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Dona Carmen, 40 MW de energia limpa.

No passado mês de maio de 2017 termi-
nou a “montagem” do projeto de Ener-
gia Solar Dona Carmen, na cidade de La 
Ligua, localizada no extremo norte da V 
região de Valparaíso, Chile. 

Foi desenvolvida uma unidade solar 
fotovoltaica (PV) que produzirá 40 MW 
de energia completamente renovável, 
gerando um fornecimento equivalente a 
21 600 casas de forma limpa. A unidade 
evitará a emissão equivalente a 22 490 
toneladas de dióxido de carbono para a 
atmosfera.

21 600 casas125 000 painéis solares
40 MWp

-22 490 CO2

320 Wp

A Energía Cerro El Morado S.A contra-
tou a empresa Solarcentury, especialis-
tas no design de sistemas fotovoltaicos, 
para o desenvolvimento e construção 
do parque solar. A Solarcentury trabalha 
como EPC (de acordo com as siglas em 
Inglês) oferecendo serviços integrais de 
engenharia, fornecimento e construção.

A quantidade de energia solar irra-
diada anualmente sobre o planeta 
supera 2000 vezes a procura ener-
gética global.

A unidade evitará a emis-
são equivalente a 22 490 
toneladas de dióxido de 
carbono para a atmosfera.

O parque fotovoltaico de 
Dona Carmen é compos-
to por 125 000 painéis fo-
tovoltaicos de 320 Wp.



Dados do projecto.

O parque fotovoltaico de Dona Carmen 
é composto por 125 000 painéis fotovol-
taicos de 320 Wp, dotando o sistema 
de uma potência instalada de 40 MWp 
repartida por 180 hectares. 

Devido à grade envergadura do proje-
to, foram instalados vários centros de 
transformação em volta do parque para 
poder transferir toda a energia gerada 
para a rede de distribuição em Média 
Tensão.

Os sistemas fotovoltaicos são formados 
por vários circuitos em corrente contínua 
(CC) separados entre si, cada circuito é 
formado por um grupo de módulos em 
série que formam correntes, o que se 
denomina comummente como strings. 
Estes são combinados num único circui-
to antes da transformação em corrente 
elétrica alterna (CA) para poder utilizar 
toda a sua potência e injetá-la para a 
rede elétrica. Para poder agrupar as di-
ferentes linhas de geração provenientes 
dos painéis fotovoltaicos, é necessária a 
instalação dos denominados Stringbox 
que são armários especialmente criados 
para a interconexão de strings.

O sistema de Dona Carmen é com-
posto por 6000 strings, paralelizados 
mediante 228 Stringbox da Circutor.  
 
Cada armário dispõe de conexão com 
até 30 strings com uma corrente elétrica 
nominal de entrada de 9 A cada um e 
uma saída máxima de 325 A.

Stringbox da Circutor, valor adiciona-
do na instalação fotovoltaica.

A monitorização e supervisão numa ins-
talação fotovoltaica é parte fundamental 
para um funcionamento correto do sis-
tema de geração de energia. Para con-
seguir uma maior eficiência na gestão 
da unidade, é recomendável a medição 
em tempo real dos diferentes strings 
para que os responsáveis de manuten-
ção estejam avisados de qualquer inci-
dência que possa ocorrer, determinan-
do, de forma mais rápida e ágil, o local 
da avaria e poder resolvê-la no menor 
tempo possível, minimizando os riscos.

Imagem do parque solar 
Dona Carmen na cidade de 
La Ligua, Chile. 
( www.solarcentury.com )

Operários da instalação a afina 
uma das Stringbox  
da Circutor.

Cada armário Stringbox conta no seu 
interior com as diferentes proteções 
para o sistema de CC juntamente com 
os equipamentos de monitorização em 
tempo real de cada string.

Caso de êxito                                                      CIRCUTOR

Equipa de monitorização TR16.

M7TR, módulo de medição com 
transformadores de corrente de 
efeito Hall.

O sistema de Dona Carmen é 
composto por 6000 strings, 
paralelizados mediante 228 
Stringbox da Circutor. 



 Portanto, cada Stringbox é for-
mada por:

• 2 x TR16: Equipamento de moni-
torização da instalação mediante 
leituras em tempo real de tensão 
e corrente de strings.

• Proteção total da instalação me-
diante os fusíveis de entrada CC 
correspondentes, proteções de 
sobretensão e um interruptor sec-
cionador de 1000 Vcc. 

• Fusíveis de proteção para cada 
entrada de 1000 Vcc no pólo po-
sitivo e negativo.

• Módulo de medição com transfor-
madores de corrente de efeito Hall 
modelo M/TR (Medição indireta).

Devido à grade envergadura do proje-
to, foram instalados vários centros de 
transformação em volta do parque para 
poder transferir toda a energia gerada 
para a rede de distribuição em Média 
Tensão.

Menos investimento na instalação: Os 
quadros são autoalimentados, portanto, 
não é necessária a realização de obra 
para evitar uma linha de alimentação 
para cada quadro.
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Um dos modelos 
StringBox da Circutor.



A integração de ditos armários acres-
centa valor adicional à unidade uma vez 
que ajuda a reduzir os custos de instala-
ção e ainda a melhorar o retorno sobre o 
investimento (ROI). 

Os benefícios que traz a Stringbox da 
Circutor são os seguintes:

• Menos investimento na instalação: 
Os quadros são autoalimentados, por-
tanto, não é necessária a realização de 
obra para evitar uma linha de alimenta-
ção para cada quadro.

• Redução do tempo de atuação em 
avaria e melhoria da manutenção pre-
ventiva: Ao dispor de equipamentos de 
medição em cada quadro mediante o 
sistema SCADA, realiza-se uma manu-
tenção preventiva evitando avarias an-
tes das mesmas ocorrerem, reduzindo 
o tempo de atuação e os custos asso-
ciados.

• Gestão eficiente mediante medição 
indireta: A medição da corrente indire-
ta através de transformadores de efeito 
Hall dispõe de maiores vantagens relati-
vamente à medição tradicional através 
de shunt:

 » Maior precisão. 

 » Maior estabilidade perante variações 
de temperatura.

 » Maior segurança: NÃO interrompe a 
passagem de corrente.

 » Maior eficiência: não produz quedas 
de tensão.

 » Fácil manutenção e substituição. 

 » Não afeta a produção.

O parque solar Dona 
Carmen foi um grande 
desafio para cada uma das 
empresas responsáveis do 
projeto. 

Por isso, na Circutor 
comemoramos ter 
participado num projeto 
tão ambicioso, fornecendo 
as nossas soluções para a 
eficiência energética.

Conclusões

O parque solar Dona Carmen foi um 
grande desafio para cada uma das em-
presas responsáveis do projeto. 

Em finais de maio deste ano de 2017, 
realizou-se a colocação em funciona-
mento com um resultado totalmente sa-
tisfatório. Este facto converte a instala-
ção num projeto de referência no Chile, 
apostando num novo modelo energéti-
co mais limpo e ecológico, reduzindo o 
impacto e a pegada ambiental.

Portanto, na Circutor comemoramos o 
facto de termos participado num proje-
to tão ambicioso, fornecendo as nossas 
soluções para a eficiência energética. 
Para além disso, damos os parabéns 
à Solarcentury por ter desenvolvido tal 
projeto a fim de gerar um impacto sig-
nificativo na luta contra as alterações 
climáticas através da adoção generali-
zada da energia solar. 

A energia solar é a energia do 
futuro, nos últimos 15 anos foram 
instalados mais de 18 000 MW de 
energia solar. Para além disso, os 
custos com infraestruturas são cada 
vez menores quando comparados 
com outras tecnologias de geração 
de eletricidade.

Fundada em 1998, a SolarCentury é uma empresa internacional solar 
fotovoltaica que oferece serviços de Desenvolvimento e engenharia 
chave na mão (design, financiamento, instalação, EPC e manutenção). 
Conta com mais de 18 anos de experiência e a sua carteira de proje-
tos supera as 1000 instalações e fez a conexão de mais de 750 MW.

www.solarcentury.com
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