvolver painéis solares que 

podem ser fornecidos em cores diferentes e não têm conexões visíveis, o que permite 

aos arquitectos terem mais espaço para incorporar a energia solar nos edifícios sem 

ser necessário desistirem dos objectivos estéticos. 

A tecnologia é constituída por uma camada de plástico colorido que é colocada sobre 

o painel solar. Essa camada funciona com um filtro espelhado que permite a entrada 

de raios infravermelhos mas reflecte toda a luz visível. Este processo pode ser usado 

sobre qualquer tecnologia de células solares de sílicio cristalino existentes no 

mercado. 
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A maior aposta está a recair sobre os painéis solares brancos, não apenas pela 

versatilidade da cor, mas porque o branco aumentaria a sua eficiência devido à 

capacidade de manter as temperaturas mais baixas resultantes da sua reflectividade. 

Outra vantagem na sua utilização aconteceria se os painéis fossem usados em 

grandes secções como o telhado, o que permitiria manter os edifícios mais frios, 

reduzindo assim a necessidade de energia para manter a temperatura interna dos 

espaços nos edifícios. 

4.2.2. COMPOSIÇÃO DO SISTEMA 

Como se pode ler no Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (2004) o 

sistema fotovoltaico é composto por três grupos: o arranjo dos módulos fotovoltaicos, 

para absorver a luz solar; o subsistema de condicionamento de potência, que converte 

a energia; e as baterias, que armazenam a energia eléctrica. (p. 43) 

Módulo Fotovoltaico 

A unidade básica de todo o sistema é o módulo fotovoltaico pois é nele que começa o 

processo da produção de energia através do agrupamento das células solares 

estudadas anteriormente. 

Como a voltagem e a potência das células solares individualmente não são suficientes 

para a maior parte das aplicações, estas têm de ser “[…] agrupadas em módulos 

fotovoltaicos e estes agrupam-se em painéis de múltiplos módulos. […] Ao 

agrupamento de módulos fotovoltaicos dá-se o nome de painel fotovoltaico (array em 

inglês).” (Morais, 2009, p. 59 e 60)  

 
Ilustração 25 – Célula, módulo e painel fotovoltaico. (Morais, 2009, p. 60) 
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Como a tensão máxima de uma célula é de cerca de 0.4 Volts, “O número de células 

conectadas em um módulo e seu arranjo, que pode ser série e/ou paralelo, depende 

da tensão de utilização e da corrente elétrica desejada.” (Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo 

Brito, 2004, p. 43)  

 
Para carregar baterias de 12V, módulos fotovoltaicos devem produzir 

aproximadamente 16V devido ao efeito da temperatura e às perdas que ocorrem nos 

cabos e diodos de bloqueio. Dessa forma os módulos, atualmente em operação, 

contêm entre 28 e 40 células de silício cristalino. O dispositivo de filme fino produz 

tensão mais alta do que a forma cristalina, podendo os módulos possuir menos do que 

28 células. […] Também apresentam tamanhos e formas livres, podendo adaptar-se a 

superfícies como telhas, janelas, etc. (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro 

de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 45) 

 
Para um melhor aproveitamento da área do módulo, é importante considerar a 

geometria das células para existir o mínimo de superfície não útil. Actualmente existem 

células quadradas, que ocupam melhor o espaço nos módulos, e redondas que não 

têm uma perda de material tão grande por seguirem o formato cilíndrico da produção 

do silício monocristalino. (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de 

Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 45) 

Para além da organização das células, é muito importante assegurar a sua protecção 

devido à fragilidade dos seus componentes e às discrepâncias nas condições que vão 

enfrentar. 

“Na construção dos módulos, estes devem ser dotados de meios que lhes permitam 

resistir às condições ambientais adversas em que vão ser colocados.” (Morais, 2009, 

p. 59). Para tal as células precisam de uma protecção que “[…] keeps out water, water 

vapor and gaseous pollutants which could case corrosion of a cell if allowed to 

penetrate the module during its long outdoor use. The cover glass is often hardened 

(tempered) to protect the cell from hail or wind damage.” (Andersson, 1996, p. 23) 

Antes de serem encapsuladas, as células de um módulo devem ser conectadas em 

série através de tiras de metal, soldadas na parte de trás de uma célula e na frontal da 

seguinte. São conectadas duas tiras em cada célula com a função de segurança, caso 

ocorra interrupção da corrente em uma delas. Estas duas tiras são conhecidas como 

“conexões redundantes”. (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de 

Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 45) 
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“Os materiais plásticos mais utilizados para o encapsulamento das células são o 

E.V.A. – Acetato de Vinil Etílico - e o Tedlar que fornecem proteção permanente.” 

(Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e 

Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 45) 

Estes autores afirmam ainda que o lado frontal do módulo, onde a luz solar incide, é 

normalmente coberto por vidro temperado, plástico ou ainda, resina de silicone, os 

quais são bastante resistentes, promovendo a rigidez mecânica e protegendo as 

células fotovoltaicas sem descurar da transparência. Por outro lado, a região posterior 

dos módulos é protegida por camadas de materiais tais como a folha de alumínio, 

plástico Tedlar ou vidro. Finalmente uma estrutura metálica autoportante, geralmente 

de alumínio anodizado, permite uma montagem rápida dos módulos. (p. 45) 

 
Condicionador de potência 

Após a captação da luz solar, a potência e voltagem têm de ser geridas e convertidas 

para poderem ser utilizadas ou armazenadas. Para tal, existe um subsistema de 

condicionamento de potência geralmente constituído por um controlador de carga, um 

inversor, um conversor e um seguidor do Ponto de Máxima Potência (MPPT). 

 
Controlador de carga 

Como referido no Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (2004), na 

maioria dos sistemas fotovoltaicos instalados, são incluídos controladores de carga, 

que vão facilitar a máxima transferência de energia do arranjo fotovoltaico para o 

sistema de armazenamento de energia e garantir protecção contra cargas e descargas 

excessivas, aumentando, consequentemente, a sua vida útil. (p. 68) 

The main task of a charge controller is to operate the battery within limits defined by the 

batery manufacturer regarding overcharging and deep discharging. Furthermore, a 

charge controller can take over automaticand regular “maintenance duties” like 

equalization charging or overcharging to prevent acid stratification. (Schmidt, 1996, p. 

50) 

 
De entre os vários tipos de controladores de carga existentes no mercado, o tipo mais 

comum consegue estimar o estado de carga medindo a tensão nos seus terminais, 

permitindo evitar sobrecargas ou descargas excessivas. Mas existem outros exemplos 
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com outras funções tais como determinar o estado de carga da bateria integrando a 

corrente que está a entrar ou a sair ao longo do tempo, ou simplesmente medem a 

pressão dentro da bateria para determinar o seu estado de carga. Quando a bateria 

atinge carga plena, os controladores devem desconectar o arranjo fotovoltaico, e 

interromper o fornecimento de energia quando o estado de carga da bateria atingir um 

nível mínimo de segurança. (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de 

Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 69) 

Outro fator de diferenciação é a forma que o controlador utiliza para desconectar o 

painel fotovoltaico da bateria quando esta apresenta carga plena. Sob este aspecto, 

podemos classificá-los como shunt ou série. Ambos podem ser efetivamente usados, 

sendo que cada um pode incorporar um número de variações que alteram o 

desempenho básico e aplicabilidade. […] Um regulador shunt usa um dispositivo de 

estado sólido ou um relé eletromecânico, que desliga ou reduz o fluxo de corrente para 

a bateria quando ela está completamente carregada. Assim, parte da corrente gerada 

pelo arranjo é desviada através de um dispositivo em paralelo com a bateria e apenas 

uma pequena quantidade desta corrente, continua carregando a bateria. […] Um 

regulador série pode usar um relé eletromecânico ou uma chave de estado sólido, que 

desconecta o arranjo fotovoltaico quando a bateria está completamente carregada. 

(Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e 

Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 69 e 70) 

 
Inversor 

A energia produzida pelo sistema fotovoltaico é recebida como corrente contínua o 

que na maior parte dos casos não é compatível com os elementos que a vão utilizar, 

por isso é necessário convertê-la. 

O componente responsável pela conversão de corrente contínua (CC) em corrente 

alternada (CA) é comumente conhecido como “inversor” ou, mais genericamente, 

“conversor CC-CA”. Este também é mencionado na literatura como PCU – Power 

Conditioning Unit (Unidade Condicionadora de Potência). (Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo 

Brito, 2004, p. 75)  

 
Weller (2010) enumera as funções deste mecanismo como gestor da energia e do 

sistema, que faz a conversão da corrente directa em corrente alternada, descobre o 

ponto de máxima potência, protege a rede eléctrica e o gerador fotovoltaico e por fim, 

monitoriza as operações e o interface de comunicação. (p. 26) 

O inversor deve dissipar o mínimo de potência, evitando as perdas e deve produzir 

uma tensão com baixo teor de harmônicos e em sincronismo com a rede elétrica, se o 
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Sistema Fotovoltaico estiver interligado à rede. […] Os inversores usam um mecanismo 

de chaveamento para alternar o fluxo de corrente entre as direções positiva e negativa. 

Transitores de potênca, retificadores controlados de silício (SCRs) e, mais 

recentemente, os IGBTs – Insulated Gats Bipolar Transitors são tipicamente usados 

como chaves semicondutoras. (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de 

Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 75) 

 

Ilustração 26 - Esquema básico de um Sistema fotovoltaico com inversor. (MORAIS, 2009, p.91) 

 
Existem de forma geral dois tipos de inversores: os inversores auto-comutados (auto-

controlados) e os inversores comutados pela rede (ou de onda quadrada). (Morais, 

2009, p. 88) 

 

The stand-alone inverter is capable of functioning independently of the public utility gird. 

The correct timing of 50/60 Hz AC output is done by an internal frequency generator. 

Utility-interactive inverters have the added task of integrating smoothly with the voltage 

and frequency characteristics of the utility-generated power present on the distribution 

line. (Wilk,1996, p. 55) 

 

Segundo o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para 

Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (2004) para a escolha de um inversor 

devem ser ponderadas as tensões de entrada de corrente contínua assim como a de 

saída da corrente alternada, para além da atenção a todas as exigências que a carga 

fará ao inversor, não apenas em relação à potência, mas também à variação de 

tensão, frequência e forma de onda. Quando se trata do dimensionamento de um 

inversor, deve ser ponderada a potência eléctrica que este vai alimentar e a potência 
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de pico para a partida de motores e outras cargas, que poderão requerer duas a sete 

vezes a potência nominal para entrarem em funcionamento. (p. 76)  

Inverters without transformers are smaller, quieter and lighter, and are characterised by 

a high degree of efficiency. However, the omission of a transformer increases the 

electromagnetic influence and calls for addicitional safety measures. 

Some thin-film modules, and also back-contact and ribbon silicone cells, can suffer 

irreversible cell damage when operated with transformeless inverters and may only be 

combined with approved equipment. (Weller, 2010, p. 27)  

Onde os módulos não têm uma orientação optimizada e por isso não atingem valores 

altos de irradiação (especialmente em fachadas fotovoltaicas), é aconselhável que se 

escolha uma saída de inversor que seja tão baixa quanto o gerador fotovoltaico, 

aumentando assim a eficiência e reduzindo o custo dos inversores. (Weller, 2010, p. 

27) 

Seguidor do Ponto de Máxima Potência 

Um outro constituinte do sistema condicionador de potência é o seguidor do ponto de 

máxima potência. 

A potência de saída de um módulo pode ser estimada analisando-se uma família de 

curvas IxV […]. Um dos pontos de maior interesse nesta curva é o ponto de máxima 

potência. Uma vez conhecida a curva IxV, a potência fornecida pela célula fotovoltaica 

pode ser calculada pelo produto da corrente pela tensão. A máxima potência encontra-

se na região do “joelho” da curva IxV. (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro 

de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 82) 

 
Ao longo do dia, o sistema de absorção de luz está exposto a diferentes níveis de 

radiação e “[…] a corrente produzida pelas células solares é diretamente proporcional 

a radiação solar e é muito pouco afetada pela temperatura. Entretanto, a tensão e 

potência decrescem significativamente com o aumento da temperatura.” (Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 82)  

Para uma mais fácil optimização da eficiência, muitas vezes, é adicionado um controlo 

electrónico capaz de aumentar o rendimento. Este controlo “[…] é realizado por 

dispositivos seguidores do ponto de máxima potência, comumente chamados de 

MPPT – Maximum Power Point Tracker, que operam de modo a regular a tensão e 

corrente de operação do arranjo fotovoltaico, a fim de obter o máximo produto IxV.”. 
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(Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e 

Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p.82) De acordo com os mesmos autores, este 

dispositivo poderá actuar sobre um conversor CC ou sobre um inversor criando assim 

duas possibilidades de localização de acordo com o tipo de cargas. (p. 83) 

 
Baterias 

A basic characteristic of sunshine is that it is variable on both daily and seasonable 

basis. This causes electricity production of photovoltaic modules to vary 

correspondingly. The mismatch between the electrical load and the electricity 

production must be balanced by using some kind of energy storage device. (Leppänen, 

1996, p. 35) 

 
De acordo com o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para 

Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, (2004) as baterias são uma eficiente 

forma de armazenamento de energia, pois quando uma bateria está ligada a um 

circuito eléctrico há fluxo de corrente, ou seja, existe corrente contínua através da 

conversão de energia química em energia eléctrica que ocorre resultante de uma 

transformação electroquímica que existe no seu interior. (p. 51) 

Afirmam ainda que existem baterias recarregáveis e não-recarregáveis: dependendo 

se são compostas por células primárias que se descarregam completamente ficando 

inutilizadas, ou por células secundárias que podem ser reutilizadas com o auxílio de 

uma fonte de tensão ou corrente, respectivamente. (p. 51) 

O funcionamento de uma bateria quando relacionada com um sistema fotovoltaico, 

deve conseguir responder a dois tipos de ciclos: os ciclos rasos com a duração de um 

dia, e os ciclos profundos, que ocorrem em dias nublados ou semanas de inverno. 

(Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e 

Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 67) 

Os ciclos profundos ocorrem quando o carregamento não é suficiente para repor a 

quantidade de carga usada pelos aparelhos durante todo o dia. Por isso, o estado de 

carga depois de cada ciclo diário é ligeiramente reduzido e, se isto ocorrer por um 

período de vários dias, levará a um ciclo profundo. Quando o tempo melhora ou os dias 

prolongam-se, há um carregamento extra, aumentando o estado de carga depois de 

cada ciclo diário.” (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para 

Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 67) 
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Para um melhor desempenho quando instaladas, na escolha de uma bateria deve ter-

se em consideração a elevada vida cíclica para descargas profundas, a pouca 

necessidade de manutenção, a eficiência de carregamento, a baixa taxa de auto-

descarga, a confiabilidade e a mínima mudança no desempenho quando trabalhando 

fora da faixa de temperatura de operação. Posto isto, as baterias chumbo-ácido são as 

mais utilizadas devido ao custo mais reduzido, mas as de níquel-cádmio são as que 

estão mais perto do ideal porque não apresentam problemas caso fiquem 

completamente descarregadas. (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de 

Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 68) 

Existem ainda outras opções para o armazenamento de energia como o exemplo 

descrito abaixo.  

Num sistema de bombeamento de água, onde esta é armazenada em tanques 

elevados, a energia solar estará armazenada em forma de energia potencial 

gravitacional. […] Além das baterias e energia gravitacional mencionadas acima, 

existem outras formas de armazenar a energia gerada como a produção de hidrogênio, 

ar comprimido, flying wheel, etc. (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de 

Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 35) 

4.3. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Existem três categorias, relacionadas com a aplicação e disponibilidade de recursos 

energéticos, nas quais se podem organizar os sistemas fotovoltaicos: sistemas 

híbridos, sistemas conectados à rede e sistemas isolados.  

4.3.1. SISTEMAS HÍBRIDOS 

Segundo o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para 

Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (2004) chama-se sistemas híbridos a 

todos aqueles que por não estarem conectados à rede eléctrica, são complementados 

com outra forma de geração de energia, como um gerador Diesel ou turbinas eólicas, 

juntamente com os módulos fotovoltaicos. Conseguir integrar e gerir as várias fontes 

de energia para optimizar a sua função, revela-se no entanto, bastante complexo e 

exige algum tipo de controlo, como por exemplo, através da ajuda de um inversor. (p. 

35)  
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4.3.2. SISTEMAS CONECTADOS À REDE 

Sistemas conectados à rede são aqueles em que a potência gerada pelo arranjo 

fotovoltaico é entregue à rede eléctrica. Para tal poder acontecer, um inversor “[…] 

forms the interface between the solar generator and the grid, converting the direct 

current generated by the PV modules into the customary alternating current required in 

households or industry.” (Weller, 2010, p. 25) 

Nestes sistemas o arranjo fotovoltaico representa uma fonte complementar ao sistema 

eléctrico. O facto de a energia ser entregue à rede pública faz com que este sistema 

não precise de armazenamento, mas a concessionária deve garantir a capacidade de 

isolar o sistema fotovoltaico sempre que necessário de modo simples e sistemático. 

(Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para Energia Solar e 

Eólica Sérgio de Salvo Brito, 2004, p. 38)   

O excedente da energia fotovoltaica ou toda a sua totalidade é enviado para a rede, e 

quando o gerador solar não conseguir fornecer energia suficiente, o oposto deve 

acontecer, recebendo electricidade da rede pública. (Weller, 2010, p. 25) 

 

Ilustração 27 – Sistema fotovoltaico com ligação à rede. (Humm, Toggweiler, 1993, p. 100) 

4.3.3. SISTEMAS ISOLADOS 

Weller (2010) explica que sistemas isolados são sistemas autónomos da rede eléctrica 

pública cujo as cargas excedentes não são descarregadas para a rede mas sim 

armazenadas, muitas vezes em baterias recarregáveis, para poderem ser utilizadas 

nos períodos com pouca luz solar, como por exemplo os sistemas de controlo de 

trânsito ou outras instalações de infraestruturas. (p. 25) 
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De acordo com Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Centro de Referência para 

Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (2004) este tipo de sistema pode ser 

subdividido em quatro, de acordo com o tipo de carga e de armazenamento. 

Primeiramente existe a carga de corrente contínua sem armazenamento no qual a 

energia eléctrica é usada no momento em que é gerado sem ser convertida, como por 

exemplo em sistemas de bombeamento de água com bombas com motor de corrente 

contínua. Se esta mesma corrente poder ser armazenada em baterias para ser usada 

mais tarde, tem-se assim um sistema de carga contínua com armazenamento. Com a 

inserção de um inversor no sistema lida-se com carga alternada, mas o funcionamento 

continua a ser semelhante em relação ao armazenamento, podendo assim ser 

utilizada logo que é produzida ou armazenada para utilizar mais tarde. (p. 36 e 37) 

 
Ilustração 28 – Sistema fotovoltaico isolado. (Humm, Toggweiler, 1993, p. 100) 

4.4. EFICIÊNCIA E ASPECTOS RELEVANTES 

Depois de se conhecer os componentes e o processo de funcionamento do sistema 

fotovoltaico, passa-se agora a analisar os vários aspectos que influenciam o seu 

funcionamento e eficiência. 

Locations, climates, latitude, average cloudiness, average temperatures, precipitation, 

humidity, dust/dirt, wind loads, and seismic conditions will all affect the economics of a 

PV integrated Building system by virtue of how they are addressed in the envelope 

design. (Abbate-Gardner, 1996, p. 92) 

Quando se fala da escolha de um sistema fotovoltaico e dos elementos que o 

constituem, uma das características mais relevantes é o valor da sua eficiência. 

  



A integração arquitectónica de sistemas fotovoltaicos na latitude mediterrânica 

Patrícia Jorge de Oliveira  60 

4.4.1. EFICIÊNCIA 

Segundo Morais (2009) para se obter a melhor eficiência possível, o sistema produtor 

fotovoltaico deve funcionar sempre no Ponto Optimo de Máxima Potência (MPP) para 

cada valor da radiação solar. (p. 55) 

Deve por isso ser conhecida e estudada a curva característica do funcionamento da 

célula fotovoltaica.  

 
Ilustração 29 – Curva característica I/U de uma célula fotovoltaica. (Morais, 2009, p. 55) 

 
Observando a figura “[…] Podemos verificar que a corrente se mantém desde o curto-

circuito (U=0V) até determinado valor da resistência da carga, diminuindo então a 

corrente. Em circuito aberto a corrente directa é zero e a tensão é máxima (U=0,6V).” 

(Morais, 2009, p. 54) 

The convertion efficiency describes the percentage of the available solar energy that is 

converted into an electrical current by a solar cell or module. It is the ratio of the rated 

output to the radiation incident on the cell or module area at STC (Standard Test 

Conditions). The degree of efficiency of the module is always lower than that of the cell 

because the former includes inactive spaces between cells and frame surfaces plus the 

transmittance of solar glass. (Weller, 2010, p. 22) 

 
A potência nominal especificada no mercado em relação à eficiência do módulo solar 

em Wp (Watt pico) ou do gerador solar em kWp (Kilowatt pico) corresponde ao pico de 

saída sob condições de laboratório, mas estas condições no entanto, dificilmente 

seriam alcançáveis na prática, pois a alta radiação de um dia de verão e o espectro de 
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um dia claro de primavera ou outono, raramente coincidem com as temperaturas frias 

dos dias de inverno. (Weller, 2010, p. 22)  

Comparadas com a eficiência de conversão das células cristalinas de 12-20%, a 

tecnologia de filmes finos oferece valores muito mais baixos, embora a eficiência do 

módulo superior a 18% seja viável com CIS. Módulos com silício amorfo ou 

microamorfo alcançam 5-9%, ao passo que Telureto de Cádmio e CIS, actualmente 

com eficiências de 6-11% estão se a aproximar das células cristalinas. (Weller, 2010, 

p. 22) 

4.4.2. TEMPERATURA 

Segundo Morais (2009) os efeitos da temperatura nos módulos fotovoltaicos sentem-

se negativamente na eficiência dos módulos de silício mono e policristalino e, de 

maneira menos relevante, nos módulos de silício amorfo, representando assim uma 

boa solução para climas quentes, apesar de exigirem uma área de implantação 

superior para uma mesma potência. “O aumento da temperatura mantém a fonte de 

corrente mas diminui a tensão, diminuindo assim a potência fornecida pelos módulos.” 

(Morais, 2009, p. 57) que são estudadas nas condições de teste Standard (STC) para 

uma temperatura de 25ºC. 

As the temperature increases, so the efficiency of a solar cell decreases continually – 

up to half a percentage point per ºC in the case of crystalline modules. The scale of this 

effect is specified by the temperature coefficient. With a high irradiation, module 

temperatures of up to 80 ºC are possible during the summer in certain situations, which 

reduces their output by more that 25% compared to the rated output. (Weller, 2010, p. 

22)  

4.4.3. VENTO 

Por outro lado, segundo Morais (2009), o vento pode ter uma função importante no 

arrefecimento dos módulos, melhorando os efeitos da convecção natural. (p. 66) 

Afirma ainda que os módulos da parte inferior do painel apresentam uma temperatura 

mais alta que os módulos da parte superior, pois o efeito do vento arrefece mais 

facilmente esses módulos. No entanto, o vento exerce também uma pressão dinâmica 

sobre os módulos que exige uma análise cuidada para o dimensionamento dos 

sistemas de suporte dos painéis fotovoltaicos. (p. 67) 
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4.4.4. SOMBRA 

Para além dos elementos climáticos, também a sombra influencia a eficiência das 

células e deve sempre ser evitada, pois como explica Morais (2009), no caso de 

acontecer um sombreamento de uma célula ou um módulo, estes deixam de produzir 

corrente e passam a comportar-se como uma resistência que é atravessada pela 

corrente produzida por outros módulos. Isto resulta numa tensão inversa, mais ou 

menos elevada, que pode aumentar a temperatura até valores não suportados pelo 

mesmo e provocar a sua destruição. (p. 65) 

 

Ilustração 30 – Possíveis elementos causadores de sombra. (Weller, 2010, p. 13) 

 
Sombras devem por isso ser evitadas sempre que possivel. Objectos na sua 

proximidade provocam uma sombra muito escura, tal como pequenas áreas de 

sujidade concentradas que poderão provocar sobreaquecimento. Já o pó e a sujidade, 

quando têm uma distribuição mais alastrada, são menos problemáticos pois apenas 

causam uma redução de irradiação. (Weller, 2010, p. 24) 

Nos casos em que é necessário fazer um desvio da corrente, para que esta não passe 

pelo módulo sombreado, utilizam-se díodos de desvio ou de by-pass, colocando assim 

fora de serviço apenas o módulo sombreado. (Morais, 2009, p. 65) 

Os diferentes tipos de células podem ter reacções diferentes, como por exemplo: os 

módulos de filmes finos reagem de maneira menos sensível porque devido ao seu 

desenho com longas e finas tiras de células dificilmente serão cobertas na sua 
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totalidade. Se a sombra for perpendicular às riscas, até certo ponto a saída diminui em 

proporção com a área da célula afectada. (Weller, 2010, p. 23)  

4.4.5. NEVE 

Também a neve influencia a eficiência dos módulos. Para além da resistência dos 

materiais, também a disposição dos módulos deve ser ajustada. Os painéis devem 

cumprir um mínimo de inclinação e regras de colocação para permitir que esta não 

acumule sobre os mesmos. 

 

Ilustração 31 – Disposição de neve nos paineis fotovoltaicos. (Morais, 2009, p. 66) 

 
Na figura anterior são apresentados os dois modos de colocação dos módulos 

fotovoltaicos de acordo com o tipo de ligações entre células. Na opção da esquerda os 

módulos são colocados horizontalmente, permitindo assim que apenas a última fileira 

de células seja afectada, logo, todas as outras conseguem manter a produção. Já no 

outro caso, a sua eficiência é fortemente afectada, pois como os módulos são 

colocados verticalmente, todas as fileiras são sombreadas. (Morais, 2009, p. 66) 

4.4.6. ORIENTAÇÃO 

Weller (2010) afirma que o rendimento energético por metro quadrado aumenta, 

quanto mais frontal para o sol estiver a superfície do módulo solar. (p. 13) 

As características da localização e da orientação podem por isso influenciar o design 

de forma a determinar onde e como integrar o sistema fotovoltaico no edifício. 

(Abbate-Gardner, 1996, p. 93) 
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Para uma melhor eficiência, no caso da Alemanha, Weller (2010) descreve: 

Different angles and orientations either side of this optimum result in similarly high 

figures; surfaces facing south-east to south-west and inclinations between 15º and 50º 

are basically excellent. On vertical south-facing facades the quantity of incident 

radiation is still about 80%, in other words, nearly 30% less than a roof surface at un 

optimum angle. Even on facades facing east or west, PV modules can still achieve 

acceptable energy yields in some circunstances: approx. 65% compared to horizontal 

surface, or 55% compared to an optimum south-facing module. Steep, north-facing 

modules are, however, generally inadvisable. (p. 13) 

 

Ilustração 32 – Incidência de radiação anual em várias orientações de superfície na Alemanha. (Weller, 2010, p. 12) 

 
Morais (2009) lembra ainda que podem ser utilizados seguidores solares – trackers – 

que orientam, mecanicamente, os painéis para manter a eficiência no ponto máximo. 

(p. 96)  
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5. SOLUÇÕES DE INCORPORAÇÃO 

Até recentemente a aplicação dos módulos fotovoltaicos descartava o factor de 

integração no edifício muito devido à fraca oferta e diversidade no mercado, e eram 

colocados como apenas um elemento extra que gerava energia. Como tentativa de 

melhorar a aceitação dos módulos foram-se adicionando outras funções para tentar 

que a tecnologia fotovoltaica se tornasse parte intrínseca do edifício. Esta evolução, 

apesar de muito positiva, revela-se mais complexa que era inicialmente pois para a 

integração arquitectónica ser bem conseguida é necessária uma abordagem de 

projecto interdisciplinar. 

Weller (2010) afirma ainda que estas dificuldades de integração arquitectónica podem 

acontecer a vários níveis de escala: desde a relação dos módulos com outros 

componentes do edifício, ou mesmo com o próprio edifício, ou ainda até com a 

envolvente urbana do mesmo. (p. 35) 

Facades surfaces form urban spaces and therefore have to relate especially to the 

perspective of passers-by, i.e. a relatively close viewing distance. In the case of related 

building elements, the capacity of PV systems to link the elements to form a uniform 

ensemble is a crucial design criterion. (Weller, 2010, p. 39) 

Como defende Abbate-Gardner (1996) o estudo dos elementos e componentes na 

aplicação dos sistemas fotovoltaicos nos edifícios têm grande importância na 

qualidade final. Cada projecto de integração arquitectónica de fotovoltaicos pode exigir 

a revisão do tipo e das dimensões do painel fotovoltaico e o estudo de novos sistemas 

de moldura ou montagem. Por isto, alguns arquitectos estão a integrar-se nas áreas 

dos designers industriais e consultores do projecto de gestão de energia de modo a 

aumentar o seu conhecimento sobre o tema e conseguir converter o sistema 

fotovoltaico como algo mais que um material de construção. O objectivo principal do 

esboço do sistema energético é maximizar a quantidade de energia gerada através de 

uma orientação optimizada, mas este objectivo é complementado no caso do design 

do edifício pelas considerações dos custos da construção, a implantação optimizada 

do edifício, o controlo da incidência solar, a performance térmica e a estética. (p. 91 e 

92) 

The PV installations and the associated building can be coordinated with each other 

and therefore take on the appearance of a unified entity. But when adding an installation 

to an existing building, e.g. within the scope of an energy efficiency upgrade, the 

integration work is certainly more difficult because there is a limit to the architectural and 
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constructional adjustments the building and the PV system can undergo. (Weller, 2010, 

p. 39) 

As instalações de sistemas fotovoltaicos no projecto de um edifício podem ser 

coordenadas para que seja possível uma aparência unificada, mas quando o caso é 

adicionar a instalação a um edifício já existente, esta tarefa de integração pode ser 

muito mais complicada porque existe já um limite de ajustes arquitectónicos e 

construtivos que o edifício possa vir sofrer. O objectivo de conseguir uma aparência 

atractiva com a integração arquitectónica é conseguir o máximo de harmonia no 

edifício e na sua envolvente. O arquitecto poderá tentar dar uma aparência mais 

consistente à instalação fotovoltaica, de maneira a minimizar as diferenças óbvias 

entre esta e o edifício, reduzindo o brilho da sua superfície, trabalhando com o formato 

dos módulos, criando mais variedade de cores e adaptando-a à escala do edifício. 

Infelizmente, todas estas adaptações aos formatos standard vão resultar numa 

diminuição da eficiência energética e aumentar os custos de produção. (Weller, 2010, 

p. 41) 

The selection of the PV panels, their aesthetic characteristics in terms of modular 

geometry, dimension, color, mounting system (with exposed frame or without frame), 

will influence the overall appearance of the building and the architectural character of 

the intervention.” (Abbate-Gardner, 1996, p. 93)  

 
Afirma ainda que antes de começar a desenhar um edifício fotovoltaico, é muito 

importante analisar todas as soluções aplicáveis para determinar o impacto total na 

performance da eficiência energética do edifício, no sistema geral. (p. 94) 

5.1. APARÊNCIA 

O avanço tecnológico sobre o design dos módulos permitiu o aparecimento de várias 

soluções para a integração de sistemas fotovoltaicos nos edifícios, tais como a 

geometria modular, as cores e texturas dos módulos e do vidro dos painéis. 

Quando se fala dos elementos construtivos dos módulos, pode referir-se que os 

módulos cristalinos standard estão normalmente encaixados numa moldura de 

alumínio e têm uma cobertura de vidro de segurança transparente temperado com 

baixo teor em ferro com 3.2 ou 4mm de espessura, que também é conhecido como 

vidro solar. Alguns fabricantes oferecem módulos com coberturas anti-reflexo ou 

superfícies de auto-limpeza (Lottus effect). A parte de trás é geralmente uma folha 
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branca de plástico (vidro/plástico laminado), ocasionalmente uma folha de vidro 

(vidro/vidro laminado). Já os módulos de filmes finos são normalmente vidros 

laminados constituídos por dois painéis de vidro float com 3.2mm de espessura com 

uma camada interna de EVA ou PVB e são geralmente soldados como laminados 

vidro/vidro sem moldura. (Weller, 2010, p. 20) 

So far, custom modules exceeding 12 m² in area, in square, rectangular or even 

circular, triangular or trapezoidal form, have been installed, for instance. Injection-

moulding enables the production of plastic frames made from polyurethane (PUR) with 

attractive designs and multiple functions, e.g. cast-in electrical connections and fixing 

elements. In theory, manufacturers can attach thin-film modules to any size of glass 

pane with a square or rectangular active area. However, the majority have set up their 

production for standard sizes and are only prepared to supply custom formats, cut from 

the standard elements. Custom modules provide the option of varying the transparency 

and the configuration of the elements. (Weller, 2010, p. 21)  

 
Para além do formato do módulo e do peso visual da moldura do mesmo, Abbate-

Gardner (1996) afirma ainda que variando a selecção e o posicionamento das células 

no módulo é possível obter uma maior variedade de cor, brilho, reflectividade e até 

efeitos de transparência, resultante dos espaços entre as células, contribuindo para a 

qualidade do espaço interior. (p. 94)  

 

 
Ilustração 33 – Diferentes padrões possíveis para a organização de células nos painéis. (Weller, 2010, p. 44) 

 
Na tecnologia cristalina esta permeabilidade de luz e visão é possível criando uma 

malha relativamente larga entre as células, aumentando o espaçamento entre elas ou 

alterando o corte das próprias células. No caso dos filmes finos, através de cortes a 

laser, é possível uma rede mais fina, retirando pequenos círculos ou tiras, de acordo 

com o grau de transparência pretendido para o painel. (Weller, 2010, p. 46) 
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Ilustração 34 – Fachada fotovoltaica semi-transparente, BRT Architekten, 2001 (Weller, 2010, p. 45) 

 
Very different are those cases in which the panel is interpreted as real construction 

material. Here it acquires considerable functional and aesthetic validity, particulary 

when we analyze the very interesting dialectic taking place between PV and traditional 

construction materials. (Abbate-Gardner, 1996, p. 94)  

5.2. DIMENSÃO 

De acordo com Weller (2010), a grande maioria dos módulos fotovoltaicos 

normalmente disponíveis são elementos quadrangulares ou rectangulares com várias 

dimensões e classificações standardizadas. O objectivo destes módulos standard é 

conseguir atingir uma produção custo-eficiência, sistemas com máximos de eficiência 

e montagem racional. Os módulos cristalinos tipicos estão disponíveis com tamanhos 

desde 0.60x1metro até 1x2metros e saídas nominais entre 80 e 300 Wp. Até 

recentemente um formato de cerca de 0.60x1.20metros e uma saída inferior a 100 Wp 

era comum para módulos de filmes finos, mas agora as novas plantas de produção 

estão a produzir módulos até aos 5.7m² de área. (p. 20) 

5.3. FIXAÇÃO 

Após a escolha da configuração dos módulos, deve ser escolhido o método adequado 

de fixação do módulo ao suporte e/ou à fachada. Estabilidade, protecção contra a 

corrosão e fácil montagem são factores importantes.  

Existem dois tipos de fixação de módulos ao edifício: a fixação linear e a fixação 

pontual. 
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Segundo Weller (2010) a forma mais comum e simples de suporte linear é fixando os 

módulos numa moldura de alumínio ou de aço. Juntar a moldura do módulo ao suporte 

é fácil com o recurso a braçadeiras de fixação, clips ou parafusos, excepto as 

instalações verticais de módulos que exigem ainda blocos de ajuste para suportar o 

peso. No caso dos módulos sem moldura, os suportes lineares são normalmente em 

forma de barras de vidro ou missangas presas directamente à construção de suporte. 

Explica ainda outro método de fixação linear que consiste em colar o módulo à 

construção de suporte no seu perímetro total. Como o suporte se mantém oculto entre 

os módulos, esta solução resulta numa aparência muito homogénea e suave. (p. 52 e 

53) 

Já sobre o método de fixação pontual, Weller (2010) também afirma que permite o uso 

de módulos sem moldura e evita a necessidade de elementos de rebordo, logo esta 

forma tem como vantagens a pouca sombra que os fixadores produzem sobre os 

módulos e as poucas hipóteses de acumulação de lixo e pó. As braçadeiras apertam 

os limites dos módulos e têm uma almofada de enchimento com uma borracha 

resistente aos raios ultra-violeta. Estas braçadeiras podem trabalhar com diferentes 

espessuras de módulos e são colocadas nas junções entre os módulos. Este método é 

ideal para conjuntos montados no chão ou descolados das coberturas, mas nem 

sempre para painéis em fachadas. Um outro exemplo de fixação pontual são as 

âncoras de rebaixo que representam uma forma mecânica de fixação oculta. Um 

buraco cilíndrico é feito na camada de vidro da face interior do módulo sem 

necessariamente atravessar o vidro na sua totalidade. No entanto, o furo resulta num 

maior stress no vidro e exige um fortalecimento do mesmo, ao nível da força e 

temperatura. (p. 54) 

 

Ilustração 35 – Diferentes tipos de fixação dos painéis, Schletter GmbH, 2010 (Weller, 2010, p. 54) 



A integração arquitectónica de sistemas fotovoltaicos na latitude mediterrânica 

Patrícia Jorge de Oliveira  70 

5.4. INTEGRAÇÃO 

Conhecendo todas as possibilidades fotovoltaicas existentes no mercado e os vários 

elementos que influenciam o seu funcionamento, é possível agora analisar as várias 

soluções de inclusão nos edifícios.  

Weller (2010) explica que ao nível da construção, distinguem-se três diferentes 

conceitos de incorporação: adição, substituição e integração. Para os três conceitos 

deve ter-se em conta os aspectos relacionados com a construção, a energia e a 

arquitectura para conseguir a harmonia com o edifício como um todo. As instalações 

fotovoltaicas são em geral simplesmente adicionadas ao edifício, como por exemplo, 

na forma de um sistema montado na cobertura já existente, mas estas soluções são 

insatisfatórias pela sua construção e arquitectura. Quando os elementos solares vêm 

substituir alguns elementos da envolvente e cumprem algumas das suas funções, 

segue-se o princípio da substituição. O objectivo principal deve ser sempre a total 

integração ao nível construtivo e arquitectónico. Neste caso, os módulos fotovoltaicos 

formam os elementos de fachada ou cobertura e comprem todas as suas funções, 

como protecção climática e impermeabilização térmica, luminosa e sonora. (p. 49) 

 
Ilustração 36 – Várias opções de integração de fotovoltaicos no edifício. (Weller, 2010, p. 49) 

 
A integração visual e construtiva de materiais fotovoltaicos tem, assim, de garantir que 

a sua instalação sistémica na pele do edifício não entra em conflito com os requisitos e 

características daquela, devendo sim complementá-la e apoiá-la de uma forma óptima. 

(Rodrigues, 2004, p. 33) 

 

Segundo Prasad (2005) se a integração de sistemas fotovoltaicos for conseguida de 

forma elegante e agradavelmente estética torna-se mais fácil instigar a sociedade do 
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papel positivo que estes podem cumprir no desempenho e aspecto dos edifícios. Para 

que essa integração aconteça com qualidade é necessário que cumpra alguns 

critérios. É importante que seja naturalmente integrado formando uma parte natural e 

lógica do edifício, completando-o; arquitecturalmente agradável tornando o edifício 

mais atractivo; bem composto ao nível de cor, textura, transparência e forma para 

conseguir estar em harmonia com o restante revestimento exterior; a malha, harmonia 

e composição do sistema fotovoltaico devem estar ligados aos do edifício, seguindo as 

mesmas linhas e dimensões; e por fim, ser bem contextualizado, ou seja, a aparência 

total do edifício deve ser consistente com o sistema fotovoltaico utilizado e vice-versa, 

característica muito relevante quando se trata da integração em edifícios de traços 

mais históricos. (p. 29) 

5.5. ÁREA DE INTERVENÇÃO NO EDIFICADO 

As três secções indicadas como localização de instalações fotovoltaicas num edifício 

são cobertura, fachada e elementos sombreadores. Até agora, as coberturas têm sido 

a localização preferida, mas a aplicação dos sistemas em fachadas e sombreadores 

têm ganho cada vez mais importância. (Weller, 2010, p. 39) 

 
Ilustração 37 – Principais opções de instalação para fotovoltaicos. (Weller, 2010, p. 50) 

 
Quando se planeia uma instalação fotovoltaica numa cobertura, existem diferenças 

fundamentais entre uma cobertura plana horizontal ou cobertura inclinada. Por outro 

lado, instalações fotovoltaicas montadas sobre uma cobertura já existente são 

conhecidas como sistemas stand-off, mas se substituírem o pré-existente e criarem 

uma camada impermeabilizante, tornam-se um sistema integral. Nas fachadas, os 

sistemas utilizados podem ser divididos de acordo com as suas qualidades térmicas, 

ou seja, fachadas frias (duplas) ou quentes (simples). A fachada quente implica a 
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integração total do sistema fotovoltaico, cumprindo assim as funções da fachada. No 

caso das fachadas frias, o sistema é adicional ou substituto ao impermeabilizador. 

Relativamente à sua localização nos elementos sombreadores, protegem o edifício e 

os seus utilizadores do sobreaquecimento enquanto geram energia. Estes podem ser 

sombreadores fixos ou móveis, que se adaptam à altitude solar para uma melhor 

eficiência. (Weller, 2010, p. 50) 

5.5.1. COBERTURAS 

Entre todas as localizações possíveis para a integração de sistemas fotovoltaicos em 

edifícos, as preferidas são as coberturas devido à forte exposição solar, grandes áreas 

e várias possibilidades de integração dependendo do seu ângulo de inclinação. 

 

 
Ilustração 38 – Possíveis áreas de aplicação fotovoltaica em telhados. (Weller, 2010, p. 55) 

 
É possível agrupar-se as coberturas de acordo com a sua inclinação: as Coberturas 

Planas têm geralmente inclinações entre os 5º-10º; com ângulos superiores a 10º 

denominam-se Coberturas Rasas Inclinadas e com ângulos superiores a 22º 

Coberturas Inclinadas Íngremes. As construções entre os 80º e os 90º são 

classificadas como fachadas. (Weller, 2010, p. 55) 
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Se por um lado se podem agrupar as coberturas pela sua inclinação, é ainda possível 

distinguirem-se pela sua forma de instalação tal como explica Weller (2010) ao referir 

que as instalações fotovoltaicas de cobertura são discriminadas como sistemas 

montados ou sistemas integrais dependendo da natureza da sua integração 

construtiva. Em sistemas montados os módulos fotovoltaicos são instalados fora da 

cobertura em suportes de carga separados, ao contrário dos sistemas integrados em 

que os elementos fotovoltaicos substituem os elementos revestidores da cobertura. (p. 

55) 

5.5.1.1. COBERTURAS INCLINADAS 

Sistemas adicionados 

Sistemas fotovoltaicos adicionados ao edifício têm sido muito comuns em coberturas 

inclinadas, especialmente em caso de integração em edifícios existentes. Usando esta 

solução, existe uma necessidade de um sistema de montagem adicional e na maior 

parte dos casos, o reforço da estrutura da cobertura devido a cargas adicionais. 

(Farkas, 2012, p. 97) A cobertura do telhado é mantida e continua a desempenhar a 

função de escoamento de águas. 

 

 
Ilustração 39 – Estação Ferroviária de Campolide antes da integração do sistema fotovoltaico. (Busorganist, 2011) 
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Ilustração 40 – Estação Ferroviária de Campolide depois da integração do sistema fotovoltaico. (Ilustração nossa, 2016) 

 
No caso de aplicação em coberturas já existentes esta é a opção mais indicada devido 

à melhor relação custo-benefício, mas a sua fraca aparência estética pode representar 

uma desvantagem. (INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, 2004) 

 

 
Ilustração 41 – Moradia com sistema fotovoltaico colocado sobre cobertura inclinada, Estoril. (Ilustração nossa, 2016) 

 
O suporte metálico das instalações retraídas é constituído por carris de alumínio ou 

aço inoxidável que permitem uma rápida montagem e expõem os módulos 

independentemente da rede estrutural da cobertura, permitindo ainda a ventilação dos 
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módulos aumentando assim a sua eficiência de conversão. O actual sistema de 

montagem consiste em três componentes principais: os fixadores à cobertura, o trilho 

de montagem e os fixadores dos módulos. A escolha dos fixadores depende da 

estrutura e revestimento da cobertura e podem muitas vezes compensar as inevitáveis 

diferenças de tolerância entre os módulos pré-fabricados e a construção da cobertura. 

(Weller, 2010, p. 58) 

Inspiradas nas grelhas para a retenção de neve, vários fabricantes produzem já telhas 

especiais, feitas de plástico ou alumínio, para facilitar a fixação de módulo 

fotovoltaicos. Estas são apenas apropriadas para coberturas com telhas e são 

aparafusadas aos ripados independentemente das vigas. (INSTITUTO SUPERIOR 

TÉCNICO, 2004) 

 

 

Ilustração 42 – Telha de suporte e fixação de sistemas fotovoltaicos. (Klober, 2010) 

 
Nos arranjos standard os módulos fotovoltaicos são posicionados entre os trilhos de 

montagem horizontais e são presos ou aparafusados em quatro pontos. Os módulos 

podem ser montados horizontalmente como alternativa, e neste caso os trilhos seriam 

montados verticalmente, permitindo assim a redução das perdas causadas por 

sombras em algumas situações. Em alguns casos pode ser necessária uma rede em 

ambos os sentidos se os espaços permitidos tiverem sido ultrapassados. (Weller, 

2010, p. 59) 
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Ilustração 43 - Variações dos sistemas de montagem adicionados, (Weller, 2010, p. 59) 

 
Sistemas integrados 

Weller (2010) afirma que no caso da abordagem integral, os módulos fotovoltaicos 

substituem o revestimento da cobertura e por isso cumprem outras funções. Um 

design à prova de água pode ser conseguido de várias maneiras como por exemplo 

através de módulos sobrepostos como telhas, ou colocados em caixas de plástico com 

tiras especiais de cobertura sobre as juntas. Quando a inclinação mínima da cobertura 

de 22º é mantida, é fácil garantir um isolamento hidrófogo contando que as junções 

com a cobertura do telhado standard e dos limites do mesmo são propriamente 

desenhadas e construídas. Neste contexto deve ser mencionado que mesmo que a 

função de resistência à água seja mantida com segurança, uma camada adicional de 

feltro, ou melhor ainda, uma cobertura completa de laminado, continua a ser 

necessária pois permite que a chuva, a neve e a condensação guiadas pelo vento 

entre os módulos sejam escoadas do lado interno dos módulos. (p. 60)  

 
Ilustração 44 – Telha solar photovoltaica, Asola, 2010 (Weller, 2010, p. 60) 
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Por outro lado, existe a possibilidade da integração da tecnologia fotovoltaica através 

de módulos especiais, tais como no formato de telhas. De acordo com Energia 

Fotovoltaica : manual sobre tecnologias, projecto e instalação, estes módulos 

procuram adquirir as características das coberturas convencionais e a sua forma de 

sobreposição e encaixe garantem que a água da chuva e a neve não se infiltrem por 

baixo das telhas. O seu peso reduzido, comparado com as telhas convencionais, exige 

uma fixação mecânica diferente. Apesar destes factos, a não necessidade de 

instalação de estruturas de suporte e a reduzida dimensão dos módulos simplificam a 

montagem no telhado.  

 

Ilustração 45 – Telha cerâmica fotovoltaica, Siena. (Teloga Solare, 2013) 

5.5.1.2. COBERTURAS PLANAS HORIZONTAIS 

As instalações fotovoltaicas em coberturas planas horizontais geralmente exigem um 

menor compromisso em relação à orientação solar mas podem revelar problemas 

estruturais ou contra as intempéries e devem ainda resistir à possibilidade de carga 

extra aquando a existência de chuva ou neve. (Abbate-Gardner, 1996, p. 95) 

Flat roofs potentially offer ample space and have a number of advantages in terms of 

planning. As a rule, there is a certain freedom of choice regarding the exact inclination 

and orientation of the essentially south-facing PV modules. […] A PV installation 

mounted on a flat roof does curtail accessibility for roof maintenance and repairs. 

(Weller, 2010, p. 56) 
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Sitemas adicionados 

À semelhança dos sistemas montados em telhados inclinados, os módulos são 

montados numa estrutura metálica sobre a superfície, o que restringe o acesso ao 

telhado, por isso antes da instalação deverá ser garantida a funcionalidade do mesmo. 

Existem estruturas para telhados planos de baixo-relevo que apenas suportam a 

colocação de módulos deitados e outras com uma maior elevação que permitem 

inclinar os módulos ou suportar várias filas contínuas de módulos em altura. 

(INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, 2004) 

Segundo Weller (2010) a aplicação de sistemas retraídos é a forma mais barata e por 

isso mais frequente, na qual os módulos solares são montados numa moldura metálica 

sobre a cobertura. Muitos sistemas standardizados estão disponíveis no mercado e 

podem ser divididos em sistemas autoportantes ou de ancoragem fixa. No primeiro 

caso, a construção de suporte do sistema fotovoltaico é seguro ao lugar por cascalho 

em forma de lajes de pavimento, vigas horizontais de betão ou cascalho solto, 

evitando assim a perfuração dos materiais de isolamento hídrico. (p. 56) 

 
Ilustração 46 - Diferentes métodos de montagem de sistemas autoportantes. (Weller, 2010, p. 56) 

 

Já no caso da ancoragem fixa, os módulos são assentes numa estrutura construída no 

local, cujas cargas vão descarregar em vários suportes individuais que atravessam a 

cobertura e assentam directamente na estrutura do edifício. (Weller, 2010, p. 56) 

 
Sistemas integrados 

Weller (2010) acrescenta ainda que os sistemas integrais podem ser usados para 

conseguir uma instalação fotovoltaica que faça parte da própria construção da 
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cobertura plana, mas o rendimento é menor devido ao ângulo de montagem ser raso, 

às temperaturas dos módulos ficarem mais elevadas e à baixa capacidade de auto-

limpeza. A grande dimensão dos módulos e as junções reforçadas reduzem o efeito do 

vento. (p. 57) 

 
Ilustração 47 – Associação da Administração Social, Portland, NREI, 2014 (Burr, 2014, p. 9) 

 
De acordo com Energia Fotovoltaica : manual sobre tecnologias, projecto e instalação 

foi criada uma solução semelhante a um laminado multifuncional. Laminando células 

solares numa tela, esta pode ser colocada como se se tratasse de uma membrana 

impermeável normal, substituindo o isolamento hidrófogo e produzindo energia. A 

união é garantida através dos extremos da tela. Todo o sistema eléctrico acontece 

entre a superfície da cobertura e a tela, e o seu baixo peso permite que possa ser 

colocada em coberturas com baixa reserva de cargas.  

 

 
Ilustração 48 – Membrana EVALON Solar, Alwitra (Weller, 2010, p. 57) 
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Coberturas envidraçadas 

Para os casos de construção em que exista a intenção de receber iluminação natural 

usando coberturas de vidro, também se podem incluir elementos fotovoltaicos. Estes 

módulos são visíveis do interior do edifício e caracterizam a atmosfera do interior pelas 

sombras que provocam. 

 
No caso dos espaços onde se pretenda receber iluminação natural através da 

cobertura, é possível substituir os dispositivos de protecção solar que evitam o 

ofuscamento e o sobreaquecimento dos espaços, por elementos fotovoltaicos. Apesar 

de necessitar medidas estruturais especiais devido às elevadas cargas térmicas e 

diferentes tensões mecânicas, e o sistema de drenagem ter de ser adaptado à falta de 

inclinação, este tipo de aplicação tem a vantagem da boa ventilação que permite 

aumentar a sua eficiência. (INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, 2004) 

 

Ilustração 49 – Cobertura fotovoltaica envidraçada. (Suntech, Tokyo, 2009) 
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Weller (2010) mostra que uma cobertura dente-de-serra garante uma boa solução 

quer em edifícios novos ou existentes. As faces de vidro verticais ou geralmente 

direccionadas para norte admitem uma luz difusa enquanto as superfícies inclinadas, 

orientadas para sul, são usadas para gerar electricidade através do sistema 

fotovoltaico. (p. 61) 

 
Ilustração 50 – Cobertura Dente de Serra, Bruno Klomfar, 2006 (Weller, 2010, p. 89) 

 
Ilustração 51 - Cobertura Dente de Serra em vidro semi-transparente em Madrid (Onyx Solar, 2015) 
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5.5.2. FACHADAS 

Abordam-se agora as características e diferentes possibilidades para a integração em 

fachadas. 

De uma forma geral, as fachadas possuem a função de capa externa do edifício 

(protecção visual), de separação entre o meio externo e interno do edifício (calor, 

humidade, protecção acústica e contra incêndios, escudo electromagnético), de 

aproveitamento da luz do dia e protecção solar e definição da aparência do edifício e 

do seu impacto na envolvente urbana. (Oliveira, 2011, p. 68) 

No passado, as fachadas eram apenas componentes passivos do ponto de vista 

energético. A insolação máxima térmica era pretendida para minimizar os fluxos de 

energia entre o interior e o exterior. Maximizar o ganho solar no inverno através de 

componentes transparentes também representava um uso passivo de energia solar, 

mas graças aos fotovoltaicos agora podemos passar de uma abordagem passiva para 

uma activa e explorar o potencial energético substancial nas superfícies de fachada. 

No entanto, superfícies verticais não são ideiais em relação à sua orientação e são 

associadas a rendimentos mais baixos, mas quando os elementos fotovoltaicos 

também cumprem outras tarefas na fachada, estes défices podem ser compensados. 

(Weller, 2010, p. 62) 

De acordo com Energia Fotovoltaica: manual sobre tecnologias, projecto e instalação 

(2004) as fachadas podem ser agrupadas em três tipos diferentes: fachadas frias, 

fachadas quentes e fachadas de duplo revestimento. No caso, das fachadas frias 

estas possuem duas folhas e entre elas um espaço que permite a circulação de ar 

tornando-as indicadas para a integração de sistemas fotovoltaicos. A capa exterior tem 

como função proteger o edifício contra os agentes climatéricos e enquanto o 

revestimento representa a aparência arquitectónica final. Por outro lado, a parede 

interna proporciona o suporte estrutural e o isolamento térmico. As fachadas quentes 

não são ventiladas e desempenham todas as funções de protecção climatérica, 

acústica, isolamento térmico e por vezes, a função de suporte estrutural. Por fim, o 

grupo das fachadas de duplo revestimento que têm como base um dos exemplos 

acima, com a adição de uma camada adicional de vidro pelo exterior que se comporta 

como uma cortina, criando assim uma zona tampão entre ambas. Esta zona permite 

atenuar as flutuações climatéricas de modo a atingir um nível de maior conforto. Esta 

zona com ventilação e a necessidade de adição de elementos de controlo da luz solar, 

torna-as também uma opção adequada à integração de elementos fotovoltaicos. 
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Ilustração 52 – Fachada fria (esquerda) e Fachada quente (direita), (Instituto Superior Técnico, 2004) 

 
Tal como no caso das coberturas, também nas fachadas os sistemas podem ser 

montados ou integrados. 

5.5.2.1. FACHADA SIMPLES 

Sistemas montados 

Quando se trata de uma adaptação a edifícios pré-existentes, o sistema fotovoltaico 

pode ser fixado às fachadas. Nestes casos facilmente podem ser utilizados formatos e 

tamanhos standard pois os módulos não têm de desempenhar funções de protecção 

climatérica não exigindo assim rigor de junções. Este tipo de liberdade de montagem 

pode até ser utilizado para formar padrões como logótipos ou com outros objectivos. 

(INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, 2004) 

 
Ilustração 53 – Fachada com sistema solar adicionado numa fachada, Ourém. (Ilustração Nossa, 2016) Nota: Na ilustração os módulos 

instalados são térmicos e não fotovoltaicos, mas pretende-se expor o sistema de integração que seria semelhante. 
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Sistemas integrados 

Por outro lado, quando se opta por um sistema integrado podemos conseguir uma 

envolvente de edifício eficiente de forma harmoniosa e com uma aparência mais 

homogénea, pois os módulos podem ser previamente desenhados e personalizados, 

com ou sem moldura e com a dimensão adequada. O facto de os módulos estarem 

dispostos verticalmente permite uma auto-limpeza e uma boa ventilação, 

compensando assim a falta de optimização da sua orientação. (Meyer Burger) 

Uma possível forma de integração é através da substituição de alguns elementos mais 

caros das fachadas, como placas de pedra ou aço inoxidável, por elementos 

fotovoltaicos. Para além da compensação económica, os fotovoltaicos oferecem ainda 

várias possibilidades de desenho. Os módulos podem cobrir toda a fachada ou apenas 

algumas secções. Nestes casos o gerador deve cumprir, entre outras, as funções de 

produção eléctrica, de protecção climatérica e ainda isolamento térmico. (INSTITUTO 

SUPERIOR TÉCNICO, 2004) 

 
Ilustração 54 – Edifício INETI Solar XXI, Lumiar. (Traço Alternativo – Arquitectos Associados, 2007) 

 

5.5.2.2. SISTEMA DE PAREDE DUPLA 

Para minimizar os problemas de impermeabilização, ou para captar calor dos módulos, 

pode fazer sentido fabricar uma envolvente de parede dupla onde o envidramento 

fotovoltaico é a camada externa e a camada interior seria o revestimento à prova de 
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intempéries. Optimizar a performance de um painel fotovoltaico em aplicações em 

paredes de um edifício pode exigir um detalhamento complexo e por isso custos de 

produção mais elevados para procurar optimizar a orientação solar dos mesmos. 

(Abbate-Gardner, 1996, p. 95) 

 

Ilustração 55 – Natura Towers, Lumiar. (Ilustração Nossa, 2016) 

5.5.2.3. VARANDAS 

Varandas também podem representar um possível método de integração de 

fotovoltaicos em fachada utilizando painéis semi-transparentes com vidro de 

segurança. 

 
Ilustração 56 – Sistema fotovoltaico integrado em varanda, Harald Eisenberg, 2011. (Hojas Holzbau Gmbh, 2016) 
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5.5.3. SOMBREADORES 

Segundo Weller (2010) fotovoltaicos e elementos sombreadores são parceiros ideais. 

Um sistema de sombreamento externo posicionado para proteger contra a luz directa 

solar fornece o máximo de eficiência contra o sobreaquecimento e brilho intenso. Ao 

mesmo tempo isto significa uma orientação optimizada para elementos fotovoltaicos e 

ainda proporciona sombra em conjunto com um rendimento energético maximizado. 

(p. 66) 

Painéis fotovoltaicos opacos instalados como toldos ou prateleiras de luz podem 

blindar a luz directa enquanto proporcionam luz difusa nos espaços interiores. A 

porção destas "prateleiras de luz" que está exposta à luz solar deve ser em material 

fotovoltaico e o lado em sombra pode ser de qualquer material reflector que possa 

rebater a luz para o "tecto interior". (Abbate-Gardner, 1996, p. 95) 

Weller (2010) afirma ainda que a boa ventilação por baixo dos módulos também ajuda 

a maximizar a quantidade de energia solar gerada. Como a transparência dos módulos 

fotovoltaicos pode ser individualmente ajustada pelo espaçamento entre células ou 

filas, elementos fotovoltaicos podem ser utilizados para substituir o vidro sombreador 

ou os painéis metálicos nos sistemas de sombreamento. (p. 66) 

5.5.3.1. SOMBREADORES DE ORIENTAÇÃO FIXA 

Embora os elementos sombreadores fixos sejam os dispositivos de sombreamento 

solar mais simples, podem ser bastante efectivos se forem posicionados 

cuidadosamente. Com uma correcta dimensão e distância até a área ser sombreada, 

estes dispositivos podem bloquear os intensos raios solares na época do Verão, 

quando o sol está mais alto, enquanto no Inverno permitem que a radiação solar entre 

no interior do edificio. (INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, 2004) 

Uma forma muito simples e efectiva de sombreamento é um toldo rígido. Uma boa 

solução é a aplicação dos toldos sobre as aberturas de janelas. No lado sul de um 

edifício e com uma inclinação optimizada, eles garantem uma sombra selectiva 

durante todo o ano e principalmente protege contra o sol alto de Verão. Durante o 

Inverno, no entanto, pode ser necessário providenciar uma protecção adicional para 

proteger contra o brilho intenso do sol baixo no horizonte. Sombreamentos fixos sobre 
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aberturas viradas a Este e a Oeste não são suficientes devido ao seu ângulo de 

incidência não favorável. (Weller, 2010, p. 66) 

 

Ilustração 57 – Toldo rígido com Sistema fotovoltaico sobre janelas. (Solar Building Tech, 2015) 

 

Ilustração 58 - The Mohamed VI Polytechnic University, Marraquexe. (Onyx Solar, 2015) 

 
Já no caso de elementos de sombreamento verticais, estes não devem ser 

posicionados demasiado perto de outros toldos de forma a reduzir as sombras 

projectadas pelos próprios elementos. Os módulos não devem ser colocados 

directamente na fachada porque a acumulação de calor criada tem um efeito negativo 

na eficiência de conversão nos elementos fotovoltaicos. O espaço entre o sistema 

fotovoltaico sombreador e a fachada previne um efeito indesejado. (Weller, 2010, p. 

66) 
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Ilustração 59 – Módulos fotovoltaicos em sombreadores verticais, Colt International GmbH, 2010 (Weller, 2010, p. 67) 

 
Persianas horizontais em frente a aberturas de janelas são o arranjo mais comum. 

Para garantir o máximo de sombreamento mas ao mesmo tempo minimizar as 

projecções de sombra pelos próprios elementos, os elementos fotovoltaicos são 

anexados apenas às partes das persianas individuais que nunca estão à sombra. 

Alguns fabricantes já oferecem sistemas de montagem standardizados para acomodar 

módulos solares. No entanto, as áreas relativamente pequenas resultam numa 

necessidade de muito cabulamento. Para além disso, as clarabóias fixas não permitem 

qualquer adaptação para ajustar à mudança da posição do sol. (Weller, 2010, p. 66) 

 

 

Ilustração 60 – Sombreadores fotovoltaicos em forma de persiana, Colt International GmbH. (Weller, 2010, p. 67) 
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5.5.3.2. SOMBREADORES DE ORIENTAÇÃO MÓVEL 

Ao contrário dos componentes fixos, os sistemas de sombreamento de detecção de 

sol permitem um ajuste infinito para garantir um sombreamento sem brilho ao longo do 

dia e ao mesmo tempo uma optimização da luz do dia e melhores rendimentos de 

electricidade solar. O ângulo das clarabóias móveis pode ser adaptado à elevação do 

sol. Os elementos destes sistemas são normalmente agrupados juntos e fixados a um 

enquadramento adequado para que várias clarabóias paralelas fixas possam ser 

movidas através de varetas conectadas para seguir o sol. (Weller, 2010, p. 66) 

 

 

Ilustração 61 - Sombreadores fotovoltaicos com controlo termohidraulico, Colt International, 2010 (Weller, 2010, p. 68) 

 
Sistemas de detecção de sol para elementos fotovoltaicos são maioritariamente 

baseados em motores eléctricos controlados por computador e unidades 

termohidráulicas movidas a energia solar. Os sistemas controlados por computador 

alinham as clarabóias com a trajectória do sol de acordo com a data, tempo e 

localização, enquanto as unidades termohidráulicas movidas a energia solar se 

regulam sem a necessidade de qualquer outra entrada de energia auxiliar. Estes 

últimos sistemas não exigem outras connecções eléctricas mas reagem apenas muito 

lentamente. (Weller, 2010, p. 66 e 67) 

No anexo B é possível ver outros exemplos de integração nas diferentes possíveis 

áreas de intervenção nos edifícios.  
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6. CONCLUSÃO 

Em suma, com este trabalho procurou demonstrar-se através de alguns exemplos, 

várias possibilidades de integração de sistemas fotovoltaicos nas três principais 

formas de instalação no edificío: as coberturas que são a opção mais usada pela 

possibilidade de uma melhor orientação, pelas grandes áreas e pela facilidade de 

adaptação dos módulos; as fachadas que, não tendo uma orientação optimizada para 

a eficiência dos módulos, oferecem também a possibilidade de grandes áreas e de 

uma boa integração como parte do edifício; e os sombreadores que, apesar da sua 

área mais reduzida, apresentam uma solução duplamente enriquecedora pelo controlo 

da entrada de luz e calor nos edifícios. 

Para melhor se poder tirar partido desta tecnologia é importante conhecê-la e perceber 

a maneira como esta actua. Procurou-se por isso conhecer vários tipos de células e os 

restantes elementos que constituem um sistema fotovoltaico. Revelou-se essencial 

ainda, compreender o acto da ligação ou da independência do sistema com a rede 

pública e dos factores que podem influenciar a eficiência dos módulos. 

Para que esta inovação possa funcionar, é necessário acrescentar à tecnologia a fonte 

de calor que provocará a criação de energia. Para este entendimento, foi 

imprescindível o estudo dos vários tipos de energia, nomeadamente da energia solar. 

A compreensão da influência e relevância do Sol no meio ambiente foi por isso de 

grande importância, especialmente na área em estudo – a latitude mediterrânica. Este 

valor e interesse provêm do facto do Sol nos facultar uma energia limpa e inesgotável, 

a chamada energia renovável. 

Este facto provou-se relevante após o conhecimento e a exposição do estado de 

desgaste que o meio ambiente tem sofrido, nomeadamente devido à indústria da 

construção. Esta investigação sobre o tema da sustentabilidade na arquitectura foi 

impulsionada pelo constante debate sobre a importância da mudança de atitude do 

Ser Humano para com o ambiente e foi o ponto de partida para a escolha do tema do 

presente trabalho. 
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Ilustração 62 – Mapa com indicação da localização global das várias cidades em estudo no anexo A, (National Geographic, 2016) 

 

Latitudes das cidades indicadas no mapa da esquerda para a direita: 

São Francisco, Califórnia, Estados Unidos da América – Latitude 37,7ºN 

Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América – Latitude 33,4ºN 

Washington DC, Washington, Estados Unidos da América – Latitude 38,9º 

Lisboa, Portugal – Latitude 38,7ºN 

Rabat, Marrocos – Latitude 34ºN 

Constantine, Algéria – Latitude 36,4ºN 

Roma, Itália – Latitude 41,9ºN 

Bucareste, Roménia – Latitude 44,5ºN 

Cairo, Egipto – Latitude 30ºN 

Ankara, Turquia – Latitude 39,9ºN 

Tirão, Irão – Latitude 35,7ºN 

Tasquente, Usebesquistão – Latitude 41,2ºN 

Serinagar, India – Latitude 34,1ºN 

Dalangzadgad, Mongólia – Latitude 43,5ºN 

Shangai, China – Latitude 31,2ºN 

Tóquio, Japão – Latitude 35,6ºN 
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Ilustração 63 – Média mensal de radiação solar em diferentes cidades pertencentes à latitude estudada em módulos orientados para 
sul. (Boxwell, 2015) 
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Ilustração 64 - Média mensal de radiação solar em diferentes cidades pertencentes à latitude estudada em módulos orientados para 
sul. (Boxwell, 2015) 
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Ilustração 65 - Média mensal de radiação solar em diferentes cidades pertencentes à latitude estudada em módulos orientados para 
sul. (Boxwell, 2015) 
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Ilustração 66 - Média mensal de radiação solar em diferentes cidades pertencentes à latitude estudada em módulos orientados para 
sul. (Boxwell, 2015) 
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Ilustração 67 - Média mensal de radiação solar em diferentes cidades pertencentes à latitude estudada em módulos orientados para 
sul. (Boxwell, 2015) 
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Ilustração 68 - Média mensal de radiação solar em diferentes cidades pertencentes à latitude estudada em módulos orientados para 
sul. (Boxwell, 2015) 
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Ilustração 69 - Média mensal de radiação solar em diferentes cidades pertencentes à latitude estudada em módulos orientados para 
sul. (Boxwell, 2015) 
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Ilustração 70 - Média mensal de radiação solar em diferentes cidades pertencentes à latitude estudada em módulos orientados para 
sul. (Boxwell, 2015) 
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Ilustração 71 – Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 97) 
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Ilustração 72 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 98) 
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Ilustração 73 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 99) 
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Ilustração 74 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 100) 
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Ilustração 75 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 101) 
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Ilustração 76 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 102) 
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Ilustração 77 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 103) 
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Ilustração 78 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 104) 
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Ilustração 79 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 105) 
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Ilustração 80 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 106) 
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Ilustração 81 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 107) 
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Ilustração 82 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 108) 
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Ilustração 83 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 109) 
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Ilustração 84 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 110) 
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Ilustração 85 - Ilustração de uma possível integração de módulos fotovoltaicos num edifício (Abbate-Gardner, 1996, p. 111) 
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