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1. Introdução
1.1. Objectivos
O projecto SolTec (Nov. 2009 - Oct. 2011) começou em 2009 pelos parceiros alemães e espanhóis, sob o Programa Europeu de Aprendizagem ao Longo da Vida - Leonardo da Vinci (Desenvolvimento de Inovação). O Programa Leonardo da Vinci apoia instituições educativas, empresas
e parceiros num esforço de promoção de um amplo intercâmbio de conhecimento dentro da Europa com o objectivo de transmitir competências europeias aos indivíduos, aumentando assim a sua
mobilidade e empregabilidade em toda a Europa.
Tal como noutros sectores no campo da energia renovável, o sector da energia solar tem crescido
rapidamente nas últimas décadas, principalmente na Alemanha e em Espanha. As centrais fotovoltaicas têm vindo a crescer e o número de instalações tem aumentado de ano para ano. Devido
a isto, as empresas deste sector têm-se centrado principalmente nas exigências da evolução tecnológica e no aumento dos mercados, embora muitas vezes negligenciem o desenvolvimento de
competências necessárias para o adequado serviço e manutenção da tecnologia aplicada.
Como o número de profissionais nesta área varia enormemente em toda a Europa no que diz respeito à formação educacional e formação profissional, não é de estranhar que a qualidade do serviço seja bastante diferente. Problemas causados por instalações inadequadas ou a falta de
conhecimentos são comuns. Compreensivelmente, isto cria enormes problemas.
Hoje em dia, os principiais intervenientes do sector operam num mercado internacional que tem
sobrevivido ao enquadramento do mercado nacional. Assim, a necessidade de um perfil europeu
de qualificação comum neste sector tornou-se premente. Apesar do aparecimento de regulamentações europeias comuns respeitantes à qualificação de técnicos de instalação e manutenção, a
formação ainda é feita localmente e apenas no âmbito nacional. Desta forma, as exigências do
mercado europeu não podem ser cumpridas.
Com vista à prossecução deste objectivo, o projecto SolTec foi lançado em 2009 pelos parceiros
alemão, espanhol, português, italiano, polaco e romeno. Decorreu com objectivos ambiciosos e
bem definidos: promover a empregabilidade e a competitividade dos trabalhadores solar do mercado de trabalho solar europeu,
•

através da melhoria do ensino e formação profissional na área de instalação, serviço e
manutenção

•

através da criação de uma rede de competências entre as empresas do sector de energia
solar e

•

através do desenvolvimento de um perfil de qualificação europeu para as competências
operacionais do sector.
Este projecto é financiado pela Comissão Europeia.
Esta publicação reflecte apenas a visão do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feita da informação nele contida.

Rumo a uma Qualificação Europeia de instalação e manutenção no sector (SolTec),
503219-Leonardo-2009-LLP -2009-2181

2. A Abordagem do SolTec
Para atingir estes objectivos, os parceiros do projecto SolTec desenvolveram um currículo para a
qualificação europeia de técnico de instalação, serviço e manutenção no sector da energia solar.
O seu objectivo é capacitar os participantes para darem respostas às demandas de uma norma
europeia comum.
Na busca de um currículo, os parceiros do projecto precisavam de fazer uma pesquisa. Isso foi
feito, perguntando e convidando diferentes empresas e partes interessadas do sector a participarem no desenvolvimento de um perfil europeu de qualificação. Um esboço das competências
necessárias foi assumido como necessário para a pesquisa do perfil de técnico de instalação e
manutenção na área da energia solar. As opiniões das partes interessadas foram recolhidas e
incluídos no perfil de qualificação para a instalação e manutenção de profissionais no sector da
energia solar.
Ao comparar estes resultados com as diversas Europeu situações iniciais europeias desenvolveuse um currículo por módulos para conjugar todos os requisitos descritos no perfil de qualificação.
Foram realizados dois cursos piloto com sucesso e com o objectivo de avaliar a qualidade do currículo.
Os seguintes conteúdos serão descritos no manual:
•

O perfil de qualificação;

•

O conceito de formação da qualificação europeia de técnico de instalação e manutenção
no sector da energia solar;

•

Os requisitos que precisam ser preenchidos pelos formadores, participantes e instalações;

•

Os conteúdos do currículo;

•

Excertos de uma unidade de aprendizagem típicas;

•

A perspectiva futura do projecto.

Leitores que desejam obter mais informações são bem-vindos ao site do SolTec e à plataforma
Moodle.
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3. Perfil de Qualificação
O perfil de qualificação que se segue é um breve resumo das competências necessárias aos indivíduos que procuram trabalho como técnicos de instalação e manutenção no nível standard Europeu comum.

Conhecimento geral
•

Conhecimento profundo factual e teórico de:
o

energia solar

o

sistemas eléctricos, ligação à rede, sistemas sem rede e variantes de armazenamento eléctrico

•

•

Conhecimento detalhado e prático de:
o

factos e princípios de desenhos técnicos

o

passos práticos da instalação

o

segurança e protecção ambiental

o

matemática técnica

o

planos de instalação fotovoltaica

Conhecimento básico de:
o

mecânica estrutural

o

eletrónica, automação e mecânica

o

física

o

normas legais e gestão de negócios

Habilidades
•

Ler e interpretar os planos de trabalho de projectos técnicos

•

Reconhecimento constante de medidas de saúde e segurança

Competências
•

Competências analíticas

•

Planeamento de processos de trabalho e supervisão de pessoas

•

Atitude de trabalho e modo de operação precisa e exacta

•

Boa capacidade de comunicação (na relação com os outros trabalhadores e clientes de
pequenos projectos)

•

Competências de auto-gestão e optimização

•

Garantia de respeito pelas regras de segurança e normas ambientais

•
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Os participantes irão obter os conhecimentos necessários para instalar, manter e reparar centrais
de energia solar a um alto nível após a conclusão da qualificação Europeia como técnicos de instalação e manutenção no sector da energia solar. Eles irão cumprir o perfil de qualificação desenvolvido.
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4. Conceito do curso: Métodos de ensino
A qualificação europeia como técnico de instalação e manutenção no sector da energia solar tem
uma duração prevista de 400 horas. Dependendo da qualificação prévia dos participantes, é possível que novos módulos específicos de cada país precedam a formação, a fim de preparar os
indivíduos para os padrões do curso.
São usados dois métodos de ensino diferentes: cursos à distância que devem ser realizados de
forma independente usando a internet e formação prática em contexto de trabalho que exige a
presença pessoal dos participantes. A implementação de conhecimentos teóricos será inicialmente
realizada como curso de ensino à distância. Além desta, os participantes receberão duas fases de
formação prática em contexto de trabalho. A língua oficial do curso será Inglês.
A participação foi limitada a 8-10 pessoas durante a fase piloto. Os participantes vieram de 4 países diferentes. Futuros cursos permitirão a participação de 10 ou mais pessoas.

4.1.

Ensino à distância

O método de ensino à distância permite que os participantes de toda a Europa possam participar
na mesma qualificação. Os períodos de ensino à distância devem ser usados como preparação
para a formação prática em contexto de trabalho. A fim de trabalhar nas unidades de curso, os
participantes podem aceder a uma plataforma Moodle usando a sua identificação e uma senha. O
Moodle é uma plataforma de aprendizagem on-line que é usada por universidades e outras instituições de ensino para armazenar e partilhar material de formação. Oferece também a possibilidade de trabalhar directamente nas tarefas e testes, bem como contactar com participantes ou formadores que estejam ligadas simultaneamente. Unidades curriculares, exercícios, um glossário
detalhado, etc, estão armazenados na plataforma Moodle e podem ser facilmente acedidos por
ambos os participantes e formadores. Um exemplo das unidades será mostrado no Capítulo 4:
Curriculum.

4.2.

Formação prática em contexto de trabalho

A formação prática em contexto de trabalho terá lugar em
instalações de formação adequadas. Aqui os participantes irão ter
a oportunidade de praticar. Irão realizar pequenos projectos com
outros participantes, por exemplo a instalação de módulos
fotovoltaicos e reparação de defeitos. Isto não só irá ser feito
numa sala de aula ou oficina, mas também no exterior, com condições de trabalho reais.
Este projecto é financiado pela Comissão Europeia.
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5. Requisitos para formadores, formandos e instalações de formação
De forma a garantir uma alta qualidade e sucesso da qualificação europeia como técnico de instalação e manutenção no sector da energia solar, diferentes padrões devem ser respeitados no que
se refere à educação, experiência profissional e competências dos formadores e participantes.
Além disso, tenham sido especificados requisitos para as instalações e instrumentos técnicos que
serão utilizados durante a formação.

5.1.

Requisitos para Formadores

Como os formadores têm a função de transmitir com sucesso um conhecimento profundo e actualizado, devem atender aos seguintes requisitos:

Formação Necessária
Formadores devem ter obtido uma das seguintes formações:
•

Licenciatura em Física

•

Licenciatura em Engenharia

•

Certificado de Electricista

•

Certificado profissional de nível 4 or 5 de acordo com o QEQ no sector da energia (fotovoltaica).

Experiência Profissional na Área
Além disso, os formadores com uma pós-graduação deve ter pelo menos um ano de experiência
de trabalho na especialização profissional dos fotovoltaicos, enquanto formadores sem um diploma de pós-graduação deve ter pelo menos 3 anos de experiência profissional.

Requisitos Adicionais
Como o/a formador/a irá ser responsável por transferir o conhecimento relevante, é importante que
ele/ela tenha as seguintes competências abrangentes:
•

eloquência

•

excelente conhecimento (técnico) de Inglês, falado e escrito

•

profundas competências didácticas

•

competências de exposição

•

experiência de ensino (preferencial)
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5.2.

Requisitos para Formandos

Como o conhecimento técnico e matemático é necessário para participar na formação, o formando
já deve ser um técnico numa área profissional relacionada profissional, por exemplo, carpinteiro,
canalizador, instalador de aquecimento, electricista, mecânico ou engenheiro electrotécnico. Além
disso, são necessários pelo menos 2 anos de experiência profissional antes da qualificação europeia como técnico de instalação e manutenção no sector da energia solar.
A fim de certificar-se que os participantes têm o mesmo nível de conhecimento, os formandos
serão convidados a participar num teste de admissão. O teste é composto por quinze perguntas
que avaliam conhecimentos técnicos e eléctricos básicos, por exemplo que tipo de módulo fotovoltaico é menos sensível ao sombreamento parcial?
Os seguintes interesses, competências e habilidades são necessárias para ter sucesso na qualificação:

Competências
•

bom raciocínio abstracto, por exemplo, analisar funções relacionadas em equipamentos
eléctricos

•

bom raciocínio matemático

•

boa consciência espacial, por exemplo, leitura e implementação de planos técnicos

•

boa memória, por exemplo, ajuste às mudanças rápidas na área técnica

•

capacidade de trabalhar em altitude

•

destreza manual, por exemplo, trabalho com componentes e montagens com fio

•

coordenação manual, por exemplo, corte e colocação de cabos eléctricos

•

compreensão técnica, por exemplo, teste de equipamentos e componentes individuais

•

pensamento analítico, por exemplo, reconhecimento de erros usando equipamento de
medição avançada

•

habilidades de desenho, por exemplo, esboços de imagens e planos operacionais

•

capacidade de planear e organizar, por exemplo, planear rotas de cabos

Conhecimentos e Habilidades
•

habilidades matemáticas, por exemplo, cálculo dos parâmetros ou recursos eléctricos

•

compreensão escrita, por exemplo, leitura e compreensão de um instalação complexa e
instruções de funcionamento

•

compreensão oral, por exemplo, compreensão de declarações verbais, conforme exigido
no atendimento ao cliente

•

habilidades técnicas, por exemplo, ajuste e manutenção de equipamento eléctrico

Este projecto é financiado pela Comissão Europeia.
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•

habilidades motoras, por exemplo, montagem de aparelhos, controlo e distribuição de
equipamentos

•

habilidades de comunicação, por exemplo, instruções e informações de clientes e utilizadores.

5.3.

Requisitos das Instalações

A formação prática em contexto de trabalho terá lugar nas salas de aula, oficinas técnicas e ao ar
livre. O gráfico a seguir mostra o equipamento técnico necessário, bem como as dimensões espaciais necessárias.

2

Instalações

Sala de aula de

Area (m )

Equipamento

15 formandos

-

equipamento audiovisual

-

flipchart or quadro interactivo

-

material de sala de aula

-

computadores em rede, vídeo projector e acesso à inter-

Gestão

net
-

mesas e cadeiras

-

software de sistema fotovoltaico específico de dimensão,

45

design e simulação
-

material para a formação de competências básicas de
instalação eléctrica, cabos fotovoltaicos (DC)

-

armário com medidor de alimentação

-

módulos

fotovoltaicos

(monocristalino,

policristalino

amorfo)
-

Inversores DC/AC

-

acumuladores de diferentes tipos com equipamentos

Oficina Fotovoltaica

para testes de equipamentos e de segurança
-

ferramentas para instalação fotovoltaica (por exemplo,

100

ferramentas de friso, conectores, chave de fendas, etc)
-

equipamentos de teste fotovoltaicos (por exemplo, bússola, medidor de radiação, inclinómetro, alicate, analisador de sombreamento, termómetro de UV, analisador de
potência)

-

equipamento de visualização e data-logger

-

equipamento e material de segurança (arnês, linha viva,
Este projecto é financiado pela Comissão Europeia.
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Instalações

Equipamento

Area (m2)
15 formandos

corda, protecção para os olhos, suporte de montagem do
telhado, vídeos de segurança, etc)

Opcional:
-

câmara IV

Instalações fotovoltaicas:
-

ligadas à rede ou sem rede/instalação fotovoltaica de
recurso (min. 600 WP) com uma estrutura fixa e um sis-

Área livre: área
orientada a sul
para a instalação
fotovoltaica

tema de suporte
-

telhado com inclinação simulada, sistema de montagem
(prateleiras, etc.) para instalações fotovoltaicas

-

100

painéis de carga (DC/AC)

Opcional:
estrutura de suporte com 2 eixos de rastreio, equipmento
para bombeamento solar directo, luz solar exterior
Armazém

Prateleiras

50

As instalações de formação especificadas não têm necessariamente de ser separadas. No entanto, as instalações e os equipamentos devem cumprir com os regulamentos comuns usados na
indústria em matéria de precauções de saúde, segurança e higiene, bem como medidas de acessibilidade universal. A quantidade dos equipamentos disponíveis, ferramentas, etc, deve ser adequada para um mínimo de 10 alunos. Se o número de alunos aumentar, a quantidade de equipamento será aumentada em conformidade.
No caso de pessoas com deficiência participarem no curso de formação, as devidas adaptações e
ajustes serão feitos para garantir opções de participação igualitária.
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6. Curriculum
Na secção que se segue, o currículo da qualificação europeia como técnico de instalação e manutenção no sector da energia solar será descrito em detalhe. Contém duas unidades principais,
módulos compostos que contêm unidades menores. Enquanto a primeira grande unidade "Instalação" se centra no planeamento das instalações e na sua execução, a segunda maior unidade
"Manutenção e Reparação" trata da inspecção, manutenção e resolução de problemas, bem como
a reparação de avarias em sistemas. Ambas as Unidades incluem uma secção em que as precauções de segurança e protecção ambiental são discutidas.
Os gráficos a seguir fornecem uma visão detalhada do conteúdo das Unidades. Posteriormente, o
esboço geral de uma unidade será descrita dando exemplos.

6.1.

Unidade 1: Instalação

Módulo

Unidades
1.1 Critérios relevantes para uma análise de necessidades,
consumo de energia e optimização
- Princípios físicos de energia
- Necessidades de energia na Europa e em países seleccionados
- Objectivos da política energética da União Europeia.
- Necessidades de energia em edifícios
- Análise das necessidades de energia dos utilizadores

1) Análise

das

necessidades

e

- Potencial para a optimização do uso da energia

do

contexto

1.2 Potencial da energia solar
- Energia solar e seu potencial
- Composição da radiação solar e do espectro solar
- Irradiação em superfícies planas e inclinadas
- Usos da energia solar: fotovoltaica e solar térmica e
- O efeito fotovoltaico, células solares, tipos de células e suas
propriedades eléctricas

2) Planeamento do sistema
fotovoltaico de
com

a

acordo

análise

necessidades.

de

2.1 Características dos equipamentos
- Conceito dos sistemas fotovoltaicos
•

Sistemas sem rede

•

Sistemas ligados à rede
Este projecto é financiado pela Comissão Europeia.
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Módulo

Unidades

2.2 Elementos Técnicos do Sistema Fotovoltaico
- Módulos fotovoltaicos e sua construção
•

Módulos com células cristalinas e células de película fina
de, módulos específicos

- Instalação e ligação do módulo e conexão
- Cabos e fios, tecnologia de conexão
- Soluções técnicas para protecção contra incêndios
- Inversores, componentes e equipamento para instalação
- Ligação à rede pública
•

Unidades de consumo, caixas de distribuição

•

Medidor de energia eléctrica, armários, medidores de rede,
redes

- Armanzenamento de energia
- Baterias, células de combustível, tampões e outros métodos
- Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos Sistemas
Fotovoltaicos
•

Captura de dados, data logger

•

Avaliação do sistema

•

Apresentação e visualização

- Sistemas típicos para a monitorização de dados e documentação

2.3 Topografia
- Radiação local, problema de sombreamento
- Marcações no local
•

Questionários locais, checklists

- Análise do sombreamento
•

Métodos e instrumentos

3.1. Documentação e procedimentos de autorização legal
- Cooperação com os escritórios responsáveis, fornecedores de
3) Obrigações
formais e técnicas

legais,

energia (utilitários eléctricos), outros comércios, financiadores

3.2. Legislação e normas técnicas para ligação à rede
- Leis europeias e nacionais relevantes, regulamentos e normas,
estruturas tarifárias
Este projecto é financiado pela Comissão Europeia.
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Módulo

Unidades
- Subsídios, abonos
- Questões fiscais, sistemas de seguro
Avaliação económica e ecológica

4.1 Estados de trabalho: Gestão do projecto e do processo
- Princípios da gestão do processo e do projecto
- Uso de software de gestão de planeamento (exemplos nacionais
ou europeus)

4.2 Logística:

recursos humanos e técnicos, materiais,

ferramentas, regulamentos de entrega, possibilidades de
armazenamento, comercialização e tipos de fornecedores de
materiais
- Planeamento e projecção de sistemas ligados em rede
•

Dimensionamento

do

gerador

fotovoltaico,

inversor,

cablagem e conexão de energia
•
4) Planeamento

da

execução

Aterro, protecção contra descargas atmosféricas, protecção
contra surtos, Compatibilidade Electromagnética (EMC)

•

Sistemas de montagem para telhado e terra, ancoragem,
integração nos edifícios

•

Rastreamento de sistemas

•

Material e planeamento de recursos

•

Colaboração com fornecedores e outros comerciantes

•

Controle de pontos críticos na montagem

- Planeamento e projecção de sistemas sem rede
•

Dimensão da matriz fotovoltaica, instalação eléctrica e
armazenamento de acordo com as necessidades

•

Dimensão de sistemas de reserva

- Custo, divulgação, marketing e promoção
- Uso de software de simulação e cálculo

5.1 Plano de saúde e segurança
5) Segurança e protecção
ambiental

- Saúde, segurança e protecção contra incêndios na construção de
sistemas fotovoltaicos
- Legislação pertinente (europeia, nacional)
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Módulo

Unidades
5.2 Medidas de Segurança
- Avaliação de risco e casos de emergência
- Segurança em locais de construção
- Ajustamentos a trabalhos em altura
- Disposições especiais de segurança para trabalho em telhados
- Uso de andaimes e elevadores
- Riscos eléctricos
- Equipamentos de segurança individuais de trabalho
- Primeiros socorros

5.3 Protecção Ambiental
- Legislação
- Espaço livre
- Reciclagem, eliminação de resíduos

6.1 Plano de Instalação
- Processos e técnicas
- Planeamento de sequências de trabalho

6.2 Planos de projecto e desenhos técnicos
6) Preparação da instalação

- Criação de documentação técnica utilizando software CAD

6.3 Materiais, ferramentas e equipamentos
- Exemplos de planeamento de um sistema com todos os
procedimentos relevantes

7.1 Princípios de qualidade, eficiência e controlo funcional
- Princípios de gestão da qualidade
- Garantia de qualidade e desempenho de qualidade na construção
de sistemas fotovoltaicos
7) Implementação prática

- Medição, avaliação dos resultados dos testes

7.2 Licenciamento
- Licenciamento e entrega da planta
- Questões de garantia
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Módulo

Unidades
7.3 Protocolo de comunicação e sistemas de monitorização
- Instalação e teste de Tecnologias de Informação e Comunicação
em sistemas fotovoltaicos
- Criação de um sistema típico de dados de monitorização e
documentação

8.1 Manuais operacionais e de manutenção
- Princípios para a criação de um manual operacional
- Protocolo estabelecido

8) Documentação

Exemplos de documentação do sistema e de um manual
operacional

6.2.

Unidade 2: Manutenção e Reparação

Módulo

Unidades
1.1 Requisitos de manutenção
- Noções básicas: segurança, insuficiência, disponibilidade
- Manutenção preventiva e correctiva
- Análise de falhas
- Documentação

técnica

disponível

para

a

preparação

da

manutenção

1.2 Planeamento e organização do trabalho de manutenção
1) Planeamento

das

actividades

de

manutenção

- Tipos de manutenção: manutenção preventiva e correctiva
- Conceitos básicos de optimização e planeamento da manutenção
- Gestão

computorizada

da

manutenção

de

instalações

fotovoltaicas (CMMS), objectivos e funções básicas regras gerais
para a implementação
- Pessoal e planeamento de custos

1.3 Equipamento de medição e instrumentos de trabalho
- Métodos de medição e testes mecânicos e eléctricos
- Equipamentos de medição e teste
- Ferramentas e materiais de manutenção,

optimização do

armazém
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Módulo

Unidades

1.4 Relatórios de produção, relatórios de falhas e aumentar do
desempenho
- Distúrbios típicos e avarias, estatísticas de falhas
- Exemplos de relatórios de falhas
- Possibilidade de actualização do sistema (repotenciação)
- Limpeza dos sistema fotovoltaico

Refere-se à unidade "Instalação", com especial ênfase nos riscos
eléctricos

2.1 Riscos trabalho, riscos eléctricos
- Riscos, saúde e segurança ocupacionais
2) Segurança e protecção
ambiental

- Trabalho em partes do sistema sob tensão eléctrica
- Leis e regulamentos relevantes (europeus, nacional)
- Exemplos de acidentes típicos

2.2 Sistemas de reciclagem
- Processo de reciclagem de componentes com defeito

3.1 Procedimentos de diagnóstico e interpretação dos resultados
- Checklist de manutenção
- Procedimentos de inspecção visual
- Verificação de novos sombreamentos
- Análise de dados do sistema de controlo e interpretação dos
resultados
3) Implementação
manutenção

da

- Utilização de procedimentos de diagnóstico modernos, por
exemplo, medição de imagem térmica com uma câmara de
infravermelhos

3.2 Manutenção de sistemas de armazenamento eléctrico
- Acumuladores
- Outros sistemas de armazenamento
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Módulo

Unidades
3.3 Erros, falhas e medidas correctivas
- Distinção entre os componentes com defeito e sem defeito
- Tolerâncias
- Manipulação de equipamentos de medição e teste

4.1 Diagnóstico de anomalias, registo de erros e resolução de
problemas
- Capacidade de identificar os componentes com defeito
- Falha na procura de algoritmos, resolução de problemas
padronizada
- Guia de resolução de problemas para um sistema típico de rede e
um sistema sem rede

4.2 Técnicas e ferramentas de reparação
4) Planeamento
actividades

das
de

reparação,
implementação

- Reparação da matriz fotovoltaica (geradores)
- Reparação dos inversores
- Reparação de cabos

e

verificação

- Reparação da sistemas de armazenamento eléctrico
- Reparação do sistema informático

4.3 Organização e execução do processo de reparação
- Planeamento do pessoal, equipamento e material

4.4 Garantias do fabricante e padrões de qualidade
- Períodos de garantia (europeu, nacional)
Padrões de qualidade para a manutenção e reparação (europeu,
nacional)

5.1 Formas de documentação e relatórios técnicos
- Protocolo de medição, protocolo de entrega
5) Documentação

da

manutenção

e

reparação

- Documentação do desempenho da manutenção e reparação

5.2 Procedimentos e ferramentas de documentação
- Exemplos de documentação do sistema
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7. Concepção das Unidades
As unidades estão organizadas de maneira similar. Iremos utilizar a Unidade 1.1 como um
exemplo da estrutura geral das unidades.
As Unidades começam com um breve resumo do conteúdo apontando tópicos dos assuntos que
serão tratados na unidade. Estes correspondem aos temas no currículo acima descrito.
INSTALAÇÃO

MÓDULO 1: ANÁLISE DAS NECESSIDADES E DO CONTEXTO

UNIDADE 1.1: Critérios relevantes para uma análise de necessidades, consumo de
energia e optimização

Conteúdos:
- Princípios físicos de energia
- Necessidades de energia na Europa e em países seleccionados
- Objectivos da política energética da União Europeia.
- Necessidades de energia em edifícios
- Análise das necessidades de energia dos utilizadores
- Potencial para a optimização do uso da energia
Excerto do Módulo 1: Análise das necessidades e do contexto; Unidade 1.1: Critérios relevantes para uma análise de
necessidades, consumo de energia e optimização

Durante a introdução são descritos os objectivos da unidade e os participantes são convidados a
trabalhar numa tarefa que lhes apresentará os temas tratados na unidade seguinte. Essas tarefas
podem envolver a investigação de assuntos relacionados (como mostrado no nosso exemplo),
mas também podem pedir aos participantes para repetir temas que foram tratados em unidades
anteriores, especialmente se forem relevantes para a unidade actual.

1. Introdução

1.1 Resumo e objectivos da Unidade 1.1
Esta Unidade de aprendizagem explica a terminologia referente à energia e às suas relações
(energia, trabalho, potência e eficiência). Continua a comparar benefícios e eficiência de diferentes
sistemas sob a premissa de ver o sistema sob uma forma holística, começando com a fonte primária de energia. Assim, resulta que o sistema fotovoltaico deve ser considerado uma solução técniEste projecto é financiado pela Comissão Europeia.
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ca muito eficaz. Além disso, os objectivos da política energética na União Europeia são explicados
e o uso pessoal de energia discutido.

1.2 Avaliação para a entrada na Unidade 1.1

Tarefa: Crie uma visão geral das suas necessidades anuais de energia com base nas suas contas
de energia, hábitos de comuta e viagens de longa distância.

Excerto do Módulo 1: Análise das necessidades e do contexto; Unidade 1.1: Critérios relevantes para uma análise de
necessidades, consumo de energia e optimização

Após a conclusão da tarefa, o conteúdo dos tópicos mostrados no início da Unidade são descritos
em detalhes durante as sessões de formação. A formação é concebida para dar aos participantes
conhecimento teórico bem fundamentado.
2. Sessões de Formação

2.1 Princípios físicos de “energia” e “trabalho”
Na Física, energia (grego: νέργεια, energia, actividade, operação) é uma quantidade que é muitas
vezes entendida como a capacidade de um sistema físico para fazer o trabalho. Como o trabalho é
definido como uma força actuando ao longo de uma distância específica (um comprimento de
espaço), a energia é sempre equivalente à capacidade de empurrar ou puxar as forças fundamentais da natureza, ao longo de um caminho e por um determinado período.

Energia é a capacidade de fazer o trabalho.

Energia é trabalho armazenado.

Energia (como massa) é uma quantidade escalar física. No Sistema Internacional de Unidades
(SI), a energia é medida em joules (J), mas em muitos campos outras unidades de medida também são habituais, ex: newton metro (Nm), watt-segundo (era), de quilowatts-hora (kWh) ou quilocalorias (kcal). Todas estas unidades traduzem-se em unidades de trabalho, que são sempre definidas em termos de forças e distâncias através das quais as forças agem. [1]
Excerto do Módulo 1: Análise das necessidades e do contexto; Unidade 1.1: Critérios relevantes para uma análise de
necessidades, consumo de energia e optimização
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Muitos exemplos, imagens e descrições detalhadas de situações de trabalho são retratados de
forma a dar aos participantes uma boa impressão prática. O exemplo seguinte foi retirado da Unidade Principal "Manutenção e Reparação" (Módulo 1: Planeamento das actividades de manutenção; Unidade 1.4: Relatórios de produção, relatórios de falhas e aumento do desempenho):
…
A maioria dos sistemas opera em boa qualidade, mas aqui há alguns exemplos típicos de falas de
sistemas [1].
Produção deficiente: falhas nas células e nos módulos
Este tipos de danos são normalmente visíveis após um curto período de tempo, mas muitas vezes
aparecem depois de muitos anos de uso.

...

Excerto do Módulo 1: Planeamento das actividades de manutenção; Unidade 1.4:Relatórios de produção, falhas e aumento
do desempenho
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Cada unidade é acompanhada de questões analíticas e exercícios que os participantes devem ser
capazes de completar com sucesso após a leitura e compreensão da Unidade.

4. Exercícios e revisão
1. O primeiro passo na verificação do sistema após a conclusão da instalação é:
a. teste de tensão de circuito aberto
b. verificar visualmente todo o sistema
c.

instalação dos fusíveis de circuito

d. fechar todas as desconexões
2. Suponha que a tensão máxima STC de alimentação de um conjunto fotovoltaico de silício
cristalino é 68,4 V. Se a irradiância é de 800 W/m2 e da temperatura do módulo é de
50°C, assumindo que o inversor está na máxima potên cia com uma queda de tensão de
1,6% entre os módulos e entrada do inversor, a tensão de entrada do inversor deve ser
mais próximo de:
a. 68.4 V 68,4 V
b. 58.9 V 58,9 V
c.

54.7 V 54,7 V

d. 47.1 V 47,1 V
3. Uma matriz fotovoltaica silício cristalino de 4-kWp (sob STC) é operado no modo utilitáriointeractivo sem bateria de reserva. O inversor está na potência máxima e a matriz está a
2

operar a 50°C com 900 W/m . Há uma perda de potência de 2% na cablagem e o inversor
é de 94% de eficiência. Num sistema fotovoltaico típico, a potência de saída do inversor
será mais próxima de:
a. 3316 W 3316 W
b. 2985 W 2985 W
c.

2612 W 2612 W

d. 1492 W
Excerto do Módulo 4: Planeamento da implementação; Unidade 4.2.: Planeamento e concepção de sistemas ligados à rede

Os participantes podem verificar as suas respostas usando posteriormente a folha de respostas
detalhada. O capítulo termina com um apêndice, com referências listadas, websites relevantes,
etc.
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Material Adicional
O material que foi desenvolvido para a qualificação europeia de técnico de instalação e manutenção no sector da energia solar foi traduzido para Alemão, Espanhol, Português e Italiano. Para
além do material de formação para as diferentes Unidades, foi desenvolvido um extenso glossário
da terminologia utilizada no campo da energia solar foi desenvolvido. Este glossário foi traduzido
para os idiomas acima mencionados e pode ser usado como dicionário.
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8. Perspectivas

Após a conclusão desta formação, os participantes obterão um certificado de técnicos de instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos, descrevendo os conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos durante o programa. O certificado indica que os participantes que obtiveram sucesso
nesta qualificação Europeia ganharam actualização de conhecimentos profissionais e são capazes
de oferecer uma excepcional qualidade de serviço como técnicos de instalação e manutenção no
sector da energia solar.
Neste momento, o certificado não é reconhecido como uma qualificação oficial. De forma a mudar
isso, diferentes autoridades têm de se tornar activas: Os fabricantes da tecnologia solar e os seus
clientes devem articular um interesse explícito numa qualificação comum em relação às diferentes
partes do serviço de instalação e manutenção. Vários Organismos Europeus, especialmente a
Câmara de Indústria e Comércio, bem como a Câmara da Manufacturação, têm que aceitar uma
qualificação europeia comum neste campo.
Para já, os parceiros SolTec virão oferecer a qualificação por conta própria. Pilotar o programa
demonstrou que o currículo é suficiente para fornecer o conhecimento necessário. Como o grupo
era composto por participantes de diferentes países europeus, a qualificação foi muito além de
apenas transmitir conhecimentos técnicos. Também contribuiu para uma melhor compreensão das
diferenças e semelhanças entre diferentes culturas europeias.
Estamos certos de que a futura qualificação Europeia de técnico de instalação e manutenção no
sector da energia solar irá fazer o mesmo.
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