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Caso de êxito

Projeto chave na mão da CIRCUTOR: Instalação de painel solar para 
autoconsumo 97,2 kWp em Vilamalla (Girona).
Uma instalação sem excedentes, a funcionar 7 dias por semana, com 100% de autoconsumo

Dados técnicos:

 › Painel solar de 97,2 kWp

 › 360 módulos fotovoltaicos de 270 Wp 

 › 2 inversores de 50 kVA trifásicos

 › Ponto de carregamento para veículos elétricos

 › Cobre um total de 48 lugares de estacionamento ao longo 
dos seus 60 metros de comprimento.Se
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Fig.1
Imagem completa do painel solar 
fotovoltaico de 97,2 kWp instalado pela 
CIRCUTOR na GM Food Iberica, em 
Vilamalla (Girona).
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Situação Inicial:

General Markets Food Iberica, líder de distribuição 
alimentar em Espanha, é uma empresa com 93 anos de 
experiência com mais de 2 400 colaboradores e 5 áreas 
de negócio.

A empresa conta com mais de 650 pontos de venda 
entre cash&carry (GMcash) e supermercados em fran-
chising (SUMA e PROXIM); 2 000 clientes entre retal-
histas independentes e distribuidores locais; o departa-
mento de Exportação e de restauração organizada Food 
Service.

Na plataforma de stock situada em Vilamalla (Girona, 
Espanha), o cliente expõe a necessidade de reduzir o 
montante da fatura elétrica sempre de acordo com a 
política energética e ambiental da GM FOOD, na qual 
se dá prioridade ao consumo de energia certificada de 
origem renovável.

Objetivos:

Para levar a cabo com êxito a necessidade exposta pe-
los responsáveis da GM Food Iberica, a CIRCUTOR 
oferece-lhes a realização de um projeto completo, chave 
na mão, para conseguir os desafios marcados pela di-
reção da empresa.

A solução passa por instalar uma cobertura para evitar 
o calor nos veículos estacionados e aproveitar toda a 
sua superfície para gerar energia limpa, poupando no 
consumo elétrico e emissões de CO2. Para além disso, 
também se aproveita o painel solar para instalar um 
ponto de carregamento para veículos elétricos, evitando 
emissões de gases CO2 em veículos e melhorando a 
imagem corporativa e ajudando à sustentabilidade do 
meio ambiente.

Detalhes:

Para poder levar a cabo com êxito os objetivos assina-
lados pela GM Food Iberica, CIRCUTOR oferece-se 
para apoiar o cliente através de um projeto chave na 
mão, oferecendo a solução completa desde a montagem 
mecânica até à instalação elétrica e legalização de to-
dos os seus componentes, tornando mais fácil a reso-
lução da obra no menor tempo possível.

Para tal, a CIRCUTOR cria um painel solar de 97,2 
kWp de 60 metros de comprimento, com 360 módulos 
fotovoltaicos de 270 Wp e 2 inversores de 50 kVA trifá-
sicos com um ponto de carregamento Urban para o 
carregamento de qualquer veículo elétrico, cobrindo um 
total de 48 lugares de estacionamento.

O sistema é complementado com uma aplicação Scada 
de PC para oferecer informações em tempo real e de 
forma remota, dando mais facilidade aos gestores inter-

nos na hora de obter informações do estado da insta-
lação em cada instante para além de dados relevantes 
sobre a energia limpa gerada e a poupança na fatura e 
emissões ao final do mês.

Painel Solar Fotovoltaico 
97,2 kWp

A solução passa por instalar uma cobertura para evitar o calor nos veículos 
estacionados e aproveitar toda a sua superfície para gerar energia limpa, 
poupando no consumo elétrico e emissões de CO

2
.
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Como avançámos, a  CIRCUTOR efetuou o papel de 
contratante ao longo de todo o processo de instalação, 
sendo o único responsável pela execução e realização 
da instalação, trabalhando diretamente nos seguintes 
pontos:

 �Materiais:

 › Material fotovoltaico.

 › Ponto de carregamento de veículo elétrico modelo 
URBAN.

 › Cabina pré-fabricada para sala inversor.

 › Quadros de proteções elétricas.

 �Serviços:

 › Montagem mecânica do painel com maquinaria “pe-
sada” (camião-grua e plataformas elevatórias).

 › Instalação elétrica.

 › Engenharia de obra e de projeto.

 › Desenvolvimento de plano de Segurança e Saúde 
com recurso preventivo em obra

 › Desenvolvimento de aplicação SCADA para monito-
rização da geração FV e carregamento de veículo 
elétrico.

 › Trâmites de legalização da instalação fotovoltaica de 
acordo com RD900/2015.

 › Trâmites de legalização da instalação do ponto de 
carregamento de acordo com REBT-ITC-52.

Fig.2 
Ponto de carregamento de 
veículo elétrico modelo 
URBAN

Fig.3 
Exterior e interior da 
cabina pré-fabricada 
para sala do inversor 
solar e quadros de 
proteções elétricas.

Papel da CIRCUTOR

Para a realização total do projeto, a CIRCUTOR contou 
com a colaboração de empresas contratadas, asseguran-
do o cumprimento de cada uma das fases propostas. O 
detalhe das empresas colaboradores é o seguinte:

 › Consultoria Energética e do Meio Ambiente BioQuat

 › Engenharia EticEnergy

 › Instaladora Masiro Instalaciones
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Para poder fechar o projeto, o mesmo dividiu-se em três 
fases diferentes, com tempos diferentes: 

Uma vez finalizado o projeto, esperam conseguir-se os 
seguintes resultados:

 › Previsão de poupança energética: 10.000 € o primei-
ro ano.

 › Produção de energia estimada anual 125 MWh /ano.

 › Redução de emissões de CO2: 35 toneladas / ano.

 › Rentabilidade do investimento ~ 5% / anual.

 › Geração de energia fotovoltaica diária suficiente 
para permitir o carregamento de veículos elétricos 
que cubram distâncias de até 3 000 km/dia com 
energia livre de emissões.

 › Até agora, o consumo de ar condicionado no verão 
provocava picos de consumo, com o consequente 
pagamento por excesso de potência. Através da nova 
solução, prevê-se a eliminação deste excesso de 
potência, supondo uma poupança económica di-
reta. 

Fig.4 
Ecrãs Scada da aplicação que complementa a 
instalação fotovoltaica. Os gestores internos obtêm 
informações em tempo real e de forma remota para 
além de obterem dados relevantes sobre a energia 
limpa faturada e a poupança na fatura e emissões no 
final do mês.

2 meses 1,5 meses

5 meses

 › Fase do projeto

 � Pedido de licença de obra 
maior.

 �  Pedido de ponto de conexão 
à ENDESA DISTRIBUIÇÃO)

 › Fase de execução

 � Obra civil

 � Montagem mecânica

 � Instalação elétrica

 › Trâmites de legalização

 � Decreto Real Espanhol 
RD900/2015 (FV)

 � Regulação de baixa tensão em 
espanhol REBT-ITC-52 (RVE)

Resultados:

www.gmfood.es

Empresas contratantes envolvidas neste projeto:

Engenharia EticEnergy Instalações Masiro

www.eticenergy.com www.masiro.es

Engenharia BioQuat

www.bioquat.com www.circutor.com

Design e fabrico das estruturas 
de painéis solares, fotovoltaicos 

e térmicos

Tecnologia para a eficiência energética


