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Resumo 

Um novo conceito de casas está ser desenvolvido, as Casas em Movimento. Esta nova 

concepção introduz um movimento às casas para acompanhamento do movimento aparente 

do Sol, potenciando todo o potencial solar que Portugal apresenta. 

Portugal atravessa uma grande crise financeira, e com uma aposta séria no 

desenvolvimento de habitações que sejam o mais eficiente possível, e aproveitamento da 

energia gratuita do Sol, poderemos diminuir a nossa dependência dos combustíveis fósseis, e 

assim diminuir o nosso défice comercial. 

Neste contexto, e com integração de Energias Renováveis, pretende-se criar uma casa 

que seja o mais eficiente possível, mas também ser ela própria produtora de energia e assim 

conseguir torná-la auto-sustentável, ou ainda ir mais longe e dotar a Casa de equipamentos 

que a tornem apenas produtora de energia eléctrica, fornecendo o excedente à rede 

eléctrica portuguesa. Também será do âmbito desta dissertação a apresentação de um 

modelo que seja passível de ser instalado em locais isolados da rede. 

Esta dissertação visa o desenvolvimento de todo o projecto da Casa em Movimento com a 

integração de energias cuja fonte é o Sol, que apresentam actualmente maturidade na sua 

concepção, e assim torná-la o mais amiga do ambiente possível. Assim serão apresentadas 

soluções para a maximização da eficiência energética e produção energética. 
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Abstract 

A new concept is being developed for homes, Houses in Motion. This new design 

introduces a motion to homes to monitor the sun's apparent motion, leveraging the full 

potential solar Portugal presents. 

Portugal is undergoing a major financial crisis and a serious commitment in the 

development of housing that are as efficient as possible, and use of free energy from the sun, 

we can reduce our dependence on fossil fuels, and thus reduce our trade deficit.  

In this context, and integration of renewable energy, aims to create a home that is as 

efficient as possible, but also producer of its own energy and so can make it self-sustaining, 

or even go further and provide the House equipment that make it just a consumer of energy, 

providing the surplus to the Portuguese electricity grid. Also the scope of this paper is to 

present a model that is likely to be installed in isolated locations on the network. 

This dissertation aims to develop the whole project of the Houses in Motion with the 

integration of energy whose source is the sun, which are currently mature in its conception, 

and so make it as environmentally friendly as possible. Thus solutions will be presented to 

maximize energy efficiency and energy production. 
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Capitulo 1  

Introdução 

Um novo tipo de casas está a ser desenvolvido na Faculdade de Arquitectura da 

Universidade de Porto, como pode ser observado na Figura 1.1, com um novo conceito 

arquitectónico, casas que rodam e acompanham o movimento aparente do sol, desenvolvendo 

um movimento de rotação, acompanhando desta forma o Sol, desde o amanhecer até ao 

anoitecer. 

No interior da casa também se irão dar alterações do espaço interior, já que existe um 

elemento construtivo que irá estar fixo, mas com o movimento da casa aparentemente irá 

executar um movimento de rotação, assim como o Sol, que está fixo e aparentemente se 

move. 

 

Figura 1.1 – A Casa em Movimento 

Este elemento construtivo que irá executar um movimento aparente irá ser o “coração da 

casa”, local a partir do qual irá ser desenvolvido todo o sistema de controlo da habitação. 

Outra curiosidade que se irá notar na casa é que a parte que irá na realidade desenvolver 

o movimento estará estática, estando o observador dentro da casa, tendo como referencial o 

Sol. 

Esta interacção com o Sol, e sendo a maior fonte de energia renovável que temos, 

obviamente que o desenvolvimento do projecto irá ser efectuado tendo como principal 

objectivo a maximização do aproveitamento da energia solar, e directa ou indirectamente, 

esta será a única fonte de energia a ser utilizada para o fornecimento de energia. 

Apesar de ser uma fonte de energia gratuita, a sua conversão para energia que possamos 

utilizar, sob diferentes formas como eléctrica ou térmica, poderá ser dispendiosa e deverão 

ser profundamente conhecidas as necessidades energéticas, e assim avaliar a viabilidade 

económica do projecto Um rigoroso estudo deverá ser desenvolvido, para que as necessidades 

energéticas sejam satisfeitas, mas que não ultrapasse o desejável over-sizing, de forma a 

garantir a fiabilidade do sistema. 



2 Introdução 

 

 

1.1. Sustentabilidade 

A energia é o sangue da vida da nossa sociedade. O bem-estar de nosso povo, da indústria 

e da economia depende da energia segura, sustentável e acessível. Ao mesmo tempo, as 

emissões relacionadas com a energia representam quase 80% das emissões de gases do efeito 

estufa da UE. O desafio da energia é, portanto, uma das maiores provas de que a Europa, e 

nosso caso em concreto Portugal, tem de enfrentar. Irá demorar décadas para orientar os 

nossos sistemas de energia para um mundo mais seguro e sustentável. 

Com as recentes preocupações energéticas e ambientais, a Europa começa a traçar um 

novo rumo na sua política energética, e é urgente uma acção eficaz de combate às alterações 

climáticas e a UE deve continuar a dar o exemplo e, sobretudo, a desenvolver esforços para 

uma acção internacional ao nível mais alargado possível. A Europa deve ser ambiciosa e 

actuar de uma forma integrada que promova positivamente os objectivos da UE fixados em 

Março de 2000 em Lisboa [1]. 

A UE já se encontra na vanguarda das abordagens para dissociar o crescimento económico 

do aumento do consumo de energia. A sua acção tem combinado sólidas iniciativas legislativas 

e programas de eficiência energética com a promoção de energias renováveis competitivas e 

eficazes. Contudo, o empenhamento da UE no combate às alterações climáticas é a longo 

prazo. 

A fim de limitar o futuro aumento das temperaturas globais ao objectivo máximo 

aprovado de 2 graus acima dos valores pré-industriais, as emissões globais de gases com 

efeito de estufa devem atingir um cume até 2025 no máximo, e sofrer depois uma redução de 

pelo menos 15%, mas podendo atingir o valor de 50%, em comparação com os níveis de 1990. 

Este enorme desafio significa que é agora que a Europa deve actuar, sobretudo no que 

respeita à eficiência energética e energias renováveis. 

A acção no domínio das energias renováveis e da eficiência energética, para além de 

combater as alterações climáticas, contribuirá para a segurança do aprovisionamento 

energético e ajudará a limitar a crescente dependência comunitária da energia importada. 

Poderia também criar numerosos empregos altamente qualificados na Europa e manter a 

liderança tecnológica europeia num sector global em rápido crescimento. 

Uma política eficaz de eficiência não significa sacrificar o conforto ou a convivência, nem 

reduzir a competitividade. Uma política eficaz significa o oposto: fazer investimentos 

rentáveis a fim de reduzir o desperdício de energia, aumentando assim a qualidade de vida e 

poupando dinheiro, e utilizar os sinais de preços possa conduzir a uma utilização mais 

responsável, económica e racional da energia. [1] 

A acção no domínio das energias renováveis e da eficiência energética, para além de 

combater as alterações climáticas, contribuirá para a segurança do aprovisionamento 

energético e ajudará a limitar a crescente dependência comunitária da energia importada. 
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Poderia também criar numerosos empregos altamente qualificados na Europa e manter a 

liderança tecnológica europeia num sector global em rápido crescimento. 

 

1.2. Sector Residencial 

O sector doméstico, em 2008 em Portugal, foi responsável por cerca de 16,8% de energia 

primária consumida em Portugal, como se pode ver na tabela 1 [2]. 

 

Tabela 1.1 - Peso dos sectores no consumo de energia primária [2] 

Sector % 

Consumo 

Indústria 29,5% 

Transportes 36,3% 

Sector Doméstico 16,8% 

Serviços 11,5% 

Agricultura 2,4% 

Construção e Obras Públicas 3,4% 

 

As fontes de energia primária podem ser vistas na Figura 1.2, e pode-se verificar que o 

petróleo é responsável por cerca de 52% dos nossos consumos energéticos, sendo todo ele 

importado, já que Portugal não tem reservas desta matéria-prima. 

 
Figura 1.2 - Fontes de energia primária [2] 

Em Portugal o sector residencial é responsável por cerca de 28% de consumo de energia 

eléctrica, como se pode observar na Figura 1.3, o que evidencia a necessidade da redução do 

consumo de energia eléctrica. Mas este consumo tem vindo a aumentar, cerca de 2% ao ano, 

dado o maior poder de compra dos portugueses, que assim adquirem mais equipamentos 

eléctricos para as suas habitações. [2] 
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Figura 1.3 – Consumo eléctrico em Portugal por tipo de consumo 

Uma habitação média em Portugal consome cerca de 4000 kWh/ano, que podem ser 

divididos da seguinte forma: 

 
Figura 1.4 – Repartição dos consumos de electricidade pelos diferentes usos finais 

Como se pode verificar na Figura 1.4, a iluminação é responsável por cerca de 12% do 

consumo de energia eléctrica no sector residencial. A climatização (aquecimento e 

arrefecimento) é responsável por 17%, e o aquecimento de águas sanitárias de cerca de 5%. 
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Os electrodomésticos são responsáveis por 54% dos consumos energéticos de uma habitação 

portuguesa. 

1.3. Estrutura da dissertação 

O trabalho irá ser dividido em 7 capítulos, sendo o presente uma breve introdução ao 

trabalho a ser desenvolvido. 

No capítulo 2 irá ser abordado a questão da iluminação artificial e natural, e a 

complementaridade de ambas, durante o período diurno, em que a maximização da utilização 

da iluminação natural permite uma poupança significativa de energia. Uma solução para o 

problema irá ser apresentada. 

No capítulo 3 irá ser efectuada uma abordagem às necessidades de climatização da Casa 

em Movimento, avaliar a possibilidade de redução destas, e assim minimizá-las, sendo que na 

necessidade destas, o dimensionamento de um sistema de climatização. 

A introdução de geotermia como fonte de climatização irá ser abordada no capítulo 4, 

assim como uma solução técnica para que o refrigerante possa circular dentro da casa e assim 

climatizá-la, apresentado também uma abordagem ao piso radiante e seus benefícios 

comparativamente a outras soluções existentes, tais como radiadores. 

No capítulo 5, a electrificação da Casa em Movimento irá ser dimensionado, de forma a 

garantir que as necessidades de energia eléctrica são satisfeitas, um gerador fotovoltaico com 

ligação à rede, e assim obter uma renumeração pela energia fornecida à rede, e também um 

gerador fotovoltaico isolado da rede. 

No capítulo 6 irá ser efectuado um estudo económico com o objectivo de avaliar a 

integração de todos estes diferentes componentes na casa, para que todos os procedimentos 

enumerados nos capítulos anteriores sejam economicamente exequíveis. 

No capítulo 7 irão ser apresentadas as conclusões, bem como novos desafios que irão 

surgir e que poderão ser desenvolvidos em trabalhos futuros. 

1.4. Motivação e Objectivos 

O grande desafio das novas gerações é a sustentabilidade energética, e como ela pode ser 

obtida. Claro que a definição de sustentabilidade é muito subjectiva, pois existem diferentes 

correntes de como ela pode ser alcançada. No presente trabalho, para o autor a definição de 

sustentabilidade no sector residencial, passa pela eficiência energética e integração de 

energias renováveis, como meta para a atingir. 

A eficiência energética passa por uma redução de consumos, onde os principais focos 

dessa redução possam ter maior impacto, sem que com isso o conforto do utilizador seja 

colocado em causa. 

A integração de energias renováveis passa pela absoluta necessidade que Portugal e a 

Europa têm diversificar o seu cabaz energético, de forma a garantir a sua independência 

energética. 
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1.5. Certificação Energética Electrodomésticos 

Os electrodomésticos representam cerca de 54% do consumo de energia numa casa, sendo 

de longe o principal factor dos consumos eléctricos numa residência. Outro factor que 

contribui para os consumos dos electrodomésticos é o stand-by, que pode representar até 12% 

dos consumos destes aparelhos [2]. 

Para a redução do seu consumo, a eficiência dos electrodomésticos é a questão mais 

importante, o que pode ser conseguido com a compra de equipamentos certificados, cuja 

classificação deverá ser de A++. A comparação de com equipamentos A++ com outras 

classificações energéticas, podem representar uma poupança anual aproximada entre 9,72€, 

para um de classe A+, até 76,78€, de classe G, para uma utilização diária e considerando um 

custo de 0,1333 €/kWh, com um consumo de 0,5kWh/dia, para um frigorífico com 

características idênticas. A comparação pode ser efectuada na tabela 1.2, onde se pode 

igualmente observar que a poupança energética de um equipamento certificado A++ para um 

de classe G é de 577kWh/ano [3]. 

 

Tabela 1.2 – Tabela comparativa de classe eficiência energética de um electrodoméstico 

Classe 

Energética 

Consumo diário 

(kWh) 

Consumo 

Anual (kWh) 

Poupança 

(kWh) 

Custo 

Anual 

Poupança 

Anual 

A++ 0,5 182,5  24,30 €  

A+ 0,7 255,5 73 34,02 € 9,72 € 

A 0,92 335,8 153 44,71 € 20,41 € 

B 1,08 394,2 212 52,48 € 28,18 € 

C 1,38 503,7 321 67,06 € 42,76 € 

D 1,67 609,55 427 81,15 € 56,86 € 

E 1,75 638,75 456 85,04 € 60,74 € 

F 1,96 715,4 533 95,25 € 70,95 € 

G 2,08 759,2 577 101,08 € 76,78 € 

 

Como se pode verificar, este é um ponto fulcral para a eficiência energética de uma 

residência, dado a sua elevada percentagem, 54%, nos consumos domésticos. Como tal todo o 

trabalho irá ser desenvolvido partindo de electrodomésticos com a etiqueta Energy Star. 

O Energy Star é um programa conjunto da Agência de Protecção Ambiental dos EUA e o 

departamento de Energia dos EUA, que visa a promoção de electrodomésticos certificados por 

esta entidade, de maneira a que seja possível a redução do consumo de energia e menorizar a 

emissão de gases de efeito de estufa. 

Como consequência deste programa, em 2009 os americanos conseguiram evitar a 

libertação destes gases equivalentes a cerca de 30 milhões de carros, e a poupança 

energética de electricidade equivalente a cerca de 17 mil milhões de dólares. 
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Capitulo 2  

A Iluminação na Casa em Movimento 

A luz está ligada ao bem-estar e à saúde. Os ambientes luminosos são considerados mais 

confortáveis e saudáveis que os escuros. Sendo Portugal um país solarengo, podemos não ter 

consciência destes factos mas, está hoje perfeitamente comprovado que existe uma relação 

autêntica entre a luz e a saúde. Diversos estudos recentes ligam a depressão com trocas 

genéticas na composição química do organismo. Estas trocas envolvem, geralmente, um 

desequilíbrio nos neurotransmissores, em particular a serotonina, e é a luz, através da pupila, 

que estimula a sua produção. Caso a luz seja escassa durante muito tempo, essa regulação 

hormonal não é correcta e aumentam os casos de depressão. Na Suécia, onde este fenómeno 

é conhecido e lamentavelmente frequente, os médicos receitam terapias de luz, que consiste 

em permanecer uma vez por semana várias horas numa habitação branca muito iluminada 

para receber directamente sobre a cara uma dose de luz suficiente para controlar a 

depressão [6]. 

Outro aspecto benéfico da luz natural está relacionado com os biorritmos do ser humano. 

Os nossos biorritmos estão ligados ao ritmo das horas, ao decorrer do dia, à noite e ao 

amanhecer. A serotonina regula o “relógio interno” do ser humano que funciona como um 

coordenador de todas as nossas funções a um determinado ritmo coincidente com um ciclo de 

24 horas. Deste modo, determinam-se os nossos ciclos de sono. Todas as noites o nosso 

“relógio interno” ajusta a nossa fisiologia para o sono, sendo por este motivo que nos 

sentimos com sono e dormimos profundamente. Depois de um tempo, o nosso “relógio 

interno” ajusta de novo a nossa fisiologia para despertar, sentindo-nos descansados. Quando 

o nosso corpo se adapta de forma natural ao biorritmo, o cansaço e o stress é menor e a 

nossa recuperação mais rápida. Por isso, quando se trabalha debaixo de luz artificial de 

forma permanente, ao não apreciar o passar das horas, o nosso corpo não regula 

correctamente os seus biorritmos e fatiga-se de um modo mais intenso [6]. 

A luz é a parte da energia radiante que, produzindo um estímulo especial no olho, 

permite a visão dos objectos. Se uma parte da radiação nos aquece, a radiação 

infravermelha, outra serve-nos para enviar mensagens, ondas de rádio, televisão ou telefone, 

a parte correspondente a comprimentos de onda entre 380 nm e 780 nm manifesta-se em 

forma de luz visível [6]. 
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A radiação electromagnética é uma forma de energia composta por um componente de 

campo eléctrico e outra de campo magnético, que se propagam simultaneamente através do 

espaço transportando energia. Para a compreensão deste fenómeno físico é necessário 

conhecer três teorias. 

A primeira, de Maxwell, descreve que a matéria, sob determinadas circunstâncias, emite 

luz sob a forma de energia radiante. Esta propaga-se sob a forma de ondas 

electromagnéticas, e que estas com determinados comprimentos de onda actuam sobre a 

retina estimulando os nervos ópticos e produzindo a sensação de luz [4]. 

A segunda, de Planck ou teoria Quântica, diz que a energia é emitida ou absorvida em 

quantidades discretas (quanta), tal que diferentes tipos de radiações terão quantas de nível 

de energia diferente [4]. 

A terceira teoria, Teoria Unificada, diz que a todo o elemento de massa em movimento 

está associada uma onda cujo comprimento é dado por λ=h/m*v, onde h é a constante de 

Planck e m e v massa e velocidade da partícula, e que é impossível determinar todas as 

propriedades características de uma onda ou de um corpúsculo de matéria em simultâneo [4]. 

As duas primeiras teorias são utilizadas, hoje em dia, na investigação da luz. A 

electromagnética é adequada à explicação das características da energia radiante. 

Podemos então afirmar que a radiação electromagnética é constituída por um largo 

conjunto de fenómenos físicos, que podem ser definidos pelo seu comprimento de onda. Aos 

diferentes comprimentos de onda correspondem diferentes regiões do espectro 

electromagnético como se vê na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 – Espectro da Radiação Electromagnética da Luz Solar [11] 

O olho humano apenas consegue visualizar, no espectro electromagnético, comprimentos 

entre os 380 e os 780 nm. Entre estes valores de comprimento de onda é possível verificar as 

diferentes cores. Podemos então definir cor, como sendo uma percepção visual provocada 

pela acção de um feixe de fotões sobre as células especializadas da retina, que transmitem, 

através de informação pré-processada no nervo óptico, impressões para o sistema nervoso 

[5]. 

 

2.1. Grandezas Fundamentais da Luminótecnia 

Um sistema de iluminação deve ser adequado à tarefa a realizar, visto que influencia a 

produtividade, a saúde física e mental dos utilizadores do espaço a iluminar. Um sistema de 

iluminação de qualidade deve ser projectado tendo em conta determinados parâmetros, para 
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que sejam adequados ao local e actividade a desempenhar. Para que o projecto seja 

correctamente executado, é necessário conhecer as grandezas em questão: Fluxo Luminoso, 

Intensidade Luminosa, Iluminância e Luminância. 

 

i)- Fluxo Luminoso 

 

A energia luminosa ou radiante é obtida por transformação de outro tipo de energia. A 

parte da energia que produz uma sensação luminosa ao olho humano é a energia radiante. 

Fluxo luminoso é então a energia radiante emitida por uma fonte luminosa por unidade de 

tempo, sendo a sua unidade o lúmen [5]. 

 

           (2.1) 

 

onde, 

Q - é a quantidade de luz [lm s] 

F - é o fluxo luminoso [lm] 

T - é o intervalo de tempo [s] 

 

ii)  Intensidade Luminosa 

 

A intensidade luminosa (I) é a concentração de luz emitida por segundo numa 

determinada direcção e a sua unidade é o candela (cd). È definida pelo fluxo luminoso 

emitido por uma fonte de luz numa dada direcção por unidade de ângulo sólido. 

Um ângulo sólido define-se como o quociente entre a área abraçada por uma esfera com 

centro no vértice do ângulo e o quadrado do raio dessa esfera, e a unidade é o esferorradiano 

(sr). 

Considere-se uma esfera (ver Figura 2.2) de raio r com o seu centro coincidente com o 

vértice de um cone. Então, a área da superfície da esfera abrangida pelo cone é proporcional 

ao ângulo sólido do cone, como se pode ver na equação 2.2. 
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Figura 2.2 – Ângulo sólido [Fonte: Wikipedia] 

Assim, o ângulo sólido é dado por: 

          (2.2) 

onde, 

ω - é o ângulo sólido (sr) 

S - é a área da superfície esférica (m2) 

r - é o raio da esfera (m) 

 

Uma fonte de luz não emite, em geral, um fluxo constante em todas as direcções, mas se 

considerarmos um cone suficientemente estreito, então pode-se considerar que o fluxo será 

constante. 

A intensidade luminosa é então a quantidade de luz emitida por segundo numa 

determinada direcção, ou seja, é o fluxo luminoso emitido por uma fonte de luz 

compreendido na unidade de ângulo sólido. A sua unidade é o candela (cd). 

 

          (2.3) 

 

onde, 

I – Intensidade Luminosa [cd] 

F – Fluxo luminoso [lm] 

ω – Ângulo Sólido [sr] 

iii)  Iluminância 
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Iluminância ou iluminação é a quantidade de luz ou fluxo luminoso recebido por unidade 

de área iluminada, tendo por unidade o lux ou lúmen/m2. É um dos factores determinantes 

para o cálculo luminotécnico, pois deverá ter em conta a utilização que vai ser dada [5]. 

 

Assim, a iluminância é dada por: 

 

          (2.4) 

 

onde: 

E - é a iluminância [lux] 

S - é a área da superfície iluminada [m2] 

F – Fluxo luminoso [lm] 

iv) Luminância 

 

Luminância é o quociente entre a intensidade luminosa emitida por uma fonte luminosa, 

ou por uma superfície reflectora, e a sua área aparente. A unidade é o cd/m2 e é obtido por 

[5]: 

 

          (2.5) 

onde: 

L é a luminância (cd/m2) 

Sa é a superfície aparente [m2] 

 

Esta grandeza é importante, pois determina aquilo que é captado pelo olho humano, e 

deve ser considerado de forma a evitar o encandeamento. 

 

v) Rendimento Luminoso 

 

O rendimento luminoso é o quociente entre o fluxo emitido pela fonte de luz e a potência 

consumida para a sua produção. Tem como unidade lúmen/watt, e é o que determina a 

eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, quantifica a energia gasta para a 

produção da luz. Quanto maior for o rendimento, menores serão as perdas (calor, radiação 

ultravioleta ou infravermelha). O máximo teórico é obtido para um comprimento de onda de 

555nm e corresponde à luz amarela, em que uma radiação de 1 watt produz um fluxo 

luminoso de 683 lúmens, ou seja, 683lm/W. De referir que este pode referir-se a uma 
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lâmpada, luminária ou sistema de produção de luz, visto que, algumas tecnologias de 

iluminação necessitam de sistemas auxiliares para o seu funcionamento, pelo que deverão ser 

tomadas como um todo. Como exemplo do rendimento de cada um dos tipos de lâmpadas, 

pode-se observar na tabela 2.3 [5]. 

vi) Outros aspectos 

A temperatura de cor de uma lâmpada para ser compreendida é necessário perceber um 

conceito físico que deriva da propriedade de emissão de radiações electromagnéticas dos 

corpos aquecidos, ou seja, um corpo, quando aquecido acima de uma determinada 

temperatura emite energia em todo o espectro até ao valor máximo teórico, de acordo com a 

sua temperatura é um emissor térmico perfeito [4]. 

Apresenta outra característica, a total absorção da radiação sobre ele emitida, o que 

significa que nenhuma radiação o atravessa ou é reflectida. À medida que a temperatura é 

elevada a partir do zero absoluto até temperaturas mais elevadas, a distribuição de energia 

da sua luz eleva-se. Este parâmetro é bastante importante, pois uma temperatura de cor 

quente, proporciona uma sensação de relaxamento, enquanto uma temperatura de cor fria, 

proporciona um estado de alerta indicado para tarefas de trabalho. Na figura seguinte pode-

se verificar as diferentes temperaturas de cor. [4] 

 

 

Figura 2.3 – Escala temperatura de cor [13] 

Tabela 2.1 – Valores Temperatura de cor de uma fonte luminosa 

Temperatura de Cor (°K) Classificação Sigla Tonalidade da cor 

emitida 

<3300°K Quente W Branco Quente 

3300º<T <5300ºK Intermédia I Branco Neutro 

>5300ºK Fria C Branco Frio 

 

As fontes de iluminação têm uma propriedade, índice de restituição de cores, que indica 

a sua capacidade de restituir fielmente as cores do objecto ou superfície a ser iluminada. 

Assim, um objecto pode ter diferentes aparências, mediante a natureza da fonte de 

iluminação. Este índice é expresso numa escala de 0 a 100, em que o valor máximo 

corresponde à máxima restituição possível, e são classificados como se verifica na tabela 2.2. 
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Como exemplo, o mesmo objecto pode ter aparências distintas, se iluminado por uma 

lâmpada incandescente, terá uma aparência mais amarelada; se iluminado por uma lâmpada 

fluorescente, terá uma tonalidade mais branca. 

 

 

Tabela 2.2 - Tabela Índice de restituição de cores 

Classe Índice de restituição de cores (IRC) 

1A IRC≥90 

1B 80≤IRC<90 

2 60≤IRC<80 

3 40≤IRC<60 

4 IRC≤40 

 

Uma fonte luminosa terá sempre um tempo de vida limitado, mas é impossível 

determinar com exactidão esse prazo, dado que factores externos o influenciam, assim como 

a flutuação do nível de tensões, as correntes de funcionamento, temperatura ambiente, as 

condições de operação, o número de vezes que a fonte é ligada/desligada. O método mais 

usual é o método da mediana, ou seja, a partir de um grande número de fontes, colocam-se 

todas a funcionar. Quando 50% destas deixarem de emitir fluxo luminoso, será tomado como 

o valor de referência para o tempo de vida. Outros métodos poderão ser utilizados pelos 

próprios fabricantes, como o tempo mínimo em que a lâmpada irá manter as suas 

características, ou ainda pela depreciação do fluxo luminoso emitido ao longo da sua vida 

útil. Claro que, a tudo isto, estará sempre associado o tipo de tecnologia de iluminação a 

utilizar, visto que cada tecnologia tem diferentes tempos de vida. Existem alguns tipos de 

lâmpadas que superam as 50.000 horas, o que levaria a cerca de 5,7 anos a efectuar o teste, 

que mesmo estando a lâmpada sempre ligada, o que na realidade acontece, o que torna 

impossível a simulação de testes em tempo real, o que leva a resultados meramente teóricos 

para a sua obtenção. 

vii) Características das tecnologias de lâmpadas 

As lâmpadas podem ser divididas em diferentes princípios de funcionamento. De seguida 

apresentar-se-á algumas das tecnologias disponíveis no mercado, com as características atrás 

enunciadas. 

Tabela 2.3 – Características das diferentes tecnologias de lâmpadas 

Tipo de Lâmpada 
Vida útil 

(horas) 
IRC 

Rendimento 

luminoso (lm/W) 

Temperatura de cor 

(ºK) 

Incandescente 1000 100 17 2700 
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Vapor de mercúrio 1000 a 12000 40 a 57 36 a 60 3550 a 4200 

Sódio Alta Pressão 80000 80 80 a 150 2000 a 2500 

Fluorescente 6000 a 18000 70 a 100 60 a 90 3700 a 7000 

Fluorescente compacta 5000 a 6000 80 a 95 50 a 90 2700 a 5400 

Led 50000 60 a 90 40 a 85 3000 a 6000 

 

A tecnologia a ser utilizada será o Led, dado seu recente desenvolvimento, com 

rendimentos a superarem os 200lm/w, embora ainda em ambiente laboratorial. Este tipo de 

tecnologia conheceu grandes desenvolvimentos na última década do séc. XX, quando Shuji 

Nakamura e a sua equipa de investigadores conseguiram pela primeira vez produzir um led de 

luz azul de alta intensidade, o que juntamente com o led de luz vermelha, Nick Holonyak Jr. 

em 1962, e já em 1970 conseguiu-se a produção de led laranja, amarelo e verde. Com a 

junção das três cores primárias, conseguiu-se obter a luz branca. Mais tarde, engenheiros da 

General Electric, conseguiram desenvolver um tipo especial de Led que emite luz de vários 

comprimentos de onda, formando assim o tão desejado LED de luz branca. Esse componente 

é feito a partir de um único tipo de molécula, no caso, partículas de fósforo. O fósforo 

depositado em cima do material semicondutor de um LED ultravioleta faz a conversão da luz 

UV para a luz branca como uma lâmpada fluorescente comum. Outros pigmentos podem ser 

adicionados para fazer diversos tipos de luz que normalmente não se encontra em LED's. 

Como exemplo apresenta-se na Figura 2.4 [7;12;13]. 

 

 
Figura 2.4 – Lâmpadas Led de cores vermelha, branca e azul 

 

Outra razão que leva a optar por este tipo de lâmpada, em vez de utilizar uma lâmpada 

fluorescente compacta, prende-se com o facto de estas utilizarem mercúrio, metal bastante 

poluente. Outra vantagem que se obtém com a utilização dos Leds relativamente às lâmpadas 

fluorescentes compactas, é que como se verá no capítulo dedicado ao projecto eléctrico, 

haverá uma optimização feita com domótica, que irá gerir todo o circuito de iluminação. Com 

esta integração, as lâmpadas serão acopladas a detectores de presença, sempre que 

desnecessárias irão estar desligadas, apenas ligando aquando da presença de pessoas nos 

locais. As lâmpadas fluorescentes compactas gastam muita energia no arranque, o que com 
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este sistema iria levar a uma elevação da corrente de arranque, o que não é desejável, como 

será visto no capítulo 5. 

2.2. Projecto Luminotécnico da Casa em Movimento 

Para o cálculo luminotécnico foi utilizado o software Dialux, destinado ao cálculo 

luminotécnico. A grande vantagem deste software é ser de licença gratuita. Está disponível 

em 26 línguas, entre as quais o Português. 

O software apresenta visualização 3D fotográfica realística, com a possibilidade de 

criação de filmes para apresentação do trabalho. Importa e exporta ficheiros CAD. 

 

Para este cálculo foram analisadas as variações geométricas que a casa irá produzir no 

seu interior, de forma a garantir que, apesar do movimento, todas as condições de 

iluminação interior são respeitadas. Os valores de iluminância de referência foram obtidos 

através das normas CIE para a iluminação interior. 

O valor de referência para a sala foi de 300lux, e para os quartos, na zona da cama usado 

foi de 50 lux, na zona da cabeceira da cama de 300 lux, para que seja possível ler. 

Os valores dos factores de reflexão para todas as divisões da casa foram os constantes na 

tabela. 

Tabela 2.4 – Factores de reflexão 

Factores reflexão 

Tecto 0,9 

Parede 0,9 

Chão 0,52 

 

O valor do factor de manutenção considerado foi 0,9, dado tratar-se de um locar 

residencial, sujeito a limpezas regulares [4]. 

Uma particularidade da casa é que a parede dos quartos poderá ser deslocada e assim 

aumentar o espaço da sala. Para tal as luminárias a introduzir foram escolhidas para que os 

valores de referência sejam respeitados. As Figuras 2.5 e 2.6, a planta e a vista 3D, 

respectivamente, demonstram o caso em que os quartos estão acessíveis, ou seja, a casa está 

com a sua configuração normal. 

 

i) Sala 

Para a sala foram escolhidas seis luminárias Led, com 43,2W de potência cada luminária. 

Estas luminárias distinguem-se pelo seu elevado rendimento luminoso, com cerca de 

73,4lm/W. Dada a mobilidade da parede, a solução de colocar a televisão suspensa, como se 
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pode observar na figura 2.6. Esta opção deveu-se a garantir que quando a televisão estiver a 

funcionar, as luminárias não provocarão encandeamento. Outra particularidade do projecto, 

é que, aquando do funcionamento da televisão, as luminárias que se encontram junto ao 

sofá, estarão desligadas, de forma a não provocar reflexos indesejáveis. 

 

Figura 2.5 – Planta da sala, quando não deslocada a parede 
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Figura 2.6 – Vista 3D da sala com representação da distribuição da luz, sem deslocação da 

parede 

 

 

Figura 2.7 – Linhas Iso Lux Sala, sem deslocação da parede 

 

Nas figuras 2.8 e 2.9, novamente planta e a vista 3D, verifica-se a variação da geometria 

interior da casa, como referido no capítulo 1. Estas variações, já que a coluna que se pode 

ver na figura 2.8, descreveu um movimento de 45º, podendo descrever um movimento de 

360°. 
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Figura 2.8 – Planta da Sala, sem deslocação da parede 

 

Como se verifica pela figura 2.9, os valores de iluminância continuam a ser respeitados. 

 

 

Figura 2.9 – Linhas ISO lux, sem deslocação da parede, com coluna a 0° 
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Figura 2.10 – Vista 3D da sala com a coluna em posição de 45º 

Na figura 2.12 observa-se o caso em que os quartos “desaparecem”, a parede que dividia 

a sala dos quartos é totalmente deslocada para a extremidade da casa, o que irá alterar a 

configuração da sala, aumentando o seu volume. 

 

Figura 2.11 – Vista 3D da Sala com o elemento a 0° e parede deslocada 

Como se pode observar na figura 2.12, o comprimento da sala é aumentado em, 

aproximadamente, 3m, o tamanho do comprimento do quarto. Esta acção irá alterar os 

valores de iluminância da nova divisão, pelo que será necessário verificar se os valores de 

referência na sala continuam a ser respeitados. 
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Figura 2.12 – Planta da sala, após deslocação da parede e coluna a 0° 

 

Na figura 2.13, o alçado da nova configuração da sala, permite observar como as 

luminárias, que anteriormente estavam nos quartos, passaram agora para a sala. 

 

Figura 2.13 – Vista 3D da Sala após deslocação da parede e coluna a 45° 

 

A verificação de que, apesar do movimento da coluna, os valores de iluminância são 

respeitados. 

A figura 2.14 representa a planta da nova configuração da sala, quando a “coluna” está 

com uma rotação de 45º, relativamente ao ponto anterior. 
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Figura 2.14 – Linhas Isolux Sala expandida 

ii) Quarto 

 

Figura 2.15 – Vista 3D do quarto 

Na figura 3.11, observa-se um dos quartos, sendo que estes estarão em paralelo, pelo que 

apenas foi estudado um. Para garantir que a integração das luminárias do quarto na sala, 

aquando da movimentação da parede, foi tomada a opção de manter a mesma luminária 

numa posição que garantisse os níveis de iluminância quando integrada no quarto (aliás, a sua 
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principal função) e na sala, pelo que foi necessário recorrer a duas luminárias a serem 

embutidas no interior do armário, que albergará a cama quando esta tiver de ser recolhida. 

Desta forma fica garantido que na zona da cabeceira da cama existirá luz suficiente para ler 

um livro. Na zona do armário fica igualmente garantida a iluminância necessária para a tarefa 

a executar, garantindo um nível de sensivelmente 220 lux. 

 

 

 
Figura 2.16 – Linhas IsoLux do quarto 

 

As luminárias embutidas no armário são de 6,5W de potência, e emitem 330 lm, cada. A 

temperatura de cor escolhida foi uma temperatura quente, de forma a permitir o 

relaxamento necessário. 

iii) Cozinha 

Na cozinha, devido às suas reduzidas dimensões (cerca de 1,6 m2), e partindo do princípio 

que a configuração escolhida será a representada na figura 3.12, bastará uma luminária para 

a zona de preparação de refeições e fogão, onde a iluminância necessária é de 500 lux. Na 

zona do frigorífico, dado que não existirá parede exterior, a iluminância fica igualmente 

garantida pela luz que virá do compartimento maior, a sala. 
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Figura 2.17 - Visão 3D da cozinha 

 

As luminárias escolhidas foram para a cozinha foram duas de 6.5W e com 330 lm, com 

temperatura de cor de 6775K, já que se trata de uma zona de trabalho, daí a opção por uma 

temperatura de cor fria, de forma a garantir a atenção necessária às tarefas a realizar. 
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Figura 2.18 – Linhas Isolux da Cozinha 

2.3. Iluminação Natural 

A fonte mais eficiente para a iluminação de um local interior é a luz natural, já que 

apresenta grandes vantagens face a todas as outras formas de luz artificial: é grátis, não 

poluente, inesgotável e facilmente aproveitável. As únicas desvantagens apresentadas são a 

dependência dos factores climatéricos e a descontinuidade horária. 

O seu aproveitamento nas instalações cuja ocupação seja predominantemente diurna, 

deve contribuir para o conforto visual e bem-estar dos seus ocupantes, e contribuir para a 

eficiência energética do edifício, pelo que deverá ser levado em conta a implementação de 

estratégias e medidas mais adequadas de forma a maximizar o aproveitamento da luz 

natural. 

 

i) Modelo de Céu 

Para um melhor estudo de iluminação natural a CIE recomenda a utilização de três 

modelos de referência, que são o Céu Encoberto Padrão da CIE, o Céu Limpo Padrão da CIE e 

o Céu Intermédio. Além dos modelos referidos, existe também o modelo de Céu Uniforme que 

caiu em desuso. Para cálculos de disponibilidade de luz natural a CIE recomenda o uso de Céu 

Encoberto representado na figura 2.19. 

 
Figura 2.19 – Modelo Céu Encoberto da CIE [12] 

O modelo de Céu Encoberto é um modelo pessimista pois admite um céu com nuvens 

claras, que escondem o sol. Neste caso, a simetria à volta da direcção zenital indica que a 

orientação das clarabóias verticais não tem efeito no nível de iluminância interior [12]. 
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ii) Factor de Luz do Dia 

O factor de luz do dia é o quociente entre a iluminância natural interior recebida num 

ponto do plano de referência (geralmente no plano de trabalho ou ao nível do pavimento) e a 

iluminância exterior simultânea sobre uma superfície horizontal num ponto sem obstruções 

[12]. Estes valores de iluminância são valores recebidos do mesmo céu, cuja repartição de 

luminância se supõe ser conhecida, excluindo-se a luz directa proveniente do sol. O factor de 

luz do dia pode ser obtido pela expressão: 

        
 (2.6) 

 

onde, 

FLD - é o factor de luz do dia (%); 

Einterior - a iluminância interior num ponto de um plano (lux); 

Eexterior - é a iluminância interior num ponto de um plano (lux). 

 

De referir que o valor obtido é o valor do factor de luz do dia para um determinado ponto 

e plano, o que é pouco prático para quando se pretende avaliar uma determinada área de 

uma divisão, quanto à disponibilidade da luz natural. Assim sendo, o método atrás explicado 

não se torna interessante e surge a necessidade de utilizar uma ferramenta mais simples e 

que permita uma avaliação aproximada da iluminação natural, que é o caso do método do 

factor de luz do dia médio. Este método pretende traduzir o valor médio do factor de luz do 

dia ao longo do plano de trabalho e, consequentemente, pode funcionar como um indicador 

da quantidade de iluminação natural total num determinado compartimento [12]. O factor de 

luz do dia médio pode ser obtido pela expressão: 

 

        
 (2.7) 

 

onde, 

FLMD - é o factor de luz do dia médio (%); 

Sj - é a área da superfície envidraçada (m2); 

τ - é o factor de transmissão luminoso do envidraçado; 

α - é o ângulo de céu visível do envidraçado, que pode ser considerado igual a 60º se um 

edifício em frente causar alguma obstrução (º); 

St - é a área total de todas as superfícies no local, considerando a área envidraçada (m2); 

ρ - é o factor de reflexão médio de todas as superfícies do local. 
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A tabela 2.5 indica os coeficientes de transmissão luminosa dos diferentes tipos de 

envidraçado. 

Tabela 2.5 – Coeficientes Transmissão Luminosa diferentes envidraçados 

 Tipo de envidraçado Transmissão luminosa (τ) 

Simples Claro 90 

Duplo Claro 81 

Claro + Baixa emissividade 78 

Claro + Absorvente 36 a 65 

Claro + reflector 7  a 66 

Triplo Claro 74 

 

 

iii)  Disponibilidade da Luz Natural 

Conhecendo o FLDM, para avaliar quantitativamente a luz natural numa divisão, isto é, a 

iluminância no plano de trabalho, é necessário conhecer outros factores tais como: a latitude 

do local e o horário de funcionamento da sala. 

A base para o cálculo aproximado da disponibilidade de luz natural é um diagrama 

publicado pela CIE que indica a iluminação externa média, medida num plano horizontal na 

ausência de qualquer obstrução, não tendo em atenção a luz solar directa, ou seja, 

considerando o Céu Encoberto Padrão da CIE, em função da latitude. Este diagrama tem uma 

vertente prática importante pois indica o valor médio obtido em função dos vários horários de 

trabalho diário assim como para uma determinada latitude, da percentagem de horas durante 

as quais a iluminação natural no exterior é superior a um determinado valor. A figura 2.20 

representa um desses diagramas onde se pode ler a percentagem de horas, para um horário 

das 9:00h às 17:00 h, em que um dado nível de iluminância externa é ultrapassado. 

Assim, por exemplo, para um compartimento de um edifício situado a uma latitude de 41º 

N, na Figura 2.20 a linha a verde,, em que se pretende um nível de iluminância interna de 

300 lux, supondo que o factor de luz do dia calculado para o local é de 6%, necessitamos de 

ter no exterior uma iluminância natural de pelo menos 300 / 0,06 = 5000 lux. Consultando o 

diagrama verificamos que para essa latitude e para o horário pretendido temos em média de 

mais de 90% das horas de trabalho durante o ano para as quais é suficiente a luz natural. 
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Figura 2.20 – Diagrama disponibilidade solar 

Este diagrama é relativamente pessimista, visto considerar um céu encoberto e não é 

muito preciso, mas actualmente é a forma mais expedita de efectuar rapidamente um cálculo 

de aproveitamento da luz natural. 

 

iv) Aproveitamento da Luz Natural 

O aproveitamento da luz natural num edifício depende fortemente de factores 

arquitectónicos, e cabe ao projectista da instalação de iluminação a decisão do 

aproveitamento da luz que chega ao interior deste, e fazer a combinação desta com a 

iluminação artificial. O aumento do rácio da área da janela e da área a iluminar, permite 

uma redução de cerca de até mais de 60%, com janelas duplas e sem cor, desde que o rácio 

seja de 0,6. [10] 

Este aproveitamento depende essencialmente do sistema de comando escolhido e da 

maneira como se dividem os circuitos de iluminação. A divisão da iluminação artificial em 
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vários sectores comandados separadamente permite que as diferentes partes de um edifício 

possam ser ligadas selectivamente em função da iluminação natural, estabelecendo zonas 

com a mesma actividade ou período de ocupação, de acordo com a escolha efectuada. 

Como a iluminação natural será efectuada ao longo do dia através da janela, que irá estar 

sempre virada a sul, a distribuição da luz natural será bastante uniforme. Com um sensor de 

luz natural com regulação de fluxo permite o dimming, isto é, o ajuste contínuo da 

iluminação artificial em função da natural. Este sistema é muito vantajoso visto permitir 

poupanças energéticas mesmo quando a luz natural não é suficiente para manter o nível de 

iluminação necessário, já que permite que as fontes de luz trabalhem abaixo da sua potência 

nominal. Deste modo as fontes de luz apenas consomem a energia necessária para que 

emitam o fluxo luminoso suficiente para manter o nível de iluminação desejado. Assim a 

poupança energética não depende apenas do número de horas que a iluminação está 

desligada mas também da poupança energética que se consegue relativamente a uma 

situação em que as lâmpadas funcionassem sempre à potência máxima.  

 

2.4. Sumário 

A iluminação no sector residencial é responsável por cerca de 12% dos consumos numa 

residência média portuguesa. Com o intuito de minimizar os consumos referentes à 

iluminação, foi tomada a opção pela iluminação LED, assim como por questões ambientais, 

visto que as lâmpadas compactas fluorescentes apresentam os mesmos níveis de consumo. 

Actualmente existem ferramentas que nos possibilitam uma visualização bastante realista 

do resultado final, fruto da evolução tecnológica. Estes programas permitem a simulação de 

diversos cenários, o que se tornou bastante conveniente, dado a constante mutação do 

espaço interior que a Casa em Movimento irá realizar. Assim, e para garantir nos diversos 

cenários que a configuração da casa proporciona, foi garantido que todos parâmetros que 

garantem uma iluminação artificial de qualidade foram obtidos. 

Portugal é um país com recursos solares que devem ser aproveitados e maximizados. 

Assim, a iluminação natural torna-se um factor que não pode ser desprezável na concepção 

das casas actualmente, dados os benefícios energéticos e ambientais que daí advêm. Na 

concepção da Casa em Movimento foi considerada esta possibilidade, com recurso a grandes 

janelas com a orientação solar a ser maximizada, dado o seguimento solar que a Casa irá 

desenvolver, e é um factor que não deverá ser negligenciado, mas sim potenciado ao 

máximo. A opção de instalar janelas com cerca de 80% da área das paredes, que irão 

acompanhar o movimento aparente do Sol visa isso mesmo. Com janelas desta dimensão 

consegue-se obter iluminação suficiente para a Casa em Movimento em cerca de 90% do 

período diurno anual, o suficiente para produzir significativas poupanças energéticas. 





 

 

 

 

Capitulo 3  

Análise do comportamento térmico da 
Casa em Movimento 

O Capítulo 3 é dedicado à análise do comportamento térmico da Casa em Movimento e 

tem como principal objectivo estabelecer e implementar condições de conforto térmico 

interiores. Para a elaboração das condições de conforto térmico seguem-se critérios e 

concepções que garantam a obtenção de níveis elevados de qualidade ambiente, e que deve 

assegurar uma exploração fiável e económica para que o sistema possa ser implementado, e 

assim obter os valores de carga para o dimensionamento de um sistema de climatização.  

Pretende-se definir uma instalação que, tendo em conta a utilização do espaço garanta 

boas condições de conforto, potencie ao máximo a utilização de técnicas passivas de 

climatização, que dispensam a utilização de energia, maximizando a eficiência energética, e 

consequentemente a racionalização dos consumos energéticos. Se tal não for o suficiente, e 

existir a necessidade de recorrer a técnicas de climatização activas, a opção deverá ser a que 

se apresente com o mais elevado rendimento de entre as opções existentes, ou seja, a 

melhor solução a nível de eficiência energética e que preencha os requisitos do projecto. 

3.1. O Conforto térmico na Casa em Movimento  

O conforto térmico é um conceito que está associado a uma grande subjectividade, mas 

que pode ser definido como “um estado de espírito que reflecte a satisfação com o ambiente 

térmico que envolve a pessoa” [15]. Segundo a ASHRAE, são seis os factores elementares que 

devem ser considerados para a definição de conforto térmico: i) Ritmo metabólico; ii) Tipo de 

vestuário; iii) Temperatura do ar; iv) Temperatura média radiante; v) Velocidade do ar; vi) 

Humidade do ar. 
A padronização destes factores, que influenciam na sensação de conforto térmico, é 

bastante complexa, como tal, diversos estudos e recolha de dados têm sido efectuados com o 

intuito de o conseguir. Nesse sentido, estabeleceram-se um conjunto de valores que definem 

uma zona de conforto à qual corresponde uma situação de conforto térmico com um nível de 

aceitação de 80% por parte dos ocupantes. Os valores de referência obtidos são [18,19]: 
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- No período de aquecimento (Inverno) a temperatura deverá situar-se entre os 20°C e os 

24,7°C; 

- Para o período de arrefecimento, a temperatura deverá situar-se entre os 24°C e os 

27,3°C; 

- A diferença vertical de temperatura entre a cabeça e o tornozelo deverá ser menor que 

3°C; 

- A humidade relativa deve estar entre os 30% e os 70%, de forma a evitar fenómenos 

como pele seca, irritação das membranas mucosas, geração de electricidade estática, 

irritação dos olhos, doenças respiratórias, entre outras [18;19]. 

 

3.2. Revisão da literatura - Fenómenos de transferência 
de calor em edifícios residenciais 

No caso dos edifícios residenciais, as trocas de calor ocorrem essencialmente através da 

envolvente exterior, mas não exclusivamente, pois a existência de compartimentos com 

diferentes temperaturas, origina igualmente trocas de calor dentro da habitação, ou ainda 

através da geração interna de calor, resultante dos equipamentos eléctricos ou da ocupação 

humana. 

Os três mecanismos de transferência de calor são a condução, a convecção e a radiação. 

Enquanto a condução e a convecção exigem a presença de um meio material para que 

aconteçam, a transmissão de calor por radiação é independente de qualquer meio. 

Seguidamente passa-se a descrever, sucintamente, cada um dos processos: 

 

i) Condução de calor 
A condução é uma forma de transferência de calor que, usualmente, ocorre nos sólidos. O 

fenómeno de condução surge como resultado das colisões entre moléculas de uma dada 

substância e da sua subsequente energia cinética. Para tal, é necessário que as partículas que 

formam o corpo se encontrem muito próximas umas das outras. A ocorrência deste processo 

permite a transmissão de energia das partículas com maior temperatura às que apresentam 

temperatura inferior. 

A Lei que rege os fenómenos de transferência de calor por condução é a Lei de Fourier 

(ver expressão 3.1) [17], que estabelece que o fluxo de calor através de um material é 

proporcional ao gradiente negativo da temperatura. Esta Lei permite determinar o fluxo de 

calor transportado por condução entre duas superfícies através conhecimento da 

condutibilidade térmica, da área e do gradiente de temperatura: 

 

                                                                                                    
(3.1) 
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Onde: 

Qcond – quantidade de calor transferido por condução [W] 

λ – a condutibilidade térmica do elemento [W/°C] 

A – área da superfície [m2] 

 – Gradiente da temperatura [°C/m] 

 

Dos materiais usualmente utilizados para a construção de um edifício, existem uns que 

apresentam maior condutibilidade térmica, caso dos metais, e outros que apresentam baixa 

condutibilidade térmica, caso da cortiça, que podem ser utilizados como isolantes térmicos. 

 

ii) Convecção 
A convecção ocorre em líquidos e gases, contrariamente ao que sucede na condução. A 

convecção é a principal razão de troca de calor entre superfícies sólidas e gases ou líquidos, 

ou simplesmente entre estes dois últimos. Quando a troca de calor se dá entre fluidos, o 

fluido a temperatura mais elevada, por ser menos denso, tende a subir. O inverso acontece 

com o fluido mais frio. Este deslocamento, por diferenças de temperatura, deve-se às forças 

de impulsão. 

O movimento do fluido pode ser natural ou forçado. Considera-se natural se o movimento 

resultar das forças de impulsão existentes devido às diferenças de densidade, e forçado se for 

induzido por uma força externa. Podem-se considerar como forças externas o vento ou 

qualquer equipamento que faça o fluido mover-se. 

A Lei do Arrefecimento de Newton [17] permite determinar o fluxo de calor, por 

convecção, entre uma superfície sólida e um fluido. No caso de um edifício, a superfície 

sólida corresponde à envolvente e o fluido ao ar que se encontra em contacto com ela. A Lei 

do Arrefecimento é traduzida pela seguinte expressão matemática (3.2): 

 

                                                                                         
(3.2) 

 

Onde, 

Qconv – quantidade de calor transmitida [W] 

hc – condutância térmica superficial por convecção [W m-2 °C-1] 

As – área superficial de contacto entre o elemento sólido e o fluido [m2] 

Ts – temperatura superficial do fluido [°C] 

T  - é a temperatura do fluido [°C] 
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Figura 3.1 – Energia Solar sobre uma superfície opaca 

 

iii) Radiação 
O processo de transmissão de calor por radiação é conseguido pela propagação de ondas 

electromagnéticas. Este processo distingue-se dos anteriores pelo facto de não necessitar de 

qualquer meio material para que a transferência de energia aconteça, dado esta se propagar 

no vácuo. Cada superfície possui uma determinada capacidade de emitir radiação e a essa 

característica é dado o nome de emissividade. Os valores da emissividade podem variar entre 

0 e 1, dependendo da capacidade do corpo de não emitir ou de emitir toda a energia, 

respectivamente. Estes valores são, no entanto, meramente teóricos pois não se verificam na 

realidade. A um corpo que apresenta uma emissividade igual a 1 dá-se o nome de corpo negro 

(corpo ideal). Num corpo negro não se verificam reflexões, pelo que toda a energia incidente 

é absorvida e posteriormente emitida. Contrariamente, num corpo com emissividade 0, toda 

a energia incidente é reflectida. 

De salientar ainda que um bom emissor é também um bom absorvedor de energia. Quanto 

mais energia um corpo absorve maior será a radiação emitida. 

A Lei de Stefan-Boltzmann [17], (ver expressões 3.3 e 3.4), diz que a energia total 

emitida por segundo e por unidade de área de uma superfície é proporcional à quarta 

potência da temperatura absoluta da superfície. No entanto, a expressão pode-se apresentar 

de duas maneiras distintas, de acordo com o local de propagação de energia por parte do 

emissor: 

 

                                                                                                  
(3.3) 

 

                                                                                        
(3.4) 
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Onde, 

Qrad – calor transmitido por radiação (W) 

ε – emissividade da superfície [0≤ε≤1] 

S – área da superfície emissora (m2) 

σ – Constante de Stefan-Boltzmann (=5.67x10-8W m-2 °C-4) 

T – temperatura absoluta (°C) 

T1 e T2 – temperaturas superficiais (°C) 

 

Uma parte da radiação solar que incide num edifício é reflectida, outra absorvida e a 

restante transmitida. Alguma da energia transmitida flui para o interior da habitação através 

de fenómenos de condução que, posteriormente, dão origem a mecanismos de convecção 

superficial (sólido-fluido). Por outro lado, dentro da habitação poder-se-ão gerar fenómenos 

de convecção entre fluidos, dando, assim, origem aos três mecanismos de transferência de 

calor. 

3.3. Calor sensível e calor latente 

Uma substância quando é aquecida, a sua temperatura aumenta à medida que o calor é 

adicionado. O aumento de calor é o calor sensível. Igualmente, quando o calor é removido de 

uma substância, também é calor sensível. O calor que provoca uma mudança de temperatura 

num corpo é o calor sensível. 

Todas as substâncias no seu estado puro, na natureza, podem mudar de estado. Os sólidos 

podem passar ao estado líquido (o gelo derrete e torna-se em água), e os líquidos passarem 

ao estado gasoso (a água passar a vapor de água). No entanto, estas mudanças só ocorrem 

quando calor for fornecido ou retirado à substância. O calor que provoca estas mudanças é o 

calor latente. 

Estas duas grandezas revelam-se de grande importância, pois quando se pretende 

climatizar um local, aquando do arrefecimento, o calor a retirar desse local deverá ser o 

calor sensível, provocando apenas o arrefecimento do ar ambiente. Ao invés, se for retirado o 

calor latente, observa-se o fenómeno da condensação do vapor de água, e na superfície do 

arrefecedor formar-se-á água no estado líquido, situação deveras indesejável. 

3.4. Metodologia de cálculo do comportamento térmico 
para a avaliação das necessidades energéticas  

Para a realização do cálculo do comportamento térmico da Casa em Movimento pode-se 

optar por uma análise estática ou dinâmica. A análise estática possibilita o cálculo das 

necessidades energéticas do edifício em períodos de aquecimento ou arrefecimento. Este tipo 

de metodologia permite analisar o edifício à luz da regulamentação actualmente em vigor, 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). A 

abordagem dinâmica permite aferir com maior rigor a avaliação do comportamento térmico 

do edifício. Uma vantagem significativa deste tipo de abordagem é a sua versatilidade quanto 

à possibilidade de aplicar um elevado número de parâmetros para efeito da análise da 
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sensibilidade térmica e de permitir, contrariamente ao RCCTE, a avaliação de um número 

ilimitado de zonas térmicas pertencentes a um edifício. 

3.5. Metodologia Estática do cálculo das cargas térmicas 

 

O cálculo das cargas térmicas pode ser definido por um conjunto de passos a seguir, para 

a sua obtenção. Desta forma irá ser apresentada a metodologia que deve ser seguida para o 

ser cálculo. 

 

i) Identificação das zonas térmicas 
 

Para se efectuar o dimensionamento de um sistema de climatização de um edifício, é 

necessário calcular as cargas térmicas presentes em cada local a climatizar. Se os locais 

forem adjacentes e as condições termo-higrométicas idênticas, podem ser consideradas com 

só compartimento, simplificando assim os cálculos a efectuar. Este foi o procedimento 

adoptado para o presente estudo, ou seja, foi considerado que a habitação deverá estar toda 

climatizada, com as mesmas condições para todas as divisões. 

 

ii) Identificação das cargas térmicas 
 

Para a identificação das cargas térmicas é necessário efectuar um balanço térmico do 

edifício, caracterizando todas as cargas térmicas que se geram no seu interior, assim como os 

ganhos e perdas, consoante a estação de arrefecimento ou aquecimento, de calor através das 

paredes, coberturas e vidros. Podem então ser divididos da seguinte forma: i) Carga por 

insolação através das superfícies transparentes; ii) Carga por insolação através da envolvente 

exterior; iii) Carga por condução nos elementos interiores; iv) Carga resultante da geração 

interna de calor; v) Carga devido à renovação do ar. 

A transmissão do calor através das paredes, coberturas e pavimentos, janelas e vidros do 

edifício, dependem dos materiais a utilizar, mas também do seu tamanho, forma e orientação 

solar. 

 

iii) Carga por insolação através das superfícies transparentes 
 

A transmissão de calor através dos vidros devido à insolação depende de uma série de 

factores, tais como a sua constituição, área, orientação, o tipo de envidraçado e o 

sombreamento que possa existir. 

 



Metodologia Estática do cálculo das cargas térmicas 37 

 

37 

                                                                             
(3.5) 

 

Onde, 

A - Área do vidro [m2] 

It – Irradiação da superfície exterior [W/m2] 

τ – Transmissividade do vidro 

Uα – Absorsividade do vidro (W/°C) 

he – Coeficiente de transmissão de calor por convecção na superfície exterior do vidro 

(W/°C) 

SCL – Solar Cooling Load 

 

Na equação 3.5, o termo  é substituído por SCL, cujo valor pode ser 

consultado na tabela 6.5 de [19], em função da latitude do local, a sua orientação e estação 

do ano, simplificando o cálculo da energia incidente sobre a superfície transparente. Mas 

nesta expressão ainda não é tido em conta o sombreamento, pelo que ainda terá de ser 

contabilizado, o que leva a: 

 

                                                           
(3.6)  

 

onde, 

Ashadow – Área do vidro sombreada [m2] 

ASol – Área do vidro ensolarada [m2] 

SCLshadow - solar cooling load for shaded area as if glass is facing north [W/m2] 

SCLSun – solar cooling load for sunlit glass facing specific direction [W/m2] 

SCL –solar cooling load for sunlit glass facing specific [W/m2] 

SC – Shadow Coefficient 

 

Os valores de SC são obtidos na tabela 5 de [20]. 

 

 

 

 

iv) Carga por insolação através de paredes opacas 
 

A transmissão de calor através da envolvente exterior devido à insolação depende, assim 

como no caso dos vidros, da sua área, constituição, orientação, ventos predominantes e 

estação do ano. 

Uma parte da energia solar é reflectida, sendo a restante absorvida. Desta, uma parte é 

transmitida por convecção e outra por radiação, para o exterior. Assim, a energia 

remanescente é transmitida para o interior. Tendo em conta a diferença de temperatura do 

exterior para o interior, obtém-se: 
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(3.7) 

 

onde, 

 

Ut – Coeficiente de transmissão térmica superficial do elemento da envolvente (W/m2.°C) 

A – área do elemento da envolvente (m2) 

Te – Temperatura do exterior (°C) 

Ti – Temperatura do interior (°C) 

α – Coeficiente de absorção (para a radiação solar) da superfície exterior da parede 

It – Intensidade de radiação solar instantânea incidente em cada orientação (W/m2) 

he – Condutância térmica superficial exterior do elemento da envolvente (W/m2.°C) 

CLTD – cooling load temperature difference (°C) 

 

v) Carga por insolação da cobertura 
 

Para o cálculo da cobertura, o método a utilizar deverá ser diferente do apresentado no 

ponto anterior, visto que esta apresenta uma caixa-de-ar que separa o ambiente exterior do 

interior. Desta forma, o cálculo é efectuado tendo em conta a diferença de temperatura dos 

dois ambientes: 

 

                                                                                                        
(3.8) 

 

onde, 

Ut – Coeficiente de transmissão térmica superficial do elemento da envolvente (W/m2.°C) 

A – área do elemento da envolvente (m2) 

sT – diferença de temperatura dos dois ambientes (°C) 

 

vi) Carga por condução através dos elementos interiores 
 

O cálculo da carga térmica através da envolvente interior é efectuado apenas tendo em 

conta a diferença de temperatura entre o espaço a condicionar e o não condicionado. Como 

no presente trabalho se optou por uma climatização total e uniforme do espaço, 

considerando a casa com sendo monozonal, não irá ser considerada a carga térmica através 

dos elementos interiores. 

 

vii) Carga resultante da geração interna de calor 
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Num edifício, as cargas resultantes da geração interna de calor são devidas à iluminação, 

pessoas e equipamentos eléctricos que operam no seu interior. Em edifícios comerciais, estes 

valores são significativos, tendo em conta a iluminação e os equipamentos utilizados para a 

actividade, mas num edifício residencial, como no caso em estudo, estes valores são 

desprezáveis.  

Existe ainda um outro factor que influencia o valor total das cargas térmicas de um 

edifício, que é a carga devida à renovação do ar. Uma vez mais, este valor, por se tratar de 

um edifício residencial, foi desprezado, pois não existe ventilação mecânica. 

 

viii) Coeficiente global de transmissão térmica 
 

O coeficiente de transmissão térmica é uma medida de quantidade de calor por unidade 

de tempo que atravessa uma superfície de área unitária, pela diferença de temperatura entre 

os ambientes que separa, e pode ser determinado pela expressão 3.9 [21]: 

 

        
 (3.9) 

 

onde, 

Rj – Resistência térmica da camada j [m2°C/W] 

Ri e Rj – Resistência térmica superficiais, interior e exterior, respectivamente [m2°C/W] 

A resistência térmica da camada j, pode ser obtida através da divisão da sua espessura 

pela sua condutibilidade térmica, como se pode verificar na expressão 4.11 [21]: 

 

          (3.10) 

 

onde, 

e – espessura da camada j [m] 

λ – condutibilidade térmica do material da camada j (W/m°C) 

 

Todos os valores, incluindo os valores de Ri e Re, podem ser obtidos em [22]. 

 

ix) Sumário 
 

Este tipo de abordagem permite efectuar o balanço de ganhos e perdas térmicas ao longo 

de cada uma das duas estações. Os valores aplicados são baseados em métodos estatísticos, 

que têm uma muito boa aproximação global das necessidades energéticas, mas não sendo 

suficientemente precisa para o dimensionamento de um equipamento de climatização. 

Os valores do coeficiente global de transmissão térmica serão os valores determinantes 

para que as trocas de calor do interior para o exterior sejam as menores possíveis, de forma a 

garantir que os consumos energéticos sejam diminuídos. Este factor tornou-se relevante para 

as escolhas dos materiais de construção da casa. A opção recaiu na madeira e cortiça, pois 

estes materiais apresentam elevados valores de resistência térmica, o que torna o coeficiente 

global de transmissão térmica menor. 
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3.6. Metodologia Dinâmica do cálculo das cargas térmicas 

A carga térmica pode ser definida como sendo a quantidade de calor latente e sensível 

que deve ser adicionada/retirada de um ambiente, com o objectivo de garantir o conforto 

térmico dos seus ocupantes, ou ainda para a manutenção de um processo ou produto. Para a 

obtenção das condições definidas como ideias de satisfação utilizam-se sistemas com 

capacidade adequada, sendo o seu cálculo baseado no pico de carga térmica que ocorre nas 

condições mais desfavoráveis de ganhos de calor. As cargas térmicas são calculadas através 

do somatório das cargas enunciadas no ponto anterior. 

Actualmente existem métodos dinâmicos que permitem seu cálculo através de software, 

o que irá simplificar o cálculo. Esta metodologia tem vindo a ganhar notoriedade, visto que 

permitem a simulação de situações reais e obtenção de resultados com grande aproximação 

[23]. 

 

i) Energy Plus 
Para o presente estudo, o software escolhido foi o EnergyPlus, um software de simulação 

dinâmica, através da sua primeira interface gráfica DesignBuilder. 

O EnergyPlus foi desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos da 

América (DOE), durante a década de 70, em consequência da crise petrolífera, com intuito de 

aumentar a eficiência energética. Como antecessores este programa teve o BLAST (Building 

Loads Analysis and System Thermodynamics) e o DOE2. Apresenta a vantagem de ter corrigido 

falhas detectadas nos programas anteriores e, como a linguagem de programação é o 

FORTRAN90, permite que os utilizadores/programadores alterem as suas linhas de 

programação [28]. 

Com esta ferramenta, é facultado ao utilizador a modelização 3D de um edifício, através 

do interface gráfico DesignBuilder, não existindo limitação no que respeita a geometrias mais 

complexas. Assim, é conseguido uma construção realista de um edifício em várias vertentes, 

entre as quais se destacam a espessura das paredes, janelas, lajes, molduras de janelas, o 

sombreamento provocado por edifícios circundantes, e ainda a possibilidade de introduzir 

dispositivos de sombreamento interior e exterior tais como palas horizontais, laterais e de 

lamelas. 

O DesignBuilder inclui uma base de dados bastante completa, oferecendo bibliotecas pré-

definidas que possibilitam, de uma forma bastante simples, escolher os materiais de 

construção que compõem o edifício em análise, assim como o tipo de actividades a 

desenvolver no seu interior. De destacar ainda a possibilidade de se poder atribuir horários de 

funcionamento, assim como o número de utilizadores que previsivelmente irão estar. Oferece 

ainda a possibilidade de se incluírem os dados relativos à iluminação, utilização de 

computadores e outros equipamentos eléctricos, e conseguir estimar a geração de calor 

interno de um edifício. 
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Os dados de entradas são definidos pelo utilizador através de menus que, aquando da 

modelização 3D do edifício, serão pedidos. Como exemplo destes dados que serão necessários 

para a sua correcta caracterização são os materiais que constituem o edifício. 

Os resultados obtidos são bastante diversos e com grande diversidade, podendo o detalhe 

ir desde a simulação anual até uma horária, o que implica uma simulação mais morosa. Dos 

valores que se podem extrair da simulação, há que destacar as simulações do consumo 

energético, temperaturas interiores e humidade relativa. É também possível verificar os 

balanços de energia às envolventes opacas (pavimento, tecto e paredes), envidraçados, e 

assim obter as cargas de aquecimento e arrefecimento necessárias para as condições de 

conforto previamente estabelecidas. Como resultado destas cargas, podem-se obter as 

emissões de Gases de Efeito de Estufa, em particular as emissões de CO2. 

Relativamente ao EnergyPlus, o suporte associado à interface gráfica DesignBuilder, é de 

todo conveniente abordar o método numérico que lhe está associado, e no qual o programa 

se baseia. Os cálculos de cargas térmicas mais comuns, no qual está inserido o EnergyPlus, 

baseiam-se no método CTF (Conduction Transfer Function), recomendado pela ASHRAE, e que 

assenta na transformação do ganho de calor de todas as fontes em carga térmica. É então 

efectuado um cálculo que tem em conta o balanço, abrangendo todas as formas de 

transmissão de calor, não só das superfícies, mas também do ar da zona em estudo. O 

princípio pelo qual o EnergyPlus se rege é a igualdade relativa ao balanço energético a uma 

determinada zona, e pode ser expressa por [24]: 

 

 

         (3.11) 

 

onde, 

 

  : é a energia armazenada no ar da zona z; 

: o somatório do calor proveniente das fontes internas; 

: o somatório das trocas de calor, convectivas, das superfícies 

oriundas do interior da zona; 

 : o somatório das trocas de calor devido à mistura de ar entre 

zonas; 

 : a transferência de calor associada às 

infiltrações de ar exterior 

 : a taxa de troca de calor com o sistema de climatização. 

 

A versão utilizada, 2.2.4.001, já traz integrada o módulo IEE, que permite utilizar a 

caracterização do edifício, inerente à construção do modelo, e os resultados da simulação 
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dinâmica detalhada, para calcular diversos parâmetros relevantes no âmbito do DL 79/2006, 

Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE). 

Esta versão traz incluída uma base de dados climáticos das capitais de distrito de 

Portugal, e permite ainda a sincronização com a base de dados do software português 

SolTerm 5, que inclui todas as localidades do país, assim como obter a certificação energética 

para edifícios. 

A versão apresentada pode ser descarregada gratuitamente no sítio da internet do 

software, e tem uma validade de 1 mês, com todas as funcionalidades disponíveis e funciona 

como uma demonstração. Findo este período, deixa de se poderem efectuar as simulações de 

seguida apresentadas no ponto 4.7 deste capítulo. 

Para o efeito dos cálculos a seguir apresentados foram considerados seguintes condições 

de referência, para a estação de aquecimento a temperatura de 20°C, e para a estação de 

arrefecimento 25°C, de acordo com o decreto-lei 80/2006 de 4 de Abril, RCCTE. 

 

ii) Simulação para cálculo das cargas térmicas 
 

Para os cálculos a efectuar, houve a necessidade de introduzir o modelo 3D da Casa em 

Movimento. Para tal recorreu-se ao software e ao tutorial disponibilizado on-line em [29], 

onde estão disponíveis vários tutoriais que ajudam a perceber o processo seguido para a 

introdução de edifícios, a definição das zonas, a definição dos valores dos coeficientes globais 

de transmissão de calor e das massas superficiais das paredes, telhado e pavimento. 

O primeiro parâmetro a ser definido é a localização do projecto. A localidade escolhida 

foi o Porto, como se pode verificar na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Localização do projecto 

 

De seguida, é necessário construir o edifício. O software permite que a casa seja 

desenhada, escolhendo as dimensões da habitação que de acordo com [19] deverão levar em 

conta a espessura das paredes, ou seja, as dimensões a considerar são as dimensões 

exteriores da casa. Como no projecto, o comprimento e largura internos são 12m e 6m, 

respectivamente, as dimensões consideradas foram de 12,5m e 6,5m. Para a altura da casa, o 

mesmo foi considerado, ou seja, para uma altura interior de 3,0m, foi considerada uma altura 

de 3,5m, de maneira a levar em conta a espessura da cobertura. A Figura 3.3 mostra a 

visualização da casa no DesignBuilder. 

 

 

Figura 3.3 – Modelização da casa 3D no DesignBuilder 
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Após a modelização do edifício, torna-se necessário definir o tipo de utilização que lhe 

estará associada, assim como a densidade de ocupação [pessoas/m2]. Estes valores são 

definidos no separador “Activity”. Foi considerado um horário de ocupação de uma família 

adulta, em que ambos os elementos do casal se encontram fora de casa durante o período 

semanal diurno entre as 8:30h e as 18:00h. No período entre as 7:00h e as 8:30h, a casa está 

ocupada, e depois entre as 18:00 e as 23:00. Durante o período destinado a dormir a 

climatização estará desligada. Ainda assim, foi definido que a temperatura de retoma da 

operação foi definida como 16°C. Assim, e se durante a noite a temperatura interior da casa 

baixar deste valor, o sistema deverá ser ligado até se obter novamente uma temperatura de 

20°C. Durante o fim-de-semana, o período de operação foi definido como sendo das 7:00h e 

as 23:00h. Como referido no ponto 3.5, os valores de geração interna de calor, relativamente 

a equipamentos eléctricos foram desprezados, pois a grande contribuição para esta parcela é 

a iluminação. Assim, e como visto no capítulo anterior, a opção por iluminação através de 

LED’s, devido ao elevado rendimento que estes apresentam, os valores desta carga serão 

aproximadamente zero.  

No separador “Construction” serão definidas as propriedades de cada um dos elementos 

construtivos de uma habitação. As paredes foram definidas, como se pode visualizar na Figura 

3.4, como uma camada de madeira exterior, com 0,10m de espessura, uma camada de 

isolante térmico, cortiça, com 0,05m de cortiça, e ainda uma parede interior de 0,10m de 

madeira. A espessura de cada parede é de 0,25m, o que dá um total de 0,50m de espessuras 

de paredes para ambas as extremidades da casa. Como foi visto no ponto 4.4, os materiais 

que apresentam menor condutibilidade térmica são os melhores isolantes térmicos. O peso do 

material foi levado em conta, dada a especificidade do projecto, e optou-se pelos materiais 

apresentados. Os valores de referência do programa foram confirmados em [22]. 
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Figura 3.4 – Constituição da parede no software DesignBuilder 

Com a configuração acima presente obtiveram-se os valores de coeficientes de 

transmissão térmica para as paredes apresentados na Figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5 – Características das paredes exteriores obtidas no DesignBuilder 

 

Como foi considerado que se trata de uma só zona, as paredes interiores foram 

desprezadas, como visto no ponto 3.5. 

As janelas foram definidas como sendo duplas, com preenchimento de árgon no seu 

interior. Dada a grande exposição solar, e de forma a fomentar os ganhos térmicos, as janelas 

foram consideradas como tendo 80% da superfície da parede onde serão instaladas. Como se 

pode verificar na Figura 3.6, as janelas são responsáveis por uma parte muito significativa das 

perdas, já que apresentam valores de coeficientes de transmissão térmica, o que associado 

ao facto de a casa se comportar como um seguidor solar, as paredes que ao meio dia solar 
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estão orientadas a Este e Oeste, não serão equipadas com janelas, de forma a isolar a casa 

das potenciais perdas térmicas que aí ocorreriam. A escolha do árgon como preenchimento, 

prende-se com o menor valor de U apresentado relativamente ao ar. Esta escolha permite 

reduzir o sistema de climatização a instalar [25]. 

 

 
Figura 3.6 – Características da janela 
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De seguida deverá ser definido o tipo de sistema de climatização a utilizar. O sistema 

escolhido foi o do piso radiante. Neste ponto todos os valores do COP (Coefficient of 

Performance), foram definidos como tendo valor unitário, ou seja, por cada kWh de energia 

térmica necessária, será necessário um kWh de energia eléctrica para o produzir. Esta opção 

teve uma base meramente de comodidade na avaliação das necessidades de energia. 

Para o cálculo das necessidades de águas quentes sanitárias (AQS), não foram definidas no 

programa, apesar de ele o suportar, pois como se verá este valor não terá um peso 

significativo no cálculo da ponta necessário para o sistema de climatização. 

3.7. Resultados dos cálculos das cargas térmicas 

Os valores obtidos para as cargas térmicas, obtidos a partir de uma simulação mensal, 

podem ser observados no gráfico da Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7 – Gráfico das necessidades energéticas climatização 

 

Como se pode verificar no gráfico da figura 3.7, a casa apresenta valores relativamente 

baixos de necessidades de arrefecimento. O aquecimento (quer da casa, quer das águas 

sanitárias, que ainda não se encontram contabilizadas) apresenta-se como a maior fatia dos 

consumos globais. A Figura 3.8 apresenta os valores de temperatura, de operação no interior 

da casa e a temperatura ambiente exterior. Como se pode verificar, as temperaturas 

encontram-se dentro do intervalo definido como de conforto. Observa-se que a temperatura 

do ar se encontra dentro dos limites estabelecidos.  
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Figura 3.8 – Gráfico das temperaturas do interior da casa e exterior 

 

3.8. Introdução Medidas Passivas Climatização 

Para evitar a necessidade de arrefecimento foram adoptadas medidas passivas, para a 

não inclusão de medidas activas de climatização de arrefecimento, e assim tornar o sistema 

energeticamente mais económico. Assim sendo, e como será visto no capítulo do 

dimensionamento fotovoltaico, a pala que cobre a casa vai ser móvel. Aproveitando esse 

facto, e dado que esta vai apresentar um grau de movimento notável, vai ter a capacidade 

de, e quando assim for necessário, servir de pala na janela virada a sul, possibilitando 

sombreamento às janelas viradas a sul, e assim reduzir os ganhos solares [26]. O exemplo do 

que foi aqui descrito pode ser visualizado na Figura 3.9. Dada a especificidade do projecto a 

desenvolver, o software não está preparado para efectuar a simulação desejada. Ainda assim, 

com a possibilidade de inclusão de palas de sombreamento, simulou-se uma pala com 30º de 

inclinação, de forma a ser o mais próximo da realidade. Observando a Figura 3.9, a única 

diferença que existe na realidade é a altura a que a pala está colocada, pois em vez de ser 

por cima das janelas, será por cima da cobertura. 

Além da pala, outra medida introduzida foram as cortinas. As cortinas deverão estar 

fechadas durante o período diurno, no período de arrefecimento. 
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Figura 3.9 – Casa com a pala sobre as janelas 

Com esta alteração os ganhos solares por insolação através da envolvente transparente 

foram diminuídos significativamente, como se pode observar no gráfico da Figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10 – Ganhos solares envolvente transparente com e sem pala 

 

Com a inclusão da pala, verifica-se que as necessidades de arrefecimento caem de 

123,3kWh para 22,43 kWh.1 

 

                                                 
1 Os valores obtidos para as necessidades de arrefecimento, e como visto no ponto 4.5.2, 

o EnergyPlus considera que a carga a retirar é negativa, e a fornecer é positiva, motivo pelo 

qual se considerou que os valores referidos, embora negativos, são na realidade positivos. 
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Figura 3.11 – Gráfico das necessidades energéticas com pala 

Como se pode verificar na Figura 3.12 a temperatura durante os meses da estação de 

arrefecimento (de Junho a Setembro) mantém-se entre os 20°C e os 25°C. O que reforça a 

ideia da não necessidade de equipamento de arrefecimento. 
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Figura 3.12 – Evolução das temperaturas interior e exterior 

Após este estudo, conclui-se que a casa apenas precisa de ser aquecida. Para o 

aquecimento da casa optou-se pela utilização de uma bomba de calor geotérmica. Assim, e 

para o aquecimento da casa, a opção recaiu na energia geotérmica, dada a sua elevada 

previsibilidade e elevada eficiência energética, como se poderá observar no próximo 

capítulo. 

Para o caso em estudo a escolha do sistema de distribuição da energia térmica recaiu num 

sistema de piso radiante. Como tal, as simulações já foram efectuadas, baseando-se na 

distribuição de calor radiactivo. Como se pode verificar na Figura 3.8, os valores 

apresentados são da temperatura do ar, temperatura radiante e temperatura de operação. 

Esta última apresenta-se de grande importância, pois será a partir dela que o sistema deverá 

funcionar, de forma a garantir a temperatura do ar desejada. 

A temperatura de operação do sistema é uma função da temperatura do ar e da 

temperatura radiante. O valor pode ser calculado de acordo com a equação 3.12, que 

considera que se o valor de velocidade relativa do ar no interior é inferior a 0,2m/s, o valor 

de A deverá ser 0,5 [15]. Isto equivale a efectuar a média entre os dois valores da 

temperatura para se obter o valor da temperatura de operação do sistema radiante. 

 

[°C]         (3.12) 

 

onde,  

top – temperatura de operação (°C) 

ta – temperatura do ar (°C) 

tr – temperatura radiante (°C) 

A – factor em função da velocidade do ar 

 

A utilização de um sistema radiante traz grandes vantagens, de entre as quais se devem 

destacar [27]: i) não consome oxigénio; ii) energeticamente mais económico, pois como o 

calor é ascendente, consegue-se o mesmo conforto térmico com uma temperatura menor, 

com uma temperatura igualmente distribuída, com uma poupança de energia de 20 a 30%;iii) 

economia de espaço; iv) não necessita de manutenção; v) aquecimento por radiação, sem 

movimentos de ar e, consequentemente, sem movimento de poeiras; vi) pés quentes e 

cabeça fria; vii) silencioso; viii) versatilidade. 

3.9. Necessidades energéticas preparação AQS 

Com as cargas térmicas calculadas, é necessário definir as necessidades de energia para a 

preparação de Águas Quentes Sanitárias (AQS). Para o seu cálculo (ver expressão 3.13), e 

como se trata de um parâmetro que facilmente se pode prever, não existindo grande 

flutuação nos valores, a opção recaiu no método sugerido no Regulamento das Características 

de Comportamento Térmico de Edifícios, RCCTE, presente no Anexo VI. O método pode ser 

definido como: 

 

        
 (3.13) 
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onde, 

 

MAQS – é o consumo médio diário de referência de AQS. Nos edifícios residenciais, 

MAQS=40l*nº ocupantes [l] 

sT – é o aumento de temperatura necessário para preparar as AQS2[°C] 

nd – é o número anual de dias [d] 

 

3.10. Sumário 

O Sol apresenta-se como a maior fonte de energia renovável disponível na Terra. Uma boa 

integração da Casa em Movimento, no local da sua instalação, com este recurso inesgotável e 

gratuito permite a minimização da energia para a climatização da casa, ora maximizando o 

seu aproveitamento energético na estação de aquecimento, ou pelo contrário, minimizando 

os seus ganhos energéticos solares, na estação de arrefecimento. 

 
Figura 3.13 – Necessidades Totais Mensais Climatização e AQS 

Após o estudo das cargas térmicas, podem ser obtidos os resultados totais e a ponta, de 

2,8kW, que irão ser utilizados para o dimensionamento do sistema de climatização. A 

introdução de medidas passivas de climatização revestem-se de grande importância, pois 

como se verificou, permitem uma maior economia de energia consumida para a climatização 

e possibilitam também uma redução dos custos iniciais, pois como verificado, a dispensa de 

                                                 
2 Considera-se que a rede de água pública fornece água à temperatura média anual de 

15ºC, e que deverá ser aquecida à temperatura de 60ºC, pelo que sT=60-15=45ºC 
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necessidades de arrefecimento, dispensa também a introdução de equipamentos com esse 

fim. 

 

 
Figura 3.14 – Evolução da temperatura ao longo do ano da Casa em Movimento 

O estudo apresentado neste capítulo tem como principal objectivo a obtenção de 

temperaturas ao longo do ano, que sejam agradáveis e confortáveis aos habitantes da “Casa 

em Movimento”. O objectivo foi conseguido como se pode verificar na Figura 4.14, onde se 

pode observar que a temperatura se mantém dentro dos limites descritos no início deste 

capítulo, ou seja entre os 20°C e os 25°C. 

 





 

 

 

Capitulo 4  

Medidas Activas de Climatização 

A manutenção de uma temperatura confortável dentro de um edifício pode exigir uma 

quantidade significativa de energia. Frequentemente são utilizados sistemas separados de 

aquecimento e arrefecimento para a obtenção da temperatura desejada, e a energia 

necessária para operar esses sistemas geralmente provém de combustíveis fósseis, energia 

eléctrica, ou a biomassa 

4.1 Geotermia Versus Outras Tecnologias 

A Energia Térmica da Terra, Geotermia, está disponível in loco, ao contrário de muitas 

outras fontes de energia utilizadas para o aquecimento e arrefecimento, que precisam 

percorrer longas distâncias até ao local onde irão ser utilizadas, e encontra-se disponível em 

quantidades massivas. 

 
Figura 4.1 – Temperatura ar versus temperatura terra versus águas subterrâneas [30] 

A terra transporta o calor de uma forma lenta e tem uma alta capacidade de 

armazenamento de calor, o que consequentemente leva a que a temperatura seja alterada 

lentamente, na ordem de meses ou até anos. Como resultado dessa baixa condutividade 
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térmica, o solo pode transferir um pouco de calor a partir da estação de arrefecimento para a 

estação de aquecimento, tal como apresentado na Figura 4.1; o calor absorvido pela terra 

durante o verão começa efectivamente a ser utilizado no inverno. Este ciclo anual contínuo 

entre o ar e a temperatura do solo resultam num potencial de energia térmica, que pode ser 

aproveitado para ajudar a aquecer ou arrefecer um edifício. Outra característica térmica do 

solo é que, a poucos metros da superfície do solo, este isola a terra e lençóis de águas 

subterrâneas, minimizando a amplitude da variação da temperatura do solo em comparação 

com a temperatura do ar acima do solo (ver Figura 4.2). Estas flutuações da resistividade 

térmica ajudam no deslocamento da carga de aquecimento ou de arrefecimento para a 

estação onde ela é necessária. A terra é mais quente que o ar ambiente no inverno, e mais 

fria que o ar ambiente no verão (Figura 4.2) [30]. 

 

 
Figura 4.2 – Deslocamento de carga das estações aquecimento e arrefecimento [30] 

 

A terra ou os lençóis freáticos fornecem uma fonte gratuita de energia renovável, que 

pode facilmente fornecer energia suficiente durante o ano todo para aquecer e arrefecer, por 

exemplo, um edifício residencial. A Bomba de Calor Geotérmica (do inglês Ground-Source 

Heat Pump) transforma essa energia da Terra em energia útil para aquecimento e 

arrefecimento de edifícios. A bomba de calor fornece calor de baixa temperatura, extraindo-

o do solo ou de um lençol freático, e proporciona arrefecimento ao inverter esse processo, 

dissipando o calor no solo. A sua principal aplicação é o aquecimento e arrefecimento, 

embora também possa ser utilizada para o abastecimento de águas quentes sanitárias, para 

uso doméstico.  
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Uma bomba de calor é usada para concentrar a energia térmica do solo antes de distribuí-

lo num edifício através de condutas de ventilação convencionais ou através de piso e/ou 

tecto radiantes. O seu princípio de funcionamento é semelhante ao de um frigorífico ou de 

um sistema de ar condicionado convencionais, em que se baseia numa fonte externa de 

energia - tipicamente electricidade - para concentrar o calor e a mudança da temperatura. 

Normalmente, cada quilowatt (kW) de energia utilizada para operar um sistema Bomba de 

Calor Geotérmica fornece cerca de mais de 3 kW de energia a partir do solo. As bombas de 

calor tipicamente têm potências de 3,5 a 35 kW na capacidade de arrefecimento, e uma 

única unidade é geralmente suficiente para uma casa ou um pequeno prédio residencial. Para 

edifícios comerciais, institucionais ou indústria, são utilizadas múltiplas unidades de bombas 

de calor. 

Uma vez que um sistema de Bomba de Calor Geotérmica não cria quaisquer produtos de 

combustão e porque atrai a energia gratuita adicional a partir do solo (ver Figura 4.4), ele 

pode realmente produzir mais energia do que consome. Devido a isso, a eficiência do sistema 

de Bomba de Calor Geotérmica é em média de 200% a 500%. Os sistemas de Bombas de Calor 

Geotérmicas são mais eficientes do que as bombas de calor cuja fonte é o ar, que trocam 

calor com o ar exterior, devido à temperatura estável e moderada do solo, ao contrário da 

temperatura ambiente, que varia consoante a estação do ano. Estes sistemas também são 

mais eficientes do que o aquecimento convencional e as tecnologias de ar condicionado e 

que, normalmente têm custos de manutenção associados. Precisam de menos espaço, 

especialmente quando são construídos loops de líquido que substituem as volumosas condutas 

de ar, e não são propensos ao vandalismo como acontece com unidades convencionais 

instaladas no último piso dos edifícios. O consumo de electricidade durante a estação de 

arrefecimento é menor do que com ar condicionado convencional, por isso os encargos 

financeiros associados à climatização do edifício podem também ser reduzidos. 
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Figura 4.3 – Instalação de um loop horizontal [31] 

Pelas razões acima expostas, uma significativa poupança energética pode ser alcançada 

através do uso de um sistema de Bomba de Calor Geotérmica em vez de sistemas 

convencionais de ar condicionado ou bombas de calor ar-ar. A redução obtida no consumo de 

energia poderá atingir cerca de 30% a 70% no modo de aquecimento, e de 20% a 50% no modo 

de arrefecimento. A economia de energia é ainda maior quando comparado com sistemas de 

aquecimento de combustão ou de resistência eléctrica. Este significativo potencial de 

poupança energética levou à utilização de Bombas de Calor Geotérmicas numa vasta 

variedade de aplicações [32]. 

Hoje, os sistemas de Bombas de Calor Geotérmica são uma das aplicações com maior 

crescimento no sector das energias renováveis no mundo, apresentando crescimentos anuais 

de 10% em cerca de 30 países, nos últimos 10 anos. A maior parte desse crescimento 

acontece nos EUA e na Europa, mas também noutros países como o Japão e a Turquia. Até o 

final de 2004, a capacidade instalada mundial foi estimada em quase 12.000 MWt (thermal) 

com um consumo de energia anual de 20.000 GWh [32]. 

Nos EUA, mais de 50.000 unidades de Bombas de Calor Geotérmicas são vendidas 

anualmente, sendo que a maioria dessas aplicações é no sector residencial. Estima-se que 

meio milhão de unidades estão instaladas, com 85% das ligações à terra em circuito fechado 

(46% na vertical, horizontal 38%) e 15% dos sistemas em circuito aberto (águas subterrâneas) 

[32]. 
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4.2 Bomba de Calor Geotérmica 

Um sistema de Bomba de Calor Geotérmica tem três componentes principais: uma bomba 

de calor, uma ligação à terra e um sistema interior de distribuição de aquecimento ou 

arrefecimento (ver Figura 4.4). Estes três componentes principais, juntamente com as 

diferentes configurações de ligação à terra de uma instalação típica de uma Bomba de Calor 

Geotérmica, são explicados nas secções seguintes. 

 

 

Figura 4.4 – Principais componentes de uma bomba de calor geotérmica [33] 

i) Bomba de Calor 
 

A bomba de calor transfere calor entre um sistema de distribuição de 

aquecimento/arrefecimento e a ligação à terra. É o bloco básico de um sistema de Bomba de 

Calor Geotérmica. O tipo mais comum de bomba de calor usado num sistema de geotermia é 

uma unidade “água-ar”, que varia em potência de 3,5 kW a 35 kW de capacidade de 

arrefecimento. A designação “água-ar” indica que o fluido que transporta o calor de e para a 

ligação à terra é a água ou uma mistura água/anticongelante, e que o sistema de distribuição 

de calor no interior do edifício é com ar quente ou frio. A bomba de calor é uma unidade de 

grande alcance, permitindo que menores temperaturas do fluido entrem no modo de 

aquecimento e maiores temperaturas do fluido entrem no modo de arrefecimento. 

Para aplicações residenciais e de pequenos sistemas comerciais, uma única unidade será 

suficiente. Para grandes sistemas comerciais, institucionais ou industriais, múltiplas bombas 

de calor são usadas numa rede distribuída ligada a um laço comum de fluido.  

A bomba de calor funciona utilizando o mesmo ciclo de um frigorífico, usando a 

compressão e a expansão de um refrigerante para dirigir fluxos de calor entre o interior do 

edifício e a ligação à terra. De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica, o calor fluirá 

somente a partir da matéria quente para a fria, mas uma bomba de calor vai buscar o calor 

da terra a cerca de 15º C, e utilizá-lo para aquecer um edifício a 21º C. Durante a estação de 

arrefecimento, a temperatura do solo será mais baixa, de maneira a que o fluxo de calor 
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circularia na direcção desejada, no entanto a bomba de calor ainda pode precisar de 

funcionar, a fim de assegurar que a taxa de fluxo de calor é suficiente. Esta taxa está 

relacionada com a diferença de temperatura entre a bomba de calor e a ligação à terra. 

Durante o arrefecimento; quanto mais alta for a temperatura do edifício, melhor será a taxa 

de transferência com a ligação à terra. 

Em modo de aquecimento, a bomba de calor funciona da seguinte forma: o calor da 

ligação à terra chega a um permutador de calor e ao refrigerante chamado de evaporador 

(ver Figura 4.5). Do outro lado do permutador de calor, o refrigerante encontra-se frio e a 

sua maioria em estado líquido. O refrigerante é mais frio que a temperatura do fluido de 

transferência de calor a partir da ligação à terra, o que leva a que os fluxos de calor fluam na 

direcção do refrigerante. Este calor faz com que o líquido refrigerante aumente a sua 

temperatura, ainda que ligeiramente, mas o suficiente para que se evapore. O refrigerante 

gasoso encontra-se agora a pressão e temperatura baixas; em seguida, passa para um 

compressor com motor eléctrico, que irá aumentar a pressão do fluido refrigerante e, como 

consequência, a sua temperatura. 

O gás, a alta temperatura e pressão, sai do compressor e passa por um segundo 

permutador de calor, chamado condensador. Nas bombas de calor água-ar, um ventilador 

sopra ar que é aquecido, por isso "indutivo", e é enviado para o circuito interior de 

aquecimento do edifício. Nas bombas de calor da água-água, a água que irá aquecer o 

edifício flui através do condensador. Desde que o refrigerante esteja mais quente que o ar ou 

a água, ele transfere o calor. À medida que perde calor, a temperatura do refrigerante cai 

um pouco, e este condensa-se. O refrigerante, agora líquido, a alta temperatura, em seguida, 

passa por uma válvula de expansão. A válvula reduz a pressão do fluido refrigerante, e como 

consequência, a sua temperatura cai significativamente. Agora, o refrigerante líquido de 

baixa temperatura passa novamente para o evaporador, e o ciclo começa novamente. Desta 

forma, o calor da água ou fluido de transferência de calor da ligação à terra é transferido 

para o ar ou a água do edifício: daí o nome "bomba de calor água-ar" ou "bomba de calor 

água-água ". 

Uma diferença significativa entre uma bomba de calor geotérmica e um frigorífico é que a 

bomba de calor de geotérmica é reversível e serve para conduzir o fluxo em ambos os 

sentidos. Quando em modo de arrefecimento, o trocador de calor da ligação à terra e o 

refrigerante tornam-se o condensador e trocador de calor do refrigerante para o ar torna-se o 

evaporador. Isto é conseguido através de uma válvula de inversão no interior da bomba de 

calor. 

Um arrefecedor, fornece água quente para uso doméstico, quando o compressor está em 

funcionamento. O arrefecedor é um pequeno trocador de calor auxiliar à saída do 

compressor. Ele transfere o excesso de calor do gás comprimido para a água que circula num 

tanque de água quente. Durante a estação fria, quando o aquecimento é executado com 

frequência, um arrefecedor pode fornecer toda a água quente necessária numa aplicação 
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residencial. Algumas bombas de calor residenciais são projectados para fornecer água quente 

durante todo o ano em quantidades suficientes para atender às necessidades de uma família. 

 

Figura 4.5 – Princípio de funcionamento de uma bomba de calor no modo de aquecimento. 

 

ii) Ligação à terra 
A ligação à terra é o local onde se dá a transferência de calor entre o sistema de Bombas 

de Calor Geotérmica e solo. Os sistemas de Bombas de Calor Geotérmicas compreendem uma 

ampla variedade de sistemas que usam o solo, águas subterrâneas ou águas de superfície 

como uma fonte ou dissipador de calor. Um tipo comum de ligação à terra implica tubos 

enterrados em valas horizontais ou furos verticais, ou, alternativamente, submerso num lago 

ou lagoa. Uma mistura de anticongelante, água ou outro fluido de transferência de calor é 

distribuído a partir da bomba de calor, em torno dos tubos, e volta para a bomba de calor 

num "circuito fechado. As "ligações à terra em circuito aberto” retiram água de um poço ou 

de um lençol de água, efectuam a transferência de calor para ou a partir da água, e depois 

devolvem-na ao solo ou ao lençol de água. 

Os furos, normalmente têm entre 45 e 150 m de profundidade, são perfurados por sondas 

normalmente usadas para perfuração de poços. Estes contêm uma ou duas voltas de tubo com 

uma curva em U na parte inferior. Depois do tubo ser inserido, o buraco é fechado e 

rebocado. A argamassa impede a drenagem da água da superfície para dentro do poço e 

águas subterrâneas, e também evita o vazamento de água de um furo ou poço adjacente. 

Após preenchimento e reboco, as tubulações verticais são ligados ao abastecimento 

subterrâneo horizontal e aos tubos do colector de retorno. Os tubos de cabeçalho realizam a 

transferência de calor entre o fluido do trocador de calor e a bomba de calor. A Figura 5.8 

ilustra um sistema típico de trocador de calor vertical. 
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Figura 4.6 – Configuração de um sistema vertical 

 

A configuração de uma Bomba de Calor Geotérmica horizontal é frequentemente menos 

dispendioso de instalar do que a vertical, mas requer uma maior área de terra disponível (ver 

Figura 4.4. Por esta razão, é normalmente mais adequada para aplicações menores, tais como 

zonas residenciais e pequenos edifícios comerciais. Pode ser especialmente atraente se a 

escavação de valas está disponível e quando a poucos metros da superfície do solo se 

encontram condições favoráveis à escavação. 
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Figura 4.7 – Configuração de um sistema horizontal de águas subterrâneas [33] 

 

O sistema de Bomba de Calor Geotérmica horizontal consiste numa série de tubos 

dispostos em valas, geralmente 1-2 metros abaixo da superfície. Normalmente, cerca de 35 a 

55 metros de tubo é instalado por cada kW de aquecimento e arrefecimento da capacidade. 

Quando a área de terra é limitada, uma tubulação em espiral pode ser utilizado para caberem 

mais tubos numa área de trincheira. Enquanto isso reduz a quantidade de terra utilizada 

exige mais tubos, o que resulta em custos adicionais. A trincheira é aterrada, uma vez que a 

tubulação foi colocada para fora. 

4.3 Mercados de Aplicação das Bombas Geotérmicas 

O desenvolvimento de bombas de calor geotérmicas data de 1912, quando a primeira 

patente usando um loop de terra foi registado na Suíça. No entanto, apenas na década de 

1970 é que a Bomba de Calor Geotérmica ganhou aceitação significativa no mercado. A 

primeira Bomba de Calor Geotérmica comercial foi projectado para o sector residencial e 

foram de sistemas do tipo subterrâneo. Em meados da década de 1980, os avanços na 

eficiência da bomba de calor e intervalos de operação, combinada com materiais de melhor 

qualidade para os loops de terra, permitiu a ligação à terra. Na mesma época, as aplicações 

comerciais e institucionais tornaram-se mais comuns. 

Hoje, a tecnologia pode ser considerada madura e enfrenta actualmente barreiras não-

técnicas para a uma maior implantação. Mesmo que mercados fortes, para os sistemas de 

Bombas de Calor Geotérmicas, existam em muitos países industrializados, onde as 

necessidades energéticas de aquecimento e arrefecimento são altos, o principal 

constrangimento, dificultando uma maior penetração no mercado de Bombas de Calor 

Geotérmicas, é seu alto custo inicial, que geralmente é quase o dobro de um sistema 

convencional de climatização em aplicações residenciais e 20% a 40% a mais do que o volume 
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constante, zona única e unidades no telhado, e até 20% a mais que multi-zona ou central de 

dois tubos regime de água gelada [30]. 

No entanto, as Bombas de Calor Geotérmicas geralmente têm menores custos durante o 

seu ciclo de vida do que os sistemas convencionais, devido à sua maior eficiência e menor 

necessidade de manutenção. As Bombas de Calor Geotérmicas tendem a ser particularmente 

atractivos a nível de mercado, quando clima, preços de energia e da natureza do projecto são 

favoráveis. Em primeiro lugar, um clima que necessite aquecimento e arrefecimento é 

preferível a um que precisa de apenas um ou outro. Enquanto o sistema de Bomba de Calor 

Geotérmica pode fornecer aquecimento e arrefecimento, nos sistemas convencionais podem 

ser necessários dois, cada um dedicado a uma única tarefa ou aquecimento ou arrefecimento. 

Isso aumenta os custos da tecnologia convencional, tornando a Bomba de Calor Geotérmica 

uma opção mais atraente. Além disso, uma vez que opera o ano todo, o sistema de Bomba de 

Calor Geotérmica pode gerar uma economia maior de energia, ao invés de, por exemplo, um 

aparelho de ar condicionado que só funciona no verão e um aquecedor a óleo, que funciona 

apenas no inverno. Em segundo lugar, as grandes variações sazonais de temperatura irá 

favorecer o sistema Bomba de Calor Geotérmica sobre bombas de calor ar-fonte, cuja 

capacidade e eficiência de redução de extremos de temperatura e assegurar que há uma 

necessidade significativa de energia em que a Bomba de Calor Geotérmica pode gerar 

economia. 

 

i) Os edifícios residenciais 
 

Embora as Bombas de Calor Geotérmicas sejam usadas para todos os tipos de edifícios 

residenciais, a construção residencial de topo tende a ser o foco deste mercado. O aumento 

dos custos iniciais da Bomba de Calor Geotérmica não constituem uma fracção especialmente 

elevada do custo final destas casas, e os proprietários dos imóveis, em geral, vêem nos 

sistemas Bombas de Calor Geotérmicas como um investimento a longo prazo na sua casa. 

Além disso, são seduzidos pelos benefícios ambientais e fiscais, além das melhorias no 

conforto e na qualidade do ar. 

4.4 Bomba Geotérmica Vertical: Dimensionamento 

Para o dimensionamento do sistema de Bomba de Calor Geotérmica, é necessário calcular 

os valores de necessidades de calor da casa. Os valores obtidos no capítulo anterior irão ser 

utilizados neste ponto, de forma a verificar o comprimento necessário do furo. Para o 

presente caso em estudo, e por motivos de economia de espaço, foi decidido utilizar a 

configuração vertical, dado que no local a instalar o sistema não existe espaço disponível. 

Os designers de sistemas geotérmicos verticais geralmente precisam de rapidamente 

estimar o comprimento total de um furo de campo para um determinado edifício. Uma forma 
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de realizar este cálculo é a utilização da equação de dimensionamento proposto por 

Kavanaugh e Rafferty [35] e contidas no Manual ASHRAE [34]. Esta equação foi reformulada 

por Bernier [36] na seguinte forma: 

 

      
  (4.1) 

onde, 

L é o comprimento total do furo [m] 

Tm é a temperatura média do fluido no furo [°C] 

Tg é a temperatura média do solo [°C] 

Tp é penalização de temperatura, correcção da temperatura do solo devida a 

interferências térmicas entre furos (no caso de um só furo este valor é 0) 

qy qm e qh representam, respectivamente, a média anual carga térmica do solo, a maior 

carga mensal e a carga de pico [Wh] 

R10y, R1m e R6h são as resistências térmicas correspondentes a 10 anos, 1 mês e 6 horas 

Rb é a resistência térmica do furo [°C/W] 

 

A equação 4.1 assume que a transferência de calor no solo ocorre apenas por condução, e 

que a evaporação da humidade ou o movimento de águas subterrâneas não são significativos. 

Como se pode verificar na figura 4.8, a equação 4.1 é baseada num cenário pessimista, ou 

seja, é representado como três impulsos térmicos consecutivos, com duração 

correspondentes a 10 anos, um mês e seis horas. Estes são valores tipicamente utilizados no 

dimensionamento. O método apresentado é estritamente aplicável apenas com estes valores. 

As amplitudes destes impulsos são determinadas através do perfil de carga do edifício e o 

coeficiente de performance da bomba de calor (COP). A avaliação dos três valores de 

resistências térmicas do solo e da penalização de temperatura não são simples. Mikael 

Philippe [37] propõe a utilização de valores de correlação, baseadas em múltiplos cálculos, 

para o seu cálculo. Com estes valores de correlação, o cálculo do comprimento do tubo 

poderá ser efectuado. 
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Figura 4.8 – Três degraus consecutivos das cargas térmicas no solo 

O valor da resistência térmica efectiva do solo tem em consideração para a transferência 

de calor da parede do furo para o solo no campo distante e com temperatura constante. 

Existem diversas formas para esta avaliação da resistência térmica. Existem diversas formas 

de cálculo do valor destas resistências. O método utilizado é o proposto por Kavanaugh e 

Rafferty [35] e que se encontra no Manual ASHRAE [34]. É baseado na solução de uma fonte 

de calor cilíndrica proposto por Carlsaw e Jaeger [38] utilizado em conjunto com uma 

sobreposição temporal, como proposto por Ingersoll e Plass [39] e revisto por Bernier [40]. A 

resistência efectiva térmica é expressa por: 

        (4.2) 

     (4.3) 

    (4.4) 

 

onde,  

 

G-função que representa a solução de uma fonte de calor cilíndrica 

k é a condutividade térmica do solo [W.m-1K-1] 

α é a difusividade térmica do solo [m2.dia-1] 
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rfuro é o raio do furo [m] 

A solução de fontes de calor cilíndricas é estritamente válido para transferências de calor 

unidimensionais (na direcção radial). Depois de um período equivalente ao tempo de 

H2/(90α), onde H é a profundidade do poço, Eskilson [41] mostrou que os efeitos axiais 

começam a ser significativos. O erro introduzido pelo uso da fonte de calor cilíndrica foi 

calculado por Philippe [42]. Baseado nestes resultados, aparentemente estes efeitos apenas 

são significativos para o valor de R10y, e que o valor do erro mantém-se abaixo de 5%. Para 

cada um dos valores de resistência, R6h, R1m e R10y, um total de 48 cálculos são efectuados, 

respeitando os seguintes limites: 

 

        (4.5) 

 

       (4.6) 

 

Para simplificação dos cálculos da função G, os resultados foram ajustados a uma curva 

da seguinte forma: 

         (4.7) 

 

          (4.8) 

 

Como pode ser observado, a função de correlação f resultante depende apenas de dois 

parâmetros dimensionais, α e rfuro. Os coeficientes de correlação para f6h, f1m e f10y são os da 

tabela 4.1. 

 

 

 

Tabela 4.1 – Coeficientes de correlação para f6h, f1m e f10y 

 f6h f1m f10y 

a0 0,6619352 0,4132728 0,3057646 

a1 -4,815693 0,2912981 0,08987446 

a2 15,03571 0,07589286 -0,09151786 

a3 -0,09879421 0,1563978 -0,03872451 

a4 0,02917889 -0,2289355 0,1690853 

a5 0,1138498 -0,004927554 -0,02881681 

a6 0,005610933 -0,002694979 -0,002886584 

a7 0,7796329 -0,6380360 -0,1723169 

a8 -0,3243880 0,2950815 0,03112034 

a9 -0,01824101 0,1493320 -0,1188438 

 

Para o cálculo da profundidade foram utilizados os valores de carga térmica calculados no 

capítulo anterior, e que se apresentam na tabela 5.2. 
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Tabela 4.2 – Valores de carga diária, mensal e anual 

 Valores de carga calculados q [W] 

Carga de pico horária do solo qh 2800 

Carga mensal do solo qm 508 

Carga média do solo anual qy 259 

 

Foram ainda utilizados os valores apresentados na tabela 5.3, onde se apresentam os 

valores relativos ao solo [44] [45], os valores do diâmetro do tubo a utilizar e as 

características do fluido a utilizar. 

 

Tabela 4.3 – Propriedades do solo 

Propriedades do Solo   

Condutividade Térmica k W.m-1K-1 0,870 

Difusividade Térmica α m2.dia-1 0,045 

Temperatura do solo Tg °C 16,700 

 

Tabela 4.4 – Propriedades do Fluido 

Propriedades do Fluido   

Capacidade térmica Cp J.kg-1.K-1 4184 

Caudal total massa por kW de pico de carga do solo a cada hora mfls kg.s-1.kW-1 0,05 

Min da temperatura de entrada da bomba de calor TinHP °C 10 
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Tabela 4.5 – Características do furo 

Características do Furo   

Raio do Furo rbore m 0,065 

Raio Interior do Tubo rpin m 0,016 

Raio Exterior do Tubo rpext m 0,020 

Condutividade Térmica da argamassa kgrout W.m-1.K-1 1,470 

Condutividade Térmica Tubo kpipe W.m-1.K-1 0,430 

Distância entre os centros dos tubos LU m 0,051 

Coeficiente Interno de Convecção hconv W.m-2.K-1 1000 

 

Com os valores apresentados, o comprimento total do furo a efectuar será de 30,0m. Este 

valor, quando considerado que as cargas térmicas a transferir para a terra são equilibradas, é 

um valor que se pode considerar como um valor de grande exactidão. Quando se verifica, 

como no presente caso em estudo, que as cargas térmicas não são equilibradas (carga 

aquecimento é muito maior ou menor que a carga de arrefecimento), o valor obtido para o 

curto prazo continua a ser um valor ajustado, mas considerando um período mais longo (cerca 

de 15 anos) [43], os valores poderão estar desajustados, pelo que será necessário efectuar 

cálculos para um período de tempo mais alargado. Para este período, foi utilizado um 

software que efectua estes cálculos. O software escolhido foi o GroundLoop Design3, 

disponível em [46] que é um programa específico para efectuar os cálculos necessários. Para 

o primeiro cálculo foram utilizados todos os parâmetros utilizados até aqui. O valor obtido foi 

de 29,9m (-0,33% do valor teórico), o que confirma o cenário de cálculo pelo método atrás 

apresentado. 

                                                 
31- A versão utilizada, 2009, é disponibilizada pela Water Furnace, em regime 

experimental, que permite todos os cálculos necessários, mas com a limitação de não se 

poderem gravar os ficheiros respeitantes às cargas, embora permitindo guardar o projecto. 
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Figura 4.9 – Cálculo do Comprimento do furo, usando o Ground Loop Design, período de 1 

ano 

 

De seguida foi calculado o comprimento do furo para um período de 15 anos, ver Figura 

4.10, e o valor obtido foi de 31,0m (+3,33% do valor teórico), o que confirma que se as cargas 

forem desequilibradas, o método apresenta valores por defeito, o que no caso de um furo 

geotérmico irá trazer complicações, visto que o sub-dimensionamento é prejudicial, pois o 

equipamento não irá satisfazer as necessidades energéticas de climatização. 
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Figura 4.10 – Cálculo do Comprimento do furo, usando o Ground Loop Design, período de 

15 anos 

Como já referido anteriormente, o método teórico apresenta-se como uma muito boa 

estimativa para um anteprojecto, para assim se aferir a possibilidade de implementação de 

um sistema de bomba de calor de geotermia. Se para o sistema a implementar houver 

necessidades de aquecimento e arrefecimento, e essas necessidades forem equilibradas, 

então o método poderá ser utilizado com a fiabilidade necessária e exigida num projecto com 

estas características. Se o projecto a implementar apresentar necessidades apenas de 

aquecimento, como o presente caso em estudo, ou arrefecimento, então o método deixará 

de ser tão fiável, e apresentará um valor para o furo a efectuar por defeito, o que tornará o 

sistema ineficiente, o que num caso extremo poderia levar a que o furo efectuado deixasse 

de ser válido, pois não existe a possibilidade de o aumentar, já que após a colocação do da 

sonda geotérmica, o furo deva ser totalmente preenchido com argamassa, ficando desta 

forma selado. 
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4.5 Sumário 

Portugal apresenta condições favoráveis à implantação da tecnologia de Bomba de Calor 

Geotérmica, pois dado que o clima é temperado apresenta necessidades de aquecimento e 

arrefecimento ao longo do ano. O dimensionamento de um furo, para a implementação desta 

tecnologia, deve ser efectuado de acordo com as cargas térmicas necessárias. Se estas cargas 

forem equilibradas ao longo do ano, apresentando valores próximos de aquecimento ou 

arrefecimento, então o método teórico apresentado poderá ser utilizado, e assim obter uma 

estimativa bastante aproximada do valor do comprimento do furo a efectuar. Se pelo 

contrário, as cargas térmicas forem desequilibradas ao longo do ano, então será necessário 

recorrer a métodos computacionais para se efectuarem cálculos a longo prazo, de pelo menos 

15 anos. 

O local onde irá ser aplicado o sistema de Bomba de Calor Geotérmica é de grande 

importância, pelo que um estudo aprofundado das características do solo deverá ser 

efectuado. No presente caso, como esse estudo já se encontra efectuado pela Câmara 

Municipal do Porto, onde todas as informações necessárias estão disponíveis. Ao invés, se não 

estiverem disponíveis as características do solo, deverão ser efectuados estudos geotécnicos 

para a caracterização do solo pois este é um dos factores que irá determinar o tamanho do 

furo a efectuar. 

 



 

 

 

Capitulo 5  

Electrificação da Casa em Movimento – 
Gerador Fotovoltaico 

Um sistema de energia solar fotovoltaica tem como princípio de funcionamento a 

conversão da energia proveniente da radiação solar, e que atinge a superfície terrestre, em 

energia eléctrica. Esta energia produzida pode ser entregue à rede (em baixa ou média 

tensão) ou utilizada para alimentar cargas isoladas, sendo essa a principal razão pela qual se 

distinguem os sistemas de produção de energia solar fotovoltaica: sistemas ligados à rede ou 

sistemas autónomos. Para o caso em estudo irão ser apresentados ambos os sistemas para a 

electrificação da Casa em Movimento, dependendo depois do local da instalação ter ou não 

acesso à rede, e verificar a viabilidade económica de cada um destes sistemas. 

Como a casa irá desenvolver um movimento de rotação acompanhando o movimento do 

sol, os painéis irão ficar em cima da casa, numa pala, que também irá desenvolver um 

movimento que se irá comportar como um sistema com seguidor solar. Esta opção irá permitir 

maximizar os ganhos energéticos, não só a nível de produção de energia, mas também se irá 

comportar como um isolador térmico, nos dias de Verão, altura do ano em que irá funcionar 

como uma pala, pois nesta altura do ano o sol na nossa latitude encontra-se numa posição 

mais alta, em oposto do que acontece no Inverno em que o Sol se encontra mais baixo. 

O mesmo pode ser verificado através da Figura 5.1, representa a “altura” que nós 

observamos no sol durante as diferentes estações do ano. No solstício de Verão no hemisfério 

Norte, a elevação solar obtém o valor máximo, e no de Inverno, o mínimo. 
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Figura 5.1 - Gráfico da elevação solar em função do azimute solar 

O gráfico da Figura 5.1, foi obtido através do software PVSYST v5.21, desenvolvido pela 

Universidade de Génova, Itália, e que permite trabalhar com diferentes graus de 

complexidade, além de possibilitar a inclusão objectos que provoquem sombreamento, 

através de uma aplicação em 3D. A sua base de dados é bastante vasta geograficamente. 

Permite simular diferentes cenários, e tem uma larga base de dados de painéis fotovoltaicos. 

A nível das baterias, é um pouco limitado, assim como os inversores, MPPT, etc. Para o 

presente projecto, apenas foi considerado a produção de energia, pois toda restante 

aparelhagem foi dimensionada. 

 

5.1. Painéis Fotovoltaicos 

 

A energia proveniente do sol e que atinge a superfície da Terra corresponde a cerca de 

dez mil vezes a procura global de energia. A radiação solar é também importante nos 

movimentos de circulação atmosférica (ventos) e oceânica, para a vida vegetal e para a 

formação de combustíveis fósseis. Os fenómenos que afectam a radiação solar no seu 

percurso através da atmosfera são o principal problema para se quantificar a disponibilidade 

energética. Quando esta forma de energia entra na atmosfera, existem dois tipos de 

fenómenos que vão influenciar o seu percurso: a geometria Sol-Terra e os factores 

meteorológicos. Estes últimos serão responsáveis pela atenuação da quantidade de energia 

que chega ao local onde irá ser instalado o sistema fotovoltaico na superfície terrestre. O 

conhecimento do ângulo de incidência dos raios solares é fundamental para quantificar a 

energia proveniente do Sol. Para tal é necessário conhecer a localização geográfica da 
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instalação fotovoltaica, para assim obter a latitude, o ângulo horário, declinação solar, 

ângulo da superfície em relação ao plano horizontal e a direcção para a qual se vão orientar 

os módulos fotovoltaicos. As relações geométricas que definem a geometria Sol/Terra são: a 

inclinação da superfície, a declinação solar, a latitude do local, o ângulo azimutal e o ângulo 

horário, conforme a Figura 5.2 [49]. 

 

 

Figura 5.2 - Ângulo Zénite, inclinação do plano, superfície azimutal e ângulo solar 

azimutal para superfícies inclinadas 

 

O ângulo de incidência de radiação solar (θ), num plano pode ser obtido através da 

equação 5.1. 

           (5.1) 

 

onde:  

 é a inclinação da superfície; 

 é a declinação solar; 

 é a latitude do local; 

 é o ângulo azimutal da superfície solar; 

ω é o ângulo horário. 

 

A Terra no seu movimento de translação percorre uma trajectória elíptica, sendo que a 

linha do equador tem uma inclinação relativamente ao plano descrito por esse movimento de 

translação de cerca de 23,5º. O plano que contém esta trajectória é denominado elíptica e a 

excentricidade desta órbita é tal que a distância da Terra ao Sol varia em 1,47 x 108 km e 

1,52 x 108 km. Devido a este facto, a irradiância E0 varia entre 1.325 W/m2 e 1.412 W/m2. O 

valor médio é designado por constante solar, EO = 1.3685 W/m². 

A posição solar ( ), é definida como sendo a posição angular dos raios solares em relação 

ao plano do equador variando com o dia do ano de acordo com a equação 5.2 [49]. 
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       (5.2) 

onde, 

n é o dia do ano (de 1 a 365). 

 

A radiação solar é atenuada ao longo da sua passagem pela atmosfera por diversos 

fenómenos. Após a sua passagem através da atmosfera, apenas uma parte da quantidade 

total da radiação solar atinge a superfície terrestre, dado que a atmosfera atenua a radiação 

solar através da reflexão, absorção (ozono, vapor de água, oxigénio, dióxido de carbono) e 

dispersão (partículas de pó, poluição). O nível de radiação na superfície da Terra atinge um 

total aproximado de 1000W/m2, ao meio-dia com boas condições climatéricas, no plano 

horizontal, independentemente da localização. 

A luz solar que atinge a superfície terrestre, é composta por uma fracção directa e por 

uma fracção difusa. A radiação directa vem segundo a direcção do Sol, produzindo sombras 

bem definidas em qualquer objecto, enquanto a radiação difusa carece de direcção 

específica. 

A orientação e inclinação de um painel fotovoltaico são os aspectos mais importantes a 

ter em conta, pois é deles que depende a maximização da produção de energia eléctrica. No 

caso de Portugal, como nos encontramos no hemisfério Norte, a orientação que maximiza a 

quantidade de radiação aproveitável coincide com o Sul geográfico. De modo a captar a 

máxima radiação solar a inclinação do painel deve variar ao longo do ano (entre o solstício de 

Verão e o de Inverno), tal como ilustrado na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 - Variação do ângulo óptimo de inclinação dos painéis fotovoltaicos ao longo do 

ano 

5.2. Módulos fotovoltaicos – Modelo matemático e 
tecnologias 

Uma célula solar tem como função a conversão da energia solar em energia eléctrica. 

Uma célula individual produz uma potência eléctrica reduzida, e que tipicamente varia entre 

1 e 3 W, com uma tensão inferior a 1 Volt. Para a obtenção de potências mais elevadas as 

células são integradas, formando um módulo. A maioria dos módulos comercializados é 

composta por 36 células de silício cristalino, ligadas em série, para aplicações de 12V. Quanto 

maior for o módulo, maior será a potência e/ou a corrente disponível.  

 

i) Modelo matemático da célula fotovoltaica 
 

 
Figura 5.4 - Modelo de uma célula fotovoltaica (efeito fotovoltaico) 

 

Para uma análise mais detalhada do comportamento de um sistema eléctrico de energia é 

necessário que sejam desenvolvidos modelos matemáticos para os componentes constituintes 

do sistema. Uma célula fotovoltaica pode ser descrita através do circuito eléctrico 

equivalente simplificado que representado Figura 5.4. 

A fonte de corrente representa a corrente eléctrica gerada pelo feixe de radiação 

luminosa, constituído por fotões, ao atingir a superfície activa da célula (efeito fotovoltaico). 

A junção p-n funciona como um díodo que é atravessado por uma corrente interna 

unidireccional ID, que depende da tensão V aos terminais da célula [47]. 

A corrente ID que se fecha através do díodo é calculada através da equação (5.3). 

 

        
 (5.3) 

Onde, 

I0 é a corrente inversa máxima de saturação do díodo [A]; 

V é a tensão aos terminais da célula [V]; 

m é o factor de idealidade do díodo (díodo ideal: m = 1; díodo real: m > 1); 
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VT é designado por potencial térmico;  [V]; 

T é a temperatura absoluta da célula [°K] (0°C = 273,15ºK); 

q é a carga eléctrica do electrão[C] (q=1,6*10-19C). 

 

A corrente I que se fecha pela carga é, obtida através da equação (5.4). 

 

       (5.4) 

 

 

 

ii) Corrente de curto-circuito e tensão em circuito aberto 
 

Dois pontos de operação da célula merecem atenção particular: curto-circuito e circuito 

aberto. No caso de curto-circuito, V=0 e ID=0, ou seja, I=IL=Icc. 

A corrente de curto-circuito, Icc é o valor máximo da corrente de carga e é igual à 

corrente gerada por efeito fotovoltaico. O seu valor é uma característica da célula, sendo um 

dado fornecido pelo fabricante para determinadas condições de radiação incidente e 

temperatura. 

No caso de circuito aberto, I=0 e  Vca=m*Vt*ln(1+Is/Io). 

A tensão em vazio é o valor máximo da tensão aos terminais da célula, que ocorre quando 

esta está em vazio. 

As condições nominais de teste, STC (Standard Test Conditions), designadas condições de 

referência são: i)Radiação incidente: Hr =1000W /m2; ii) Temperatura: θr=25°C=298,15°K 

As grandezas referenciadas pelo índice superior r são consideradas medidas nas condições 

de referência – STC. 
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Figura 5.5 - Curva I-V de uma célula solar fotovoltaica [48] 

A análise da curva I-V é fundamental para a caracterização de um módulo fotovoltaico, 

pois a partir dela é possível obter os principais parâmetros que determinam a sua qualidade e 

desempenho. A caracterização das células está descrita nas subsecções seguintes. 

 

iii) Potência eléctrica 
A potência eléctrica de saída (P) de um módulo fotovoltaico é o produto entre a tensão e 

a corrente de saída, dado pela equação (5.5). 

      
 (5.5) 

O ponto de potência máxima é calculado através da equação (5.6). 

        
 (5.6) 

iv) Efeito da radiação 
A potência de saída aumenta com o aumento da radiação incidente. A corrente de curto-

circuito aumenta de forma aproximadamente linear com o aumento da radiação incidente ao 

passo que o valor de tensão de circuito aberto pouco varia com a variação da radiação. [49] 

 

v) Efeito de temperatura 
A temperatura é um parâmetro importante uma vez que, estando as células expostas aos 

raios solares, o seu aquecimento é considerável. Além disso, uma parte da incidência solar 

absorvida não é convertida em energia eléctrica, mas sim dissipada sob a forma de calor. Esta 

é a razão pela qual a temperatura de uma célula é sempre superior à temperatura ambiente 

[47]. 

Para estimar a temperatura da célula, a partir da temperatura ambiente, pode utilizar-se 

a equação (2.12). 

      
 (5.7) 

Onde, 

  é a temperatura da célula em °C; 
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 - é a temperatura ambiente medida em °C; 

 o índice de claridade; 

NOCT é a temperatura nominal de funcionamento da célula. 

A variação da temperatura faz com que os pontos de operação correspondentes à 

extracção de potência máxima variem. 

 

vii) Tecnologias das células fotovoltaicas 
Dependendo do material utilizado no fabrico das células solares fotovoltaicas, estas 

podem ser classificadas como células monocristalinas, policristalinas e amorfas. No entanto 

existem novas tecnologias em fase de desenvolvimento e comercialização. As células que 

utilizam estas novas tecnologias são denominadas por células de película fina. 

 

 
Figura 5.6 - Células monocristalina [49] e policristalina [69] 

 

 

 

A tabela 5.1 apresenta os rendimentos típicos e teóricos obtidos com cada uma destas 

tecnologias. 

Tabela 5.1 - Rendimentos das diferentes tecnologias [49]. 

Material da célula Solar Eficiência da Célula 

Silício monocristalino 11-16% 

Silício policristalino 10-14% 

Silício Cristalino de película fina 6-8% 

CIS, CIGS  4-7% 

 

5.3. Módulos e painéis fotovoltaicos 
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Os módulos fotovoltaicos são constituídos várias células ligadas em série e/ou em paralelo 

de forma a obter os valores desejáveis de tensão e corrente. 

Num agrupamento ligado em série, as células são atravessadas pela mesma corrente e a 

característica resultante deste agrupamento é obtida pela soma das tensões aos terminais das 

células, para o mesmo valor de corrente, como mostra a Figura 5.7. 

 
Figura 5.7 - Associação de células em série 

 

  [V]      

 (5.8) 

  [A]      

 (5.9) 

 

Numa associação de células ligadas em paralelo, as células estão submetidas à mesma 

tensão e as intensidades de corrente adicionam-se. A característica resultante obtém-se por 

adição de correntes, para um mesmo valor de tensão, como mostra na Figura 5.8 

 
Figura 5.8 - Associação de células em paralelo 

 [V]       (5.10) 

  [A]       (5.11) 

 

i) Pontos quentes, díodos de derivação e sombreamento 
 

Sob determinadas condições de funcionamento, uma célula solar sombreada pode aquecer 

até ao ponto de se danificar, dando origem a um ponto quente. Isto pode acontecer quando a 

célula deixa de ser comportar como um gerador e começa a funcionar como uma carga, pelo 

que irá circular uma corrente inversa, que poderá ser relativamente elevada através da 

célula solar. Alguns fabricantes propõem uma solução para locais em que facilmente se 

atingem temperaturas negativas, e sobre os módulos se deposita neve ou dá-se a formação de 

gelo. Para derreter, o regulador de carga ou MPPT, fazem circular uma corrente inversa, e a 

energia que aí circula, dissipa-se sob a forma de calor. Quando uma célula solar fica 

totalmente obscurecida, esta célula passa a estar inversamente polarizada, passando a 
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absorver energia eléctrica, convertendo-a em calor. No caso da corrente que a atravessa ser 

suficientemente elevada, no máximo igual à corrente de curto-circuito, resulta um ponto 

quente [49]. 

De modo a prevenir a ocorrência de pontos quentes, a corrente deve ser desviada da 

célula solar através de uma derivação que, por sua vez, é conseguida através de um díodo de 

derivação ligado em antiparalelo com as células solares impedindo assim o aparecimento de 

tensões inversas elevadas nas células solares. Na prática os díodos de derivação são colocados 

em antiparalelo com um conjunto de 18 a 20 células solares [49]. 

Em caso de sombreamento de um módulo solar, a característica I-V do módulo será 

modificada pelo díodo de derivação. Na ausência deste, a corrente total do módulo seria 

determinada pela célula sombreada [49]. 

 

ii) Características técnicas dos módulos 
 

A norma europeia Standard EN 50380 especifica quais as características técnicas que os 

fabricantes devem apresentar nas folhas descritivas das características dos módulos 

fotovoltaicos [50]. Nem todos os fabricantes respeitam esta norma, não fornecendo todas as 

características técnicas que a norma impõe, que são: i) Potência nominal de pico; ii) Tensão 

no ponto de potência máxima; iii) Corrente no ponto de potência máxima;�iv) Tensão em 

circuito aberto; v) Corrente em curto-circuito; vi) Coeficiente de variação da tensão em 

função da temperatura; vii) Coeficiente de variação da corrente em função da temperatura. 

Estes valores são essenciais para se poderem realizar estimativas da quantidade de 

energia a ser gerada, bem como verificar a compatibilidade de ligação com outros 

componentes do sistema fotovoltaico. Todos estes valores são obtidos em condições de teste 

Standard (STC). 

O coeficiente de temperatura é muito importante, porque em dias em que o valor de 

radiação é elevado, a temperatura nas células aumenta, podendo chegar aos 70°C, causando 

uma redução do rendimento. Por outro lado a baixas temperaturas, o valor de tensão em 

circuito aberto aumenta. 

As características construtivas dos módulos também devem ser evidenciadas, 

nomeadamente: i) Dimensões (Comprimento e largura); ii) Espessura; iii) Peso. 

As características construtivas são de crucial importância para a realização do projecto, 

porque estes dados permitem-nos escolher as estruturas de suporte e o espaço que os 

módulos vão ocupar. 

 

iii) Aspectos a ter em conta na escolha do módulo 
 

Existe uma enorme variedade de opções de módulos fotovoltaicos no mercado, pelo que 

quando se faz a escolha de um módulo fotovoltaico é necessário ter em conta alguns 

factores, como por exemplo: i) Qualidade - com uma inspecção visual pode-se verificar se as 
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características construtivas do módulo são fiáveis. O carimbo de certificação do módulo por 

si, já deve garantir que o módulo foi construído segundo as normas. Por outro lado, o próprio 

fabricante dos módulos por norma já é um factor que influencia a escolha do módulo; ii) Tipo 

de célula solar - o tipo de célula solar pode ser monocristalina, policristalina ou de película 

fina; iii) Questão da eficiência - ao analisar a eficiência das células fotovoltaicas verifica-se 

que quanto maior é o valor da eficiência menor vai ser a área ocupada por kW produzido.  

 

iv) Energia produzida, ângulo de inclinação e orientação 
 

A radiação é medida numa superfície horizontal ao longo de um determinado período de 

tempo sendo este valor dado em kWh/m2. Pode ser uma média anual, mensal ou um valor 

diário. A energia produzida por um módulo fotovoltaico é calculada através da equação 

(5.12). 

 

       
 (5.12) 

 

onde, 

Ppico – Potência do módulo fotovoltaico [Wp] 

Hequi – Horas equivalentes de Sol [h] 

 

A quantidade de energia produzida por um sistema fotovoltaico é influenciada pela 

orientação do painel e pelo ângulo de inclinação deste relativamente ao plano horizontal. Se 

estes parâmetros proporcionarem um aumento da energia captada pelos módulos, a energia 

produzida também vai aumentar. 

 

5.4. Dimensionamento de um sistema fotovoltaico  

Um sistema fotovoltaico é constituído por diversos equipamentos que deverão ser 

dimensionados de acordo com as características do projecto a desenvolver. De seguida serão 

apresentados os passos a seguir para o dimensionamento do gerador fotovoltaico, sendo que 

irão ser apresentadas ambas as situações, com ligação à rede ou sistema isolado, tendo em 

atenção os potenciais riscos, devendo tomar-se medidas de protecção e implementar 

sistemas de protecção que minimizem ou evitem os efeitos destes durante e após a 

instalação. 
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i) Gerador Fotovoltaico com Ligação à rede 

 
Figura 5.9 - Ligação de um gerador fotovoltaico à rede pública 

 

O número máximo de painéis ligados em série deverá ser obtido na situação em que a 

temperatura do módulo é -10◦C. Como referido anteriormente, no caso dos módulos, a uma 

temperatura baixa está associada um aumento de tensão. Assim, o inversor tem de suportar 

uma tensão DC máxima superior à tensão em circuito aberto do gerador fotovoltaico a -10 . 

O número máximo de painéis que é possível ligar em série é dado pela seguinte relação: 

 

        (5.13) 

onde, 

Vmax(inversor) representa a tensão máxima admissível DC no inversor ou no regulador de 

carga [V] 

Vca(Módulo a -10◦C) representa a tensão em circuito aberto do módulo a -10◦C [V] 

 

Este valor não vem referido na folha de características do módulo fotovoltaico, sendo 

fornecido o coeficiente sV. Este valor é apresentado ou em % ou em mV, e varia em função 

da temperatura em °C. As fórmulas seguintes permitem determinar Vca (Módulo -10°C) usando 

respectivamente sV em % ou em mV: 

    
 (5.14) 

 

    
 (5.15) 
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Durante o Verão, os módulos poderão estar sujeitos a temperaturas superiores a 70°C. 

Este valor serve de referência para determinar o número mínimo de módulos de uma fileira, 

se existir uma boa ventilação. Se forem esperadas temperaturas superiores, o valor a utilizar 

deverá ser a temperatura máxima expectável. 

Um sistema fotovoltaico, sujeito a elevados níveis de radiação, terá uma tensão aos seus 

terminais inferior àquela que se verifica para as condições de referência. Se a tensão do 

gerador cair abaixo da tensão MPP mínima do inversor, a eficiência global do sistema ficará 

comprometida e poderá provocar o corte do inversor, pelo que o sistema deverá ser 

dimensionado para que o número mínimo de módulos ligados em série numa fileira seja 

obtido entre o quociente entre a tensão mínima MPP de entrada do inversor e a tensão MPP 

do módulo à temperatura de 70°C: 

 

       
 (5.16) 

 

Se a tensão do módulo no MPP a 70°C não for fornecida na folha de características do 

fabricante, poderá ser obtida através da relação da tensão com a temperatura, apresentada 

na equação 5.17, se sU for em %, ou através da equação 5.18, se sU for em mV [53].  

 

   
  (5.17) 

 

   
 (5.18) 

 

O número de fileiras está associado à corrente final produzida. A corrente produzida pelas 

fileiras não pode ser superior à corrente máxima admissível na entrada do inversor. Assim é 

necessário que se verifique a seguinte condição [53]: 

 

        
 (5.19) 

 

onde, 

Imax corrente máxima admissível na entrada do inversor [A] 

In por fileira representa a corrente por fileira de módulos [A] 

 

Os cabos de módulo ou cabos de fileira que são utilizados nas ligações na parte DC do 

sistema fotovoltaico, e estabelecem a ligação eléctrica entre os módulos individuais do 

gerador solar e a caixa de junção do gerador, deverão ser dimensionados de forma a suportar 

variações referentes à tensão, corrente e ao meio ambiente, sob as quais se espera que o 

sistema funcione. Se o gerador tiver fileiras longas é recomendável comparar a tensão 

nominal do cabo com a tensão de circuito aberto a -10°C. O cabo de fileira deverá ter 
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suportar 1,25*Icc do gerador, e incluir as devidas protecções contra falhas de terra e curto-

circuitos, como é indicado na norma europeia IEC 60364-7-712 [53.] 

Na parte posterior dos painéis, os cabos utilizados deverão ser flexíveis, bem como serem 

resistentes à radiação UV e a temperaturas elevadas, no mínimo de 80°C. Se a instalação 

fotovoltaica estiver situada em locais onde existe o risco potencial de descargas 

atmosféricas, deverão ser usados cabos com ecrãs/blindagens. Os cabos a utilizar deverão ser 

do tipo USE-2, USE, RHW, RHH, SE, RHW-2 ou XHHW-2 [52]. 

As tomadas de encaixe devem ter isolamento do tipo Classe II e protecção não inferior 

IP54. É recomendável que o seu aspecto físico seja diferente dos conectores utilizados nos 

circuitos AC. As tomadas apenas podem funcionar como isoladores sem carga, pelo que não 

possuem poder de corte nem de fecho, e em nenhuma situação poderão ser usadas em 

substituição dos aparelhos de corte [53]. 

Para a protecção dos módulos e cabos das fileiras das sobrecargas são intercalados 

fusíveis de fileira em todos os condutores activos. A inclusão de fusíveis de fileira deve ser 

garantida em sistemas de quatro ou mais fileiras. Estes devem ser incluídos nos circuitos 

positivos e negativos dos cabos de fileira. Os fusíveis deverão operar com tensões 

Mx1,15xVca, onde M representa o número de módulos em série em cada fileira. Estes actuam 

para um valor de corrente superior a 1,25*Icc fileira e inferior a 2*Icc fileira.[52]. 

A corrente máxima admissível do cabo deve ser superior à corrente nominal do aparelho 

de protecção, e inferior à corrente limite de não fusão. A corrente limite de não fusão terá 

de ser igual ou inferior a 1,15*Iz cabo (corrente máxima admissível do cabo). Em sistemas com 

menos de quatro fileiras, não será necessário incluir fusíveis de fileira. Uma análise de 

defeitos mostra que num sistema de 3 ou menos fileiras, não é possível gerar uma corrente 

de defeito suficientemente que induza correntes inversas passivas de causar um mau 

funcionamento do sistema. Assim, um correcto dimensionamento dos cabos para que estes 

suportem as correspondentes correntes de curto-circuito é suficiente. Salienta-se no entanto 

que a inclusão de fusíveis de fileira, ainda que não necessária, poderá ser benéfica. 

Recomenda-se a existência de um modo de isolamento eléctrico dos circuitos das fileiras, 

com a finalidade de poder testar e detectar defeitos. Tal é conseguido caso o sistema de 

fusíveis de fileira seja amovível [54] [55]. 

A queda máxima de tensão no circuito condutor não deve ser superior a 1% da tensão 

nominal do gerador fotovoltaico nas condições STC, com o intuito de reduzir as perdas 

resistivas. Esta condição é fácil de manter em sistemas em que a tensão DC é superior a 120 

V. No entanto, e mesmo recorrendo a condutores de 6 mm^2 de secção nominal, nos sistemas 

de tensão DC inferior a 120 V a queda de tensão máxima no circuito condutor poderá mostrar-

se superior a 1%, sendo que este fenómeno agrava-se se distância entre o inversor e o gerador 

aumentar. Assim, nestes sistemas admite-se uma queda de tensão de 1% na fileira e uma 

queda adicional de 1% no cabo principal. 
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Para dimensionar a secção dos cabos, utiliza-se a formula 5.20, e assume-se uma queda 

de tensão de 1% da tensão máxima admissível da fileira para as condições de referência CTS: 

[53] 

 

      
 (5.20) 

onde, 

Lfileira é o comprimento do cabo da fileira [m] 

Ifileira é a corrente na fileira [A] 

UMPP é o valor da tensão [V] 

σ é a condutibilidade eléctrica do material do condutor [m/Ω*mm2] 

 

O cabo principal DC estabelece a ligação entre a caixa de junção do gerador e o inversor. 

Quando a caixa de junção do gerador se encontra no exterior, o referido cabo deve ser 

entubado, de modo a conferir protecção contra raios UV. É recomendado o uso de cabos 

isoladores monopolares para os condutores positivos e negativos, a fim de obter uma 

protecção de terra e de curto-circuito eficaz. Na norma europeia IEC 60364-7-712 é indicado 

que o cabo principal DC deverá ter suportar 1,25 vezes a Icc do gerador sob condições STC. A 

secção do cabo é determinada assim em função da sua corrente máxima admissível Iz, 

obedecendo à regra Iz≥1,25*Icc gerador [53]. 

Para dimensionar os cabos, assumindo uma perda máxima de potência na linha de 1% (ou 

2% quando perante tensões inferiores a 120 V) para as condições de referência CTS, é possível 

utilizar seguinte formula que retorna a secção transversal do cabo: [53] 

 

       
  (5.21) 

 

onde, 

LDC é o comprimento do cabo principal DC [m] 

In é a corrente nominal do gerador fotovoltaico [A] 

FP é o factor de perdas, 1% se U>120V ou 2% se U<120V 

PFV é a potência nominal do gerador Fotovoltaico [Wp] 

 

O valor obtido deverá ser arredondado para o valor superior mais próximo das secções dos 

cabos (2,5mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, etc.) 

Recomenda-se o uso de cabos isolados monopolares para os condutores positivos e 

negativos, a fim de obter uma protecção de terra e de curto-circuito eficaz.  

O cabo que liga o inversor à rede receptora deve ser dimensionado assumindo uma queda 

de tensão máxima admissível na linha de 3 %, relativamente à tensão da rede. Utiliza-se a 

fórmula 5.22 para determinar a secção transversal do cabo AC: 

 

        
 (5.22) 

onde, 
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LAC é o comprimento do cabo do ramal AC [m] 

InAC corrente nominal AC do inversor [A] 

Un tensão nominal na rede [V] 

σ é a condutibilidade eléctrica do material do condutor [m/Ω*mm2] 

 

No caso de se possuir mais do que uma fileira, é necessária a utilização de uma caixa de 

junção geral, que será utilizada para ligar paralelamente as várias fileiras. No interior da 

caixa de junção geral do gerador, é possível encontrar-se as ligações das fileiras individuais, o 

cabo principal DC bem como terminais de ligação aparelhos de corte, e quando necessário, 

fusíveis de fileira e díodos de bloqueio das fileiras. Instala-se frequentemente um 

descarregador de sobretensões para a terra, no qual exigirá uma ligação equipotencial ou 

condutor de terra ligado à caixa. A caixa deverá possuir protecção de classe II, resistência a 

choques mecânicos e ter no seu interior, os terminais, positivo e negativo, separados. Caso a 

instalação da caixa ocorra no exterior, esta deverá ter no mínimo, protecção IP 54, e ser 

resistente a raios UV. A instalação deverá ser efectuada num local protegido da chuva e de 

irradiação solar directa [53]. 

Para acções de instalação, manutenção e reparação do gerador, deve ser instalado um 

interruptor DC de forma a isolar manualmente o gerador fotovoltaico, cumprindo a norma IEC 

60364-7-712, que exige um interruptor de acesso manual entre o gerador e o inversor. Para 

um isolamento eficaz do circuito positivo e negativo do gerador, o interruptor DC a incluir 

deverá ser bipolar, assim como deverá possuir um elevado poder de corte, de modo a que sua 

abertura seja efectuada do modo mais seguro possível. O interruptor DC deverá ser 

dimensionado tendo em atenção a tensão máxima em circuito aberto do gerador fotovoltaico 

à temperatura -10°C e a para 1,25*Icc Gerador FV. A interrupção de correntes AC é menos 

exigente que a interrupção de correntes DC, pelo que é recomendável que se opere o 

interruptor DC após o isolamento do circuito AC. Para este efeito, poderão ser incluídos, 

preferencialmente, interruptores DC com bloqueio, ou no mínimo colocados avisos de 

instrução de operação do interruptor. O interruptor DC fica, normalmente, alojado na caixa 

de junção do gerador, mas por questões de segurança deverá sê-lo directamente antes do 

inversor [54]. 

Os díodos de bloqueio utilizam-se nos sistemas fotovoltaicos com inversores centrais, e 

módulos sujeitos a um sombreamento considerável, bem como em sistemas que não cumpram 

a protecção de classe II. Estes serão, juntamente com um dissipador de calor, incluídos na 

caixa de junção do gerador. Tendo como finalidade o desacoplamento eléctrico entre fileiras 

individuais, os díodos podem ser ligados em série com cada fileira. Assim, no pleno 

funcionamento do sistema fotovoltaico, a corrente de fileira circula pelos díodos de bloqueio 

da respectiva fileira. De salientar perdas de potência (0,5% a 2,0%) originadas pela circulação 

de corrente nos díodos. Na presença de um curto-circuito ou sombreamento de uma fileira, 

as demais podem funcionar sem qualquer perturbação, não se verificando a existência de 

uma corrente a circular no sentido inverso, pela fileira afectada. Os díodos terão uma tensão 
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de bloqueio de valor 2xMxVca. Os díodos de bloqueio são passíveis de falhar e por isso 

necessitam de ser regularmente testados. A falha na detecção e reparação poderá ser 

problemática, pelo que usualmente são suprimidos os díodos de bloqueio das fileiras nos 

sistemas fotovoltaicos com ligação à rede. De acordo com a norma IEC 60364-7-712, os díodos 

de fileira não são necessários se forem usado módulos do mesmo tipo, com uma protecção de 

Classe II, certificados para suportar 0,5*Icc, quando polarizados inversamente e, no caso do 

desvio de tensão de circuito aberto entre as diferentes fileiras individuais, não seja superior a 

5% [54] [55]. 

O sistema fotovoltaico, geralmente, não aumenta o risco da ocorrência de descargas 

atmosféricas directas. Como tal não se torna forçosa a instalação de um sistema de protecção 

adicional quando a instalação do sistema fotovoltaico ocorre num edifício que já se encontra 

protegido. No presente estudo, a estrutura de suporte do gerador fotovoltaico deverá ser 

ligado à terra e incorporada na união equipotencial, se o inversor não possuir transformador. 

Deverá existir um especial cuidado na ligação das armações dos módulos fotovoltaicos e das 

subestruturas metálicas ao condutor de protecção. É recomendável o emprego de condutores 

de ligação com uma secção transversal mínima de 10 mm2, em cobre, para assim assegurar a 

equipotencialidade entre os diferentes circuitos de protecção. 

A probabilidade de um edifício ser afectado por uma descarga indirecta é muito maior 

que a probabilidade de este ser afectada por uma descarga directa. O sistema fotovoltaico, 

durante o tempo de vida útil, sofrerá diversos efeitos indirectos causados por descargas 

atmosféricas. Segundo a norma IEC 364-5-54, um dos requisitos para a protecção de 

instalações eléctricas interna contra descargas atmosféricas é a ligação equipotencial dos 

elementos condutores, sendo este requisito estendido ao sistema fotovoltaico. 

Os descarregadores de sobretensão a instalar a utilizar são dois: os descarregadores tipo B 

e classe de protecção I, e tipo C e classe de protecção II: Os descarregadores tipo B, classe I, 

são utilizados perante um forte risco de incidência de descargas atmosféricas, visto 

conseguirem escoar directamente para a terra estas descargas. Os descarregadores do tipo C, 

classe II, são normalmente utilizados nos lados AC e DC, apresentando uma corrente nominal 

de 1kA por cada unidade de potência instalada (kWp), e uma tensão operacional DC do 

descarregador, terá no mínimo de corresponder entre 1 e 1,4 da tensão de circuito aberto do 

gerador fotovoltaico. Quando a probabilidade de incidência de descargas é elevada é 

recomendado que os descarregadores sejam equipados com dispositivos de isolamento 

térmico e indicadores visuais de falha. Deverá ser efectuada uma inspecção aos 

descarregadores a cada seis meses, de modo a zelar pelo bom funcionamento das protecções. 

O raio, ao incidir no sistema, pode ser acoplado indutivamente nos módulos fotovoltaicos, 

nos cabos dos módulos e no cabo principal DC, pelo que cada condutor activo de uma fileira 

(positivo e negativo) deverá estar o mais próximo possível do seu par, de forma a reduzir o 

acoplamento, e consequentemente tornar menor a tensão induzida resultante da corrente da 

descarga nos módulos. Em sistemas expostos a descargas atmosféricas recomenda-se o uso de 

cabos blindados de cobre e com secção mínima de 16 mm^2, sendo o extremo superior da 

blindagem ligado à subestrutura metálica de apoio e às armações dos módulos fotovoltaicos, 

segundo o traçado mais curto possível, e os descarregadores de sobretensão deverão ter uma 

corrente nominal de descarga aproximada de 1 kA. No caso de não serem utilizados cabos 

blindados, é necessário ligar aos condutores activos descarregadores de sobretensão de 10 kA 

[54]. 
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O condutor geral de protecção deve encontrar-se separado dos restantes cabos eléctricos, 

a fim de evitar descargas de indução provocadas por estes. A sua ligação ao eléctrodo de 

terra deverá ser efectuada pelo caminho mais curto e, se possível, em linha recta e vertical. 

Quando em prédios que não possuam sistema de protecção contra descargas atmosféricas, 

requer-se que os condutores de protecção do gerador fotovoltaico possuam a mesma secção 

transversal que o cabo principal DC ou 4 mm^2, conforme o que apresentar maior valor. 

Poderão também ser usados como condutores, o esqueleto metálico e o aço reforçado, da 

estrutura do edifício, bem como fachadas de metal desde que apresentem uma ligação 

condutiva na direcção vertical e possuam uma espessura com um valor mínimo de 0,5 mm. 

O circuito de protecção deverá ser ligado ao sistema de protecção do edifício, seja este 

de terra ou contra descargas atmosféricas, ou ligado a um eléctrodo de terra vertical. Estes 

últimos poderão ser constituídos por fitas de cobre ou de aço galvanizado enterradas a mais 

de 0,8m da superfície do solo, ou que possuam uma superfície de contacto à terra de no 

mínimo 1 m2 [53] [54] [55]. 

Para a ligação existem três classificações para topologias de ligação à rede baseadas na 

utilização do inversor [57,58]: Sistema de inversor central [59]; Sistema de string com 

inversor [60] e Sistema de multistring com inversor [61]. 

No sistema de inversor central, os módulos fotovoltaicos estão ligados em série e em 

paralelo de forma a obter-se a potência desejada. Apenas é usado um inversor no barramento 

DC pelo que todo o equipamento de controlo está situado neste mesmo módulo. As perdas de 

energia são maiores que num sistema de string uma vez que não é possível controlar o ponto 

de potência máxima de cada módulo em separado. Vários factores podem influenciar o 

rendimento do sistema como, por exemplo, sombras, pó, folhas, etc. O baixo rendimento de 

um módulo prejudica todos os outros. Pode não ser necessário o uso de um boost uma vez 

que os módulos em série podem fornecer a tensão necessária [57, 59] 

No sistema de strings, um inversor é ligado a cada string de módulos fotovoltaicos que 

podem estar ligados em série e paralelo. Se a tensão fornecida pelos painéis em série for 

suficiente, não é necessário o uso de um boost, caso contrário é possível aplicar um conversor 

DC-DC do lado do de corrente contínua, para aumentar a tensão ou então um transformador 

de alta frequência. É ainda possível implementar um controlador MPPT em cada string para 

aumentar o seu rendimento. Controlar separadamente cada string permite que o baixo 

rendimento de uma destas não prejudique o sistema todo [57,59]. 

No sistema de multistring, há um inversor DC-AC comum a que estão ligados os vários 

conversores DC-DC integrados em cada string do sistema. A vantagem em relação ao sistema 

referido anteriormente é poder ligar e desligar módulos separadamente de modo a ser obtida 

a potência desejada no momento, ou seja, a potência requerida pelo inversor. As perdas no 

inversor são semelhantes às do sistema anterior. É possível optimizar separadamente cada 

módulo, controlo do ponto de potência máxima, com o conversor DC-DC individual levando a 

uma maior eficiência de todo o sistema [57,60].  
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A ligação de uma unidade produtora requer vários cuidados nomeadamente ao nível da 

qualidade do sinal eléctrico injectado na rede, no que toca propagação de harmónicos, factor 

de potência, desvio de tensão, frequência e fase e propagação de harmónicos, e no esquema 

de protecção anti-islanding utilizado. A protecção anti-islanding encontra-se integrada no 

inversor, e consiste num aparelho que corta automaticamente a ligação entre o sistema de 

produção e a rede, caso seja detectada alguma falha de tensão na rede. A protecção de 

interligação visa impedir a introdução de perturbações na rede por parte do gerador, e 

minimizar risco de acidentes que possam ser originados pelo funcionamento do gerador em 

paralelo com a rede. 

O contador deverá ser instalado, num local passível de ser consultado de preferência 

perto dos meios de isolamento eléctrico (por exemplo dos interruptores AC). Este contador 

permitirá conhecer o valor de energia gerada pelo sistema fotovoltaico, bem como a 

ocorrência de defeitos. O contador que mede a energia entregue à rede pública é 

independente do contador que mede a energia consumida a partir da rede. A aquisição e 

instalação do contador de venda é da responsabilidade do produtor, sendo selado pelo 

distribuidor. 

A portinhola deverá ser construída com materiais passíveis de suportar constrangimentos 

mecânicos, eléctricos e térmicos que resultam da sua normal utilização. As características da 

portinhola estão expressas no documento normativo DMA-C62-815N. A portinhola designada 

por PC/P possui na sua constituição dois circuitos de protecção, sendo um trifásico destinado 

à protecção da instalação de consumo do microprodutor e um monofásico para protecção da 

instalação de microprodução, sendo este último dotado de duas bases de fusíveis cilíndricos 

tamanho 10x38, em que uma base é para o neutro e outra para a fase. A portinhola deverá 

funcionar perante as condições de serviço estipuladas: Tensão nominal e frequência da rede, 

sendo 230 V entre fase e neutro e 400 V entre fases, a 50 Hz, admitindo-se uma variação de 

tensão de e frequência de acordo com o estipulado na norma NP EN 50160. Acorrente nominal 

deverá ser no máximo 100 A no circuito de instalação de utilização, e 25 A no circuito da 

unidade de microprodução correspondendo este ultimo à ligação de uma unidade de produção 

de 5,75 kW. 

O invólucro da portinhola, sendo projectado segundo a norma IEC 62208 deverá garantir 

graus de protecção IP45 e IK10. A dimensão mínima do invólucro é apresentada na tabela 5.2 

[62]. 

Tabela 5.2 – Dimensões da Portinhola do tipo PC/P P100 

 Dimensões mínimas (mm) 

Altura 330 

Largura 290 

Profundidade 135 

 

O inversor permite estabelecer a ponte entre o gerador fotovoltaico e a rede, 

transformando a corrente contínua proveniente dos módulos fotovoltaicos em corrente 

alternada, ajustando-a para a frequência e o nível de tensão da rede a que encontra ligado. 

De modo a poder operar com a melhor eficiência possível o inversor vem munido de um 

sistema de rastreio, que permite que este acompanhe as mudanças do ponto MPP do gerador 

fotovoltaico, e funcione sempre nesse ponto. 

Na constituição dos inversores comutados pela rede encontra-se uma ponte de tirístores. 

A impossibilidade dos presentes inversores funcionarem automaticamente é justificada pelo 
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facto de ser através da tensão da rede que cada par de tirístores é comutado do estado de 

condução para o estado de bloqueio. Assim caso ocorra algum colapso na rede, o inversor fica 

desactivado. O uso destes inversores aumenta o consumo de potência reactiva, bem como 

provoca o aparecimento de componentes harmónicos, tornando-se necessário recorrer a 

equipamento adicional capaz de os limitar. Estes inversores são bastante usados nos grandes 

sistemas fotovoltaicos, no entanto tem-se vindo a tornar raro o uso nos sistemas de potência 

reduzida. 

Os inversores auto-controlados também apresentam um circuito de ponte, podendo este 

ser constituído por transístores do tipo TBJ, MOSFET, IGBT ou GTO.O consumo de potência 

reactiva dos inversores auto-controlados é baixo, no entanto têm tendência a originar 

problemas de compatibilidade electromagnética, devido à frequência elevada de comutação 

associada destes. Estes dispositivos são, não só usados em redes autónomas, mas por vezes, 

também ligados a redes públicas, tendo de, nesse caso, se sincronizar a frequência do sinal 

emitido pelo inversor com a frequência da rede pública. 

Recorre-se com frequência a transformadores para ajustar a tensão de saída com a tensão 

da rede. O transformador usado cria um campo magnético que isola electricamente os lados 

AC e DC. A presença de transformador torna possível utilizar geradores fotovoltaicos de 

tensão reduzida, e permite ainda reduzir as interferências magnéticas. No entanto, a 

utilização de um transformador aumenta o custo e a dimensão da instalação, bem como as 

perdas de potência. Podem ser utilizados transformadores de alta ou baixa frequência. Os de 

alta frequência apresentam menor custo, perdas, e dimensão, mas tornam o circuito dos 

inversores mais complexo, de modo que a escolha cai geralmente nos transformadores de 

baixa frequência. 

A eliminação do transformador, nas gamas de baixa potência, obriga a uma tensão 

superior por parte do gerador fotovoltaico, em relação ao valor de pico da rede, caso 

contrário é necessário recorrer a um conversor elevador DC/DC (produzindo perdas 

adicionais). É também necessário recorrer a medidas de protecção adicionais devido à 

ausência de isolamento eléctrico entre os circuitos de potência DC e AC [53] [54] [55]. 

Nesta configuração, liga-se em série um número reduzido de módulos em fileira (3 a 5 

módulos), sendo o efeito de sombreamento assim reduzido. Apresenta como desvantagem as 

elevadas correntes que atravessam os condutores, sendo necessário que os cabos possuam 

uma maior secção para reduzir perdas resistivas. 

 

ii) Gerador Fotovoltaico em Sistema Isolado 
Neste ponto apenas irão ser focados os parâmetros que diferem na concepção de um 

sistema isolado comparativamente a um sistema ligado à rede. Num sistema isolado, para não 

se correr o risco de o sistema ser ou sobredimensionado ou subdimensionado, é necessário 

calcular as cargas previsíveis, para se estabelecer o consumo diário. Se os consumos forem 

semelhantes no Inverno e no Verão, o sistema deverá ser dimensionado para o Inverno, pois 
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nesta altura do ano a quantidade de energia solar é menor que no Verão. Se não forem 

semelhantes deverá ser efectuado o cálculo para ambas e verificar o caso mais desfavorável. 

A fase mais importante e complexa do processo de dimensionamento de um sistema 

fotovoltaico autónomo consiste na caracterização os consumos diários de energia eléctrica. 

Para tal deverá ser construída uma tabela, conforme o Anexo A. Após se ter obtido o valor do 

consumo diário, para o dimensionamento do gerador: 

 

        
 (5.23) 

onde, 

W –é o consumo diário [W] 

Z2 – factor da influência da localização e do mês do ano 

Z3 – factor da influência do desvio do plano horizontal 

Z4 – factor da influência da temperatura 

Fp – factor de perdas totais das linhas, de conversão e desajuste 

 

Os valores de Z2 podem ser obtidos através de [64], escolhendo o local da instalação no 

mapa, ou introduzindo as coordenadas, se conhecidas. Para tal é necessário escolher o tipo 

de sistema a ser instalado, e efectuar a simulação. No caso presente a simulação foi 

efectuada tendo em conta que o sistema é seguidor solar. O valor obtido refere o número de 

horas equivalentes solares a condições STC. O valor Z3 é o factor de correcção do desvio do 

plano horizontal, para o mês em estudo, se o painel tiver um ângulo fixo. Como no presente 

estudo se trata de um seguidor solar de dois eixos o valor de Z2*Z3 será o valor da influência 

ao longo de todo o ano, que tomará sempre o valor do número de horas equivalentes 

disponíveis no local. O valor de Z4 é um factor de influência de temperatura, que como já 

visto atrás, o aumento da produção é inversamente proporcional à temperatura. 

O valor do factor de perdas leva em consideração as perdas nas linhas, perdas de 

conversão e de desajuste. As perdas nas linhas deverão ser limitadas a 3%. As perdas de 

conversão estão relacionadas com a conversão da energia eléctrica em energia química, para 

se poder armazenar, e novamente em energia eléctrica, para se utilizar. Este valor é de 

difícil quantificação, pois envolve pormenores da construção das baterias, idade, da 

temperatura, da profundidade da descarga e da intensidade de carga e descarga. Na prática, 

é aceite um valor de cerca de 10%. As perdas de desajuste estão relacionadas com a variação 

do nível de tensão durante a operação, e podem ser limitadas utilizando um regulador de 

carga do tipo MPP, que busca o ponto de potência máximo. Ainda assim, e dado que existe 

uma dupla conversão, DC-DC no MPP, e DC-AC no inversor, é usual tomar o valor de 10% de 

perdas. O que dará um valor de FP= (1-6%) * (1-10%) * (1-10%) = 0,76. 

Num sistema fotovoltaico autónomo, dado que a produção e consumo de energia muitas 

vezes não coincidem, é necessário recorrer ao armazenamento de energia. Para tal deverão 

ser utilizadas baterias, que devem possuir tempos de vida útil longos em condições de carga e 

descarga diárias, além de apresentar uma elevada eficiência de carga, mesmo para baixas 

correntes de carga e uma baixa razão de auto descarga. Cada bateria é composta por um 

conjunto de células electroquímicas ligadas em série de modo a obter a tensão eléctrica 

desejada [67]. A escolha apropriada da bateria, bem como da sua capacidade, é uma tarefa 

essencial de modo a assegurar o adequado funcionamento do sistema solar fotovoltaico 
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autónomo e proporcionar à bateria um longo tempo de vida útil. Nos sistemas fotovoltaicos 

utilizam-se baterias do tipo recarregáveis sendo as de chumbo-ácido e as de níquel-cádmio as 

mais comuns [68]. 

O ciclo de carga/descarga das baterias repete-se diariamente, pelo que deve ser tido em 

conta o valor da percentagem de descarga no dimensionamento, uma vez que irá determinar 

o tempo de vida útil da bateria. Em resultado do processo de carga/descarga a capacidade da 

bateria diminui, sendo a perda de capacidade maior quanto maior for a profundidade de 

descarga. Para aumentar a durabilidade das baterias é necessário garantir um ciclo de 

carga/descarga adequado, de acordo com as recomendações do fabricante. O nível de carga 

de uma bateria nunca deve ser inferior ao valor máximo permitido para a sua profundidade 

de carga. A escolha da bateria a ser utilizada em sistemas fotovoltaicos autónomos requer a 

avaliação das suas características. Par além da razão custo/desempenho, capacidade, 

requisitos de manutenção, tamanho e espaço necessário à sua instalação, a sua eficiência e 

razão de auto descarga devem também ser tidos em conta [67]. 

As baterias de chumbo-ácido possuem esta denominação, porque são constituídas por uma 

solução aquosa de ácido sulfúrico. São formadas por elementos constituídos por duas placas 

de polaridades opostas, isoladas entre si e banhadas pela solução de ácido sulfúrico. A 

capacidade é medida pela quantidade de carga eléctrica ou seja pelo número de horas que 

uma determinada corrente pode ser fornecida por uma bateria totalmente carregada, e 

expressa em Ampére*hora (Ah), ou seja, o produto da corrente em amperes pelo tempo em 

horas corrigido para a temperatura de referência [68]. Devido ao seu baixo custo e à grande 

disponibilidade no mercado, as baterias de chumbo-ácido são frequentemente utilizadas nos 

sistemas solares fotovoltaicos autónomos. A célula electroquímica de chumbo-ácido possui 

uma tensão nominal de 2Vcc. Assim várias destas células são ligadas em série de modo a 

obter nos terminais da bateria valores de tensão desejáveis. No mercado existem baterias de 

chumbo-ácido de 12, 24 e 48 V. No entanto a tensão aos terminais da bateria depende do seu 

estado de carga e do processo de carga/descarga, baixando durante o processo de descarga e 

subindo durante o processo de carga. 

As baterias de níquel-cádmio são também utilizadas em sistemas de geração de energia 

eléctrica fotovoltaica. Apresentam uma estrutura física semelhante às das baterias chumbo-

ácido, utilizando hidróxido de níquel para as placas positivas, óxido de cádmio para as placas 

negativas e hidróxido de potássio para o electrólito. As baterias de níquel-cádmio, quando 

comparadas com as de chumbo-ácido, são menos afectadas por sobrecargas e podem ser 

totalmente descarregadas, não estando sujeitas a sulfatação, mas possuem um custo mais 

elevado que as de chumbo-ácido [68]. 

O dimensionamento do banco de baterias é o aspecto mais importante do 

dimensionamento de um sistema isolado, pois é dele que dependerá a funcionalidade do 

sistema. Aquando da análise das cargas deverá ser também efectuado um estudo relativo a 

correntes momentâneas, corrente de serviço após a entrada em serviço (por ex. motores), as 

correntes parasitas (perdas no regulador de carga e inversor), a duração da carga e a 



Dimensionamento de um sistema fotovoltaico 95 

 

95 

coincidência de cargas, assim como a tensão mínima e máxima da carga, no caso de serem 

DC. A capacidade da bateria será ainda influenciada pelo número de dias de autonomia 

pretendido. Ainda deverá ser definido o tipo de baterias a usar, que neste caso será do tipo 

ácido-chumbo. Para garantir a longevidade da vida das baterias apresenta-se o algoritmo 

proposto por [65] para o seu correcto dimensionamento: 

 

1) Nome do Projecto 

2) Tensão do Sistema [V] 

3) Dias de Autonomia [d] 

4) Caracterização da Carga 

Equipamento 

DC 

Janela 

Tensão 

Correntes 

Momentâneas 
Correntes Serviço 

Constituintes 

Corrente 

máxima Serviço 

 

Número 

ocorrência

s 

Duração 

Tempo 

de 

execução 

Carga 

Diária 

max Vmin Icoin Inoncoin Icoin Inoncoin Nº/dia Horas/ocorrência Horas/dia Ah/dia 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

5) Sumário da Caracterização da carga 

 a) Corrente máxima momentânea Icoin da tabela [A]  

 b) Máxima corrente de serviço Icoin [A] 

 c) Carga Total diária [W] 

 d) Carga máxima diária [W] 

 e) Maior valor de corrente momentânea Inoncoin [A] 

 f) Corrente máxima momentânea da bateria (ou o maior valor de 5a) ou 5e)) [A] 

 g) Maior valor de corrente de serviço Inoncoin [A] 

 h) Corrente Máxima de serviço da bateria (maior de 5b) ou 5g)) [A] 

 i) Corrente máxima da bateria (maior de 5f) ou 5h)) [A] 

 j) Menor valor de Vmáx da tabela 4 [V] 

 k) Maior valor de VMin da tabela 4 [V] 

6) Capacidade da bateria 

 a) Capacidade desajustada da bateria (linha 3* linha 5c)) [Ah] 

 b) Profundidade de descarga máxima permissível 

 c) Capacidade ajustada para a profundidade máxima permissível (6a)/6b)) [Ah] 

 d) Descarga máxima diária 

 e) Capacidade ajusta para descarga máxima diária (5c/6d) [Ah] 

 f) Capacidade da bateria no final de vida 

 g) Capacidade ajustada para o final de vida (6a/6f) [Ah] 
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 h) Capacidade ajustada para profundidades de descarga e fim de vida (maior de 6c, 

6e ou 6g) [Ah] 

 i) Temperatura mínima de operação [°C] 

 j) Factor de correcção de temperatura 

 k) Capacidade ajustada para a temperatura [Ah] 

 l) Factor de margem do dimensionamento (>1) 

 m) Capacidade ajustada para o factor de margem de dimensionamento (6k*6l) [Ah] 

7) Taxa de hora de funcionamento (6m/5h) 

8) Janela de tensão de ajuste [V] 

 a) Tensão mínima de desligamento do controlador [V] 

 b) Vmín ajustado (maior de 5k ou 8ª) [V] 

 c) Tensão de carga total do controlador [V] 

 d) Vmáx ajustada (menor de 5j ou 8c) [V] 

9) Número de baterias ligadas em série 

 a) Tensão de carga total recomendada (limitada por 8d) [V] 

 b) Número máximo de baterias em série (8d/9ª, arrendado ao inteiro inferior) 

 c) Tensão final de descarga recomendada para a bateria [V] 

 d) Tensão final de descarga calculada (8b/9b) [V] 

Nota: se 9d> 9c avançar para 9g 

 e) Decrementar o número de baterias em série (9b-1) 

 f) Tensão de carga da bateria (8d/9e) [V] 

Nota: se o valor de 9f estiver dentro do intervalo da tensão especificado pelo fabricante, 

prosseguir para 9g, senão decrementar o número de baterias em série (repetir 9e e 9f; 

seleccionar bateria diferente, ir a 6b; alterar tensão de carga completa do controlador, ir 

para 8c; seleccionar novo controlador, ir para 8a) 

 g) Introduzir o número de baterias em série (9b ou 9e) 

10) Selecção de Bateria e determinação da capacidade 

 a) Menor capacidade do tipo de baterias seleccionado maior ou igual a 6m, ou maior 

capacidade das baterias menor do que 6m, quando descarregada para tensão de fim de 

descarga calculada, no ponto de operação 7 [Ah] 

 b) Número de baterias em paralelo, arredondado para cima (6m/10a) 

 c) Capacidade final da bateria (10a*10b) [Ah] 

11) Considerações e verificações 

 a) Taxa máxima de carga 

  i) Corrente de carga máxima recomendada [A] 

  ii) Corrente de carga máxima disponível [A] 

Nota: se 11aii> 11ai, a bateria poderá ser danificada 

b) Sobrecarga excessiva 

  i) Corrente máxima de carga recomendada após atingir a tensão de regulação 

à temperatura média da bateria [A] 
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  ii) Corrente máxima de carga disponível após atingir a tensão de regulação [A] 

Nota: se 11bii> 11bi, a bateria poderá ser danificada 

 c) Carga insuficiente – rácio gerador carga, para o mês dimensionamento  

Nota: se 11c <1,3, a energia do gerador poderá ser insuficiente para recarregar as 

baterias 

 d) Corrente máxima de descarga [A] 

Nota: se 10c/11d <20, a tensão da bateria poderá baixar abaixo do limite de tensão 

admissível, quando ocorrer próximo do nível de fim de descarga 

 e) Congelação do electrólito – temperatura de congelação do electrólito da 

profundidade máxima admissível de descarga [°C] 

Nota: se 6i< 11e, a bateria poderá congelar. 

 f) Auto-descarga da bateria 

  i) Auto-descarga bateria [Ah/d] 

  ii) Capacidade da baterIa para cada dia de autonomia (10c/linha3) [Ah/d] 

 Nota: se 11fi/11fii>0,05 e a auto-descarga das baterias não tiver sido considerada, a 

bateria poderá estar subdimensionada 

 g) Reserva do electrólito – Capacidade de reserva do electrólito estimada em dias [d] 

Nota: se 11g< intervalo de manutenção antecipado, a bateria poderá ser danificada 

12) Sumário 

Bateria, modelo e fabricante 

Bateria é constituída por em série e em paralelo. 

Capacidade da bateria é de [Ah] 

Tensão da bateria à plena carga [V] 

Tensão da bateria no fim de descarga [V] 

 

O dimensionamento dos cabos deverá seguir o mesmo procedimento apresentado para o 

caso do sistema fotovoltaico ligado à rede, com uma pequena nuance, já que se consideram 

que as perdas admissíveis serão de 3%, o que afectará o cálculo da secção do cabo, sendo 

neste caso: 

 

         
 (5.24) 

 

Quando é feita uma tentativa para minimizar o tamanho dos condutores utilizados para 

ligar as baterias, a queda de tensão nas conexões entre as células é frequentemente 

ignorada. O cálculo da corrente é simples, mas os cálculos de queda de tensão são mais 

complexos, porque as resistências da conexão do cabo ao terminal nem sempre é conhecida. 

O problema é agravado quando os comprimentos dos cabos entre cada célula, ou string de 

baterias, num sistema de baterias em paralelo com o regulador de carga, não são iguais. 

Estes desequilíbrios, nas baterias ou no carregamento de células, podem resultar em 

sobrecarregar ou subcarregar parte das baterias do banco de baterias. As sobrecargas podem 

causar perda excessiva de água e evaporação de hidrogénio que, por sua vez, pode danificar 

as baterias e apresentar a possibilidade de incêndios e explosões. Subcarregar pode resultar 

em sulfatação e perda da capacidade da bateria, que pode levar a cargas não está recebendo 
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energia quando necessário. [52] Pelo que a ligação entre as diferentes baterias deva ser 

efectuada como se apresenta na Figura 5.10. 

 
Figura 5.10 - Figura Configuração Ligação dos Cabos do Regulador de Carga à bateria [52] 

 

Nos sistemas fotovoltaicos autónomos a tensão aos terminais do painel fotovoltaico 

deverá ser compatível com a tensão nominal da bateria, devendo ser a tensão do painel 

superior à tensão da bateria, para que assim a corrente flua no sentido das baterias. Tendo 

em conta a dependência da tensão aos terminais do painel com a temperatura, é conveniente 

que, para temperaturas elevadas, a tensão gerada seja suficientemente elevada para 

possibilitar a carga das baterias e para valores baixos de temperatura é conveniente garantir 

que a tensão do painel fotovoltaico não supere a tensão de carga da bateria. Assim, o 

controlador de carga mede a tensão da bateria e protege-a contra a possibilidade de 

sobrecarga. No caso da tensão no painel ser inferior à tensão da bateria, o controlador de 

carga evita que a bateria descarregue através do painel, através da utilização de díodos de 

bloqueio que evitam a passagem de corrente inversa. Como as baterias são em geral muito 

sensíveis tanto a sobrecargas como a descargas profundas, a utilização do controlador de 

carga contribui significativamente para o aumento do seu tempo de vida útil. 

As principais funções atribuídas aos controladores de carga das baterias são:�i) assegurar 

o carregamento da bateria;�ii) evitar a sobrecarga da bateria; iii) bloquear corrente inversa 

entre a bateria e o painel; iv) prevenir descargas profundas (no caso de baterias chumbo-

ácido). 

Existem basicamente dois tipos de controladores: ligados em paralelo ou ligados em série. 

Os controladores ligados em paralelo são constituídos por transístores que dissipam a 

potência gerada em excesso, quando a tensão nos pólos da bateria atingir um determinado 

valor. A tensão de corte recomendada para cada elemento, a uma temperatura de 25°C 

deverá constar na ficha técnica da bateria. 

Por sua vez, os controladores ligados em série desligam os painéis das baterias quando a 

tensão atinge o valor correspondente á tensão máxima de carga. O interruptor utilizado pode 
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ser um dispositivo electromecânico, como um relé, ou estático, como por exemplo um 

transístor. 

Os controladores de carga em paralelo e em série nem sempre conseguem fazer o melhor 

aproveitamento da energia solar disponível. As perdas de energia podem ser da ordem dos 

10% aos 40%, dependendo da tensão da bateria, da radiação e da temperatura. Estas perdas 

podem ser evitadas utilizando um sistema de MPP, que consiste essencialmente num 

conversor DC/DC regulado. A regulação é executada pelo controlador MPP, que num dado 

intervalo de tempo percorre a curva característica corrente-tensão do gerador fotovoltaico e 

determina o MPP. O conversor DC/DC é regulado de forma a ajustar o sinal de saída em 

função da tensão de carga da bateria. [49]. 

Num sistema fotovoltaico isolado o armazenamento de energia nas baterias e o 

fornecimento de energia para o consumo é efectuado em DC. Os inversores são utilizados 

para possibilitar o uso de aparelhos eléctricos convencionais que requerem alimentação em 

AC (V=230V e f=50Hz) a partir da rede em DC. Um sistema isolado típico é apresentado na 

Figura 5.11. 

 
Figura 5.11 – Sistema autónomo com inversor autónomo [66]. 

 

Os inversores utilizados nos sistemas autónomos possuem características bastante 

diferentes dos inversores utilizados em sistemas ligados à rede e, como tal, usualmente são 

designados inversores autónomos. A escolha de um inversor para um sistema deste tipo 

deverá ser efectuada tendo em conta a potência do inversor e atendendo a que a potência 

nominal do inversor deve ser suficiente para alimentar as cargas de forma contínua. 

Quando no sistema autónomo existirem motores ou outras cargas que exijam correntes de 

arranque elevadas, o inversor deverá ter capacidade de fornecer essas correntes de 

arranque. Por outro lado, os inversores utilizados em sistemas fotovoltaicos autónomos têm 

que ser eficientes. De acordo com [66], estes inversores devem possuir as seguintes 

características: i)� Gerar uma onda de tensão em AC estável; ii)� A tensão DC de entrada deve 

acautelar as variações de tensão na bateria; iii)�Ser dimensionado de modo a ter capacidade 

de alimentar continuamente todas as cargas;�iv) Capacidade de fornecer correntes de 

arranque elevadas; v) Elevada eficiência para diferentes condições de carga; vi) Fiabilidade 
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elevada;�vii) Baixa interferência electromagnética;�viii) Baixo consumo quando não há carga 

a ser alimentada. 

Num sistema autónomo podem ser usados dois ou mais inversores. No entanto devem ser 

ligados a circuitos distintos pois, caso contrário, podem sofrer danos. Existem no mercado 

inversores sofisticados que podem funcionar em paralelo segundo uma filosofia mestre-

escravo, permitindo assegurar o nível mais elevado de segurança e aumentar a eficiência de 

sistemas de grande dimensão evitando a alimentação das cargas (por inversores) de forma 

separada. 

5.5. Resultados Obtidos 

i) Sistema ligado à rede 
 

Para o Gerador Fotovoltaico ligado à rede, a opção recaiu num sistema que garantisse que 

a ligação à rede fosse efectuada com o máximo de potência possível, ou seja, 3,68kW. O 

sistema será composto por 18 painéis policristlinos marca Fluitecnik 230Wp (2 séries de 9 

painéis). A opção pelos painéis policristalinos é justificada pela grande área disponível na 

pala, já que, com esta irá cobrir a casa, a sua área será sensivelmente a mesma da casa, ou 

seja, 72m2. O inversor da marca SMA SunnBoy, com 3,68 kVA de ligação à rede. Este inversor 

tem transformador, para cumprir o isolamento galvânico necessário. Todos os pormenores 

relativos ao dimensionamento das canalizações estão disponíveis no Anexo A. 

A energia injectada na rede poderá ser consultada no Anexo A, Produção de Energia 

Sistema ligado à rede. O total anual obtido foi de 7815,8 kWh. 

 

ii) Sistema Isolado 
 

Para o Gerador Fotovoltaico Isolado, houve a necessidade de calcular o valor de energia 

produzida no pior dia do ano, no Solstício de Inverno. Para este dia, o valor de horas 

equivalentes é de cerca de 2,59h. Foi considerado que a carga a alimentar é constante, com 

valor diário de 10kWh. Foi obtido um valor de 5,08 kWp para o painel fotovoltaico. O banco 

de baterias deverá ser de 48V, com 2200Ah de capacidade. Todos os restantes parâmetros 

podem ser consultados no Anexo B, assim como o esquema unifilar do gerador. Após 

simulação no software PVSYST 5, foi obtido um excedente de energia não fornecida, pelo que 

a opção recaiu na diminuição do número de painéis. Após a implementação de um gerador 

semelhante ao do sistema isolado, 18 painéis 230Wp da mesma marca, os valores de energia 

entregue à carga forem satisfeitos na totalidade, conforme se pode verificar na Energia 

Fornecida à Carga, no Anexo B. A escolha de um Regulador de Carga/Inversor deverá 

respeitar os níveis de carga e descarga possíveis na bateria, de forma a prolongar o seu ciclo 
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de vida. Após a escolha do regulador/inversor foi efectuado o dimensionamento do gerador, 

que será constituído por 3 séries de 6 painéis fotovoltaicos.  

 

5.6. Sumário 

O dimensionamento de um sistema fotovoltaico ligado à rede permite um grande grau de 

liberdade. Existem no mercado inversores que respeitam os limites de ligação à rede, 

podendo o gerador ser de maior potência, obtendo assim uma maior produção de energia. 

Este tipo de sistema está actualmente amplamente difundido dada a renumeração que pode 

ser obtida com a sua instalação. A produção está também ela indexada à localização da 

instalação, sendo que Portugal, no contexto europeu, apresenta condições bastante 

atractivas, dado o elevado número de horas de Sol disponível.  

Em Portugal não existe legislação específica para o dimensionamento do sistema de 

protecções que deverá ser instalado no gerador, apenas na ligação à rede. Foi objecto deste 

capítulo a avaliação das especificidades, que este tipo de gerador requere, das protecções e 

seu calibre que deverão ser instaladas. 

Para a simulação existem diversos softwares que permitem a obtenção de resultados com 

elevada precisão, contemplando a localização do projecto, assim como os diversos 

equipamentos a utilizar. 

O sistema isolado da rede apresenta ainda maior especificidade, dado que terá de ser 

efectuada uma avaliação preliminar das necessidades de energia eléctrica disponível, sendo 

necessário avaliar a utilização diária, semanal ou mensal. Deverá ser escolhida a maior carga, 

e deverá ser avaliada a produção em função da radiação solar disponível. Após o 

dimensionamento do gerador, deverá ser dimensionado o banco de baterias, sendo este ponto 

o fulcral da fiabilidade do sistema, pois a energia solar não está sempre disponível.  

As baterias são elementos bastante sensíveis, pelo que a abordagem ao seu 

dimensionamento deverá obedecer a rigorosos critérios, tal como o algoritmo apresentado. O 

seu carregamento e descarregamento deverão ser efectuados de forma a garantir a 

longevidade da vida útil deste equipamento. Dada a irregularidade do Sol e das cargas, 

deverão ser definidos os limites definidos pelo fabricante da bateria na regulação de carga e 

limite de descarga, e assim preservar as baterias. 

As protecções deste tipo de sistema apenas diferem dos ligados à rede, no facto de 

existirem duas ligações suplementares, uma entre o regulador de carga e as baterias, e outra 

entre as baterias e o inversor. 

 



 

 

 

Capitulo 6  

Análise Económica das Soluções 
Apresentadas 

Para a avaliação económica das medidas a implementar, foram efectuados os cálculos 

económicos num horizonte temporal de 25 anos, com actualização de preços de 3,2%/ano, ou 

seja, a taxa de inflação. Foram ainda efectuados os cash-flows e a Taxa Interna de 

Rentabilidade (TIR) de cada um deles. 

6.1. Iluminação 

Para a iluminação foram efectuados dois cenários, o de um consumo de 5 horas diárias de 

todas as luminárias LED, e efectuado o mesmo cálculo para as lâmpadas fluorescentes 

compactas (CFL). De salientar que as luminárias escolhidas têm um tempo de via útil de cerca 

de 50.000 h, ao passo que as CFL apenas de 5 anos, pelo que foi considerado ainda a 

substituição destas a cada 5000h, cerca de 3 anos, sendo referido na tabela 6.1 como o valor 

de substituição. 

Tabela 6.1 – Cash-Flow da iluminação da Casa em movimento LED vs CFL 

Ano Custo Energia LED CFL Substituição 

CFL Energia 
+ 

Substituição Cash-Flow 
0    90,00 €  -2.707,14 € 

1 0,15 € 97,95 € 123,95 € 0,00 € 213,95 € 116,01 € 

2 0,15 € 101,08 € 127,92 € 0,00 € 127,92 € 26,84 € 

3 0,16 € 104,31 € 132,01 € 98,92 € 132,01 € 27,70 € 

4 0,16 € 107,65 € 136,24 € 0,00 € 235,16 € 127,51 € 

5 0,17 € 111,10 € 140,60 € 0,00 € 140,60 € 29,50 € 

6 0,18 € 114,65 € 145,10 € 108,72 € 145,10 € 30,45 € 

7 0,18 € 118,32 € 149,74 € 0,00 € 258,46 € 140,14 € 

8 0,19 € 122,11 € 154,53 € 0,00 € 154,53 € 32,43 € 

9 0,19 € 126,01 € 159,48 € 119,50 € 159,48 € 33,46 € 

10 0,20 € 130,05 € 164,58 € 0,00 € 284,08 € 154,03 € 

11 0,21 € 134,21 € 169,85 € 0,00 € 169,85 € 35,64 € 

12 0,21 € 138,50 € 175,28 € 131,34 € 175,28 € 36,78 € 

13 0,22 € 142,94 € 180,89 € 0,00 € 312,23 € 169,30 € 
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14 0,23 € 147,51 € 186,68 € 0,00 € 186,68 € 39,17 € 

15 0,23 € 152,23 € 192,65 € 144,36 € 192,65 € 40,42 € 

16 0,24 € 157,10 € 198,82 € 0,00 € 343,18 € 186,07 € 

17 0,25 € 162,13 € 205,18 € 0,00 € 205,18 € 43,05 € 

18 0,26 € 167,32 € 211,75 € 158,66 € 211,75 € 44,43 € 

19 0,26 € 172,67 € 218,52 € 0,00 € 377,19 € 204,52 € 

20 0,27 € 178,20 € 225,51 € 0,00 € 225,51 € 47,32 € 

21 0,28 € 183,90 € 232,73 € 174,39 € 232,73 € 48,83 € 

22 0,29 € 189,78 € 240,18 € 0,00 € 414,57 € 224,78 € 

23 0,30 € 195,86 € 247,86 € 0,00 € 247,86 € 52,01 € 

24 0,31 € 202,12 € 255,80 € 191,67 € 255,80 € 53,67 € 

25 0,32 € 208,59 € 263,98 € 0,00 € 455,65 € 247,06 € 

26 0,33 € 215,27 € 272,43 € 0,00 € 272,43 € 57,16 € 

27 0,34 € 222,15 € 281,15 € 210,67 € 281,15 € 58,99 € 

28 0,35 € 229,26 € 290,14 € 0,00 € 500,81 € 271,55 € 

29 0,36 € 236,60 € 299,43 € 0,00 € 299,43 € 62,83 € 

30 0,37 244,17 309,01 0,00 309,01 64,84 

 

Como se pode verificar o elevado investimento inicial necessário tira a viabilidade 

económica do projecto, pois apenas no final de vida dos equipamentos é que se iria ter um 

retorno do investimento, apresentando um valor de TIR de 0%. 

6.2. Geotermia 

Para a análise da geotermia, e visto que a Casa em Movimento apresentar reduzidas 

necessidades energéticas de aquecimento, acrescido do elevado investimento inicial, leva a 

que o retorno do investimento apenas se dê ao fim de cerca de 20 anos. 

Tabela 6.2 – Cash-Flow da Geotermia vs Resistência Eléctrica 

Ano 
Custo Energia 

(€/kWh) 
Custo Anual 

Bomba de Calor 
Custo Anual Resistência 

Eléctrica Cash-Flow 

0    -8.609,27 € 

1 0,15 € 106,56 € 404,92 € 298,36 € 

2 0,16 € 109,97 € 417,88 € 307,91 € 

2 0,16 € 109,97 € 417,88 € 307,91 € 

3 0,16 € 113,49 € 431,25 € 317,76 € 

4 0,17 € 117,12 € 445,05 € 327,93 € 

5 0,18 € 120,87 € 459,29 € 338,43 € 

6 0,18 € 124,73 € 473,99 € 349,26 € 

7 0,19 € 128,73 € 489,16 € 360,43 € 

8 0,19 € 132,85 € 504,81 € 371,97 € 

9 0,20 € 137,10 € 520,97 € 383,87 € 

10 0,21 € 141,48 € 537,64 € 396,15 € 

11 0,21 € 146,01 € 554,84 € 408,83 € 

12 0,22 € 150,68 € 572,60 € 421,91 € 

13 0,23 € 155,50 € 590,92 € 435,41 € 
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14 0,23 € 160,48 € 609,83 € 449,35 € 

15 0,24 € 165,62 € 629,34 € 463,73 € 

16 0,25 € 170,92 € 649,48 € 478,57 € 

17 0,26 € 176,39 € 670,26 € 493,88 € 

18 0,26 € 182,03 € 691,71 € 509,68 € 

19 0,27 € 187,85 € 713,85 € 525,99 € 

20 0,28 € 193,87 € 736,69 € 542,83 € 

21 0,29 € 200,07 € 760,27 € 560,20 € 

22 0,30 € 206,47 € 784,59 € 578,12 € 

23 0,31 € 213,08 € 809,70 € 596,62 € 

24 0,32 € 219,90 € 835,61 € 615,71 € 

25 0,33 € 226,93 € 862,35 € 635,42 € 

 

O investimento na geotermia para o caso em concreto da Casa em Movimento é pouco 

atraente visto apresentar uma TIR de apenas 2%. Mas este tipo de investimento, quando para 

uma casa com as mesmas dimensões da Casa em Movimento, mas com uma menor eficiência 

energética, ou seja, a generalidade das casas portuguesas, para um valor de necessidades de 

cerca de 75% do valor de necessidades máximas para a certificação do edifício ao abrigo do 

Regulamento Características Comportamento Térmico de Edifícios, cerca de 88kWh*m2/ano, 

já incluindo a preparação de Águas Quentes Sanitárias, o investimento já seria recuperado em 

cerca de 9,5 anos, e apresentaria uma TIR de 10%. 

6.3. Fotovoltaico 

 

i) Sistema Ligado à Rede 
 

A produção de energia para venda à rede é um investimento bastante atractivo, com 

garantias de elevado retorno financeiro, visto que nos últimos anos o preço dos módulos 

fotovoltaicos ter descido acentuadamente. A Casa em Movimento, como se comporta como 

um seguidor solar, e como o investimento no sistema de seguimento não estar incluído, 

aumentará o proveito financeiro a obter. 

Tabela 6.3 – Cash Flow do Gerador Fotovoltaico 

Ano 
Proveito 

Financeiro 

Regime Geral 
(crescimento 
anual 3,2%) 

Cash-Flow 
Acumulado 

0   -13.489,65 € 

1 2.970,00 € 0,15 € -10.519,64 € 
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2 2.970,00 € 0,16 € -7.549,64 € 

3 2.970,00 € 0,16 € -4.579,63 € 

4 2.970,00 € 0,17 € -1.609,63 € 

5 2.970,00 € 0,18 € 1.360,37 € 

6 2.970,00 € 0,18 € 4.330,38 € 

7 2.970,00 € 0,19 € 7.300,38 € 

8 2.970,00 € 0,19 € 10.270,39 € 

9 1.719,48 € 0,20 € 11.989,86 € 

10 1.719,48 € 0,21 € 13.709,34 € 

11 1.719,48 € 0,21 € 15.428,81 € 

12 1.719,48 € 0,22 € 17.148,29 € 

13 1.719,48 € 0,23 € 18.867,77 € 

14 1.719,48 € 0,23 € 20.587,24 € 

15 1.719,48 € 0,24 € 22.306,72 € 

16 1.940,62 € 0,25 € 24.247,33 € 

17 1.802,45 € 0,26 € 26.049,78 € 

18 1.860,12 € 0,26 € 27.909,90 € 

19 1.919,65 € 0,27 € 29.829,55 € 

20 1.981,08 € 0,28 € 31.810,63 € 

21 2.044,47 € 0,29 € 33.855,10 € 

22 2.109,89 € 0,30 € 35.964,99 € 

23 2.177,41 € 0,31 € 38.142,40 € 

24 2.247,09 € 0,32 € 40.389,49 € 

25 2.318,99 € 0,33 € 42.708,48 € 

Como se pode verificar, o investimento tem um elevado rendimento, apresentando uma 

TIR de 19%. 

 

ii) Sistema Isolado 
 

Para o sistema isolado não foi efectuado qualquer análise económica, mas sim uma 

avaliação de custo de produção a 25 anos, com uma mudança de baterias, pois estas 

apresentam um limite de 5000 ciclos de descarga, o que dará aproximadamente 13,7 anos. 

Ainda foi considerado um valor de 20% para manutenção ao longo da vida útil do gerador, e o 

valor obtido foi de 1,41€/kWh.  

A análise deste sistema terá que ser integrado numa situação em que a ligação à rede não 

esteja disponível, e deverá ter sido em conta esse investimento para a avaliação efectiva da 

rentabilidade do sistema. Na total ausência de acesso à rede de distribuição, então terá que 

ser analisado pelo potencial comprador das necessidades que terá para usufruir da casa em 

condições de conforto. Se a casa for essencialmente de férias ou fim-de-semana, a 

diminuição da capacidade das baterias (o constituinte mais caro do sistema) poderá diminuir 

bastante o valor do sistema fotovoltaico. 
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6.4. Análise Económica da Casa em Movimento Ligada à 
rede 

Se for considerado a situação da Casa em Movimento ligada à rede, com todos os 

investimentos inseridos numa lógica global do sistema, a TIR apresenta um valor de cerca de 

12%, com os seguintes cash-flows presentes na Figura 6.1. 

 
Figura 6.1 – Cash-Flows da Casa em Movimento 

O investimento na Casa em Movimento, com todas as soluções apresentadas torna-se 

viável e apresenta uma TIR de 12%, o que torna o investimento bastante atractivo, pois a 

Casa em Movimento apresenta-se como uma fonte de rendimento bastante interessante. 

6.5. Sumário 

A avaliação económica da Casa em Movimento não deverá ser efectuada isoladamente em 

cada uma das soluções propostas, mas sim como um todo. Se assim for, a Casa em Movimento 

é um investimento atractivo, pois apresentará uma TIR de 12% ano, e ao fim de 9 anos o 

investimento nas soluções apresentadas já estará totalmente amortizado, o que na 

perspectiva de aquisição de uma habitação permanente é sempre desejável, pois a Casa em 

Movimento seria uma fonte de rendimento extra. 

Relativamente à solução da Casa em Movimento Isolada da Rede, as soluções 

apresentadas permitem a minimização do consumo de energia eléctrica, pelo que, e tendo 

em conta que as baterias são de longe a maior fatia do investimento a efectuar, a avaliação 

económica foi efectuada tendo em conta o custo da energia.



 

 

 

Capitulo 7  

7.1 Conclusão 

A dissertação desenvolvida aborda um novo tipo de casas que estão a ser desenvolvidas – 

As Casas em Movimento. Esta nova geração de casas apresenta-se como uma nova abordagem 

da arquitectura residencial e desenvolvem um movimento que acompanha o movimento 

aparente do Sol. 

Portugal é um país solarengo, pelo que a abordagem apresentada incide essencialmente 

sobre o aproveitamento da energia solar sob as suas diversas formas: luz, térmica e 

fotovoltaica. 

A integração da luz natural e a sua harmonização com a iluminação artificial foi 

alcançado, minimizando os gastos energéticos com a iluminação da Casa em Movimento. 

O aproveitamento da energia térmica solar como forma de climatização para 

aquecimento da Casa em Movimento também foi introduzido e o objectivo foi alcançado, pois 

a Casa em Movimento apresenta necessidades de aquecimento muito reduzidas. A integração 

de medidas passivas, permitem que a Casa em Movimento, durante a estação de 

arrefecimento, o Verão, não apresente necessidades de arrefecimento, o que tornou o 

objectivo de minimização de consumos energéticos fosse também alcançado. 

Para as necessidades de aquecimento que a Casa em Movimento apresenta, o objectivo de 

minimizá-las foi também amplamente alcançado, pois com a introdução de uma bomba de 

calor de Geotermia, permitiu que o consumo de energia primária fosse drasticamente 

reduzido. 

A produção de energia eléctrica a partir do Sol foi também alcançada, através da 

introdução de tecnologia fotovoltaica, que permite que a Casa em Movimento consuma menos 

energia do que aquela que produz, pelo que o objectivo de tornar a Casa em Movimento 

Sustentável foi também conseguido. 

Na eventualidade de a Casa em Movimento ser instalada num local onde não exista 

ligação à rede de distribuição, foi também apresentada uma solução que permite que a Casa 

em Movimento seja autónoma, permitindo uma utilização diária, com todos os requisitos de 

conforto necessários. 



 

 

 

 

7.2 Trabalhos Futuros 

Para que a avaliação económica seja efectuada, falta ainda o desenvolvimento do 

mecanismo que irá permitir que a Casa em Movimento efectue o movimento de rotação, e 

assim complementar o modelo aqui apresentado e desenvolvido, e assim avaliar o custo total 

da Casa em Movimento, e verificar se o projecto aqui apresentado é economicamente viável. 
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Anexo A  

A.1  Dimensionamento sistema 
fotovoltaico ligado à rede 

Tabela A.1 – Módulo Fotovoltaico Utilizado 

 

Módulo Fluitecnik 230 Wp 

Max (w) 230 

Vpm (V) 29,63 

Imp (A) 7,73 

Isc (A) 8,46 

Voc (V) 37,1 

CT Isc (A°C-1) 0,0006 

CT Voc (V°C-1) -0,0033 

NOCT (°C) 46 

 

Tabela A.2 – Dimensionamento do Painel Fotovoltaico 

Inversor  

Tensão Mínima (V) 200 

Tensão Máxima (V) 400 

Voc (-10°C) [V] Vmpp (70°C) [V] 

41,39 25,23 

Painel (Min e Max Série) 

7,93 ≈ 8 9,67 ≈ 9 

Voc (-10°C) [v] Vmpp (70°C) [V] 

372,47 227,07 

Isc (70°C) fileira [A] 8,69 

Isc painel 70°C [A] 17,38 
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Tabela A.3 – Dimensionamento Cabos DC 

Dimensionamento Cabos 

Fileira 

1,25*Isc [A] 10,86 

Secção mínima [mm2] 2,56 

Cabo DC 

1,25*Isc [A] 21,72 

Secção mínima [mm2] 2,05 

 

Tabela A.4 – Dimensionamento Fusíveis DC 

Fusíveis 

Fileira 

Ib [A] 8,69 

In [A] 10 

Iz [A] 20 

I2 [A] 19 

INF=1,15*Iz [A] 23 

Cabo DC 

Ib [A] 17,38 

In [A] 25 

Iz [A] 55 

I2 [A] 35 

INF=1,15xIz [A] 63,25 

 

Tabela A.5 – Dimensionamento Fusível AC 

Cabo AC 

Ib [A] 16 

In [A] 20 

Iz [A] 30 

I2 [A] 35 

INF=1,15xIz [A] 43,5 
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Figura A.1 – Esquema Unifilar do Gerador Ligado à Rede 





 

 

 

 

A.2  Orçamento 

Tabela A.6 - Orçamento 

Designação Quantidade Preço Unitário 
Preço 
Total 

Painéis Fluiteknik 18 345,00 € 6.210,00 € 

Inversor SunnyBoy 1 1.508,55 € 1.508,55 € 

Cabo XHHW-2 6 mm2 30 1,68 € 50,40 € 

Cabo XHHW-2 10mm2 12 2,52 € 30,24 € 
Cabo Ligação Terra XHHW-2 
10mm2 5 2,52 € 12,60 € 

Cabo AC 1   0,00 € 

Conectores Macho 6mm2 4 4,50 € 18,00 € 

Conectores Femea 6mm2 4 5,15 € 20,60 € 

Conectores Macho 10mm2 2 4,50 € 9,00 € 

Conectores Femea 10mm2 2 5,15 € 10,30 € 

Caixa de Junçao AC e DC 1 570,00 € 570,00 € 

Descarregadores Sobretensão 4 66,93 € 267,72 € 

Fusíveis       

10A 4 8,50 € 34,00 € 

25 A 2 8,50 € 17,00 € 

20 A - AC 2 1,17 € 2,34 € 

Interruptor AC 1 150,00 € 150,00 € 

Interruptor DC 1 94,99 € 94,99 € 

Portinhola PC P 100 1 65,00 € 65,00 € 

Contador 1 330,00 € 330,00 € 

Caixa de Contador 1 37,00 € 37,00 € 

Mão-de-obra 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Kit Termo-Solar 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

Subtotal      11.937,74 € 

    IVA 13 % 1.551,91 € 

      13.489,65 € 

 

 



 

 

 

 

A.3  Produção de Energia Sistema 
Fotovoltaico Ligado à Rede 

Tabela A.7 – Produção Mensal de Energia entregue à rede 

Mês 

GlobHor 

[kWh/m²] 

T Amb 

[°C] 

GlobInc 

[kWh/m²] 

GlobEff 

[kWh/m²] 

EArray 

[kWh] 

E_Grid 

[kWh] 

EffArrR 

[%] 

EffSysR 

[%] 

Janeiro 60 9,3 128,6 127,3 463 440 12,35 11,73 

Fevereiro 71 10,1 124,2 122,8 441,1 418,9 12,18 11,57 

Março 126 11,5 197,7 195,7 694 660,3 12,04 11,45 

Abril 151 12,9 211 208,6 739,9 704,2 12,02 11,44 

Maio 193 15,1 264,7 261,8 908,5 864,5 11,77 11,2 

Junho 208 18,1 280,2 277,3 951,1 905,6 11,64 11,08 

Julho 206 19,9 280,7 277,8 943 897,7 11,52 10,97 

Agosto 192 19,8 275,8 273,3 917,6 873,2 11,41 10,86 

Setembro 145 19 225,9 223,8 765,3 728,7 11,62 11,06 

Outubro 101 16,2 175 173,3 606,5 577,1 11,88 11,31 

Novembro 60 12,3 115,9 114,6 408,9 388 12,1 11,48 

Dezembro 48 9,9 106,4 105,2 377,5 357,7 12,17 11,53 

Totais Anuais 1561 14,53 2386,2 2361,7 8216,4 7815,8 11,81 11,23 



 

 

 

 

Anexo B  

B.1 Dimensionamento Sistema Isolado 

 

Tabela B.1 – Dimensionamento do banco de baterias 

1)Nome do Projecto     Casa em Movimento         

2) Tensão do Sistema [V]           48 V       

3) Dias de Autonomia [d]                5 d       
4)Caracterização da Carga                     

Equipamentos 

Janela 
 Tensão 

Correntes 
Instantâneas 

Correntes 
Serviço Constituintes 

Corrente 
máxima 
Serviço 

Número 
ocorrên

cias 

Duraçã
o 

Tempo de 
execução 

Carga 
Diária 

Vmax Vmin Icoin Inoncoin Icoin Inoncoin 
Nº/di

a 
h/oco

rr. 
h/d Ah/dia 

TV 50,40 45,60  2,13 0,00 2,13  1  1 2,13 

Lâmpadas 50,40 45,60  0,90 0,90 0,90  5  5 22,50 

Frigorífico 50,40 45,60 62,29 62,29 0,00 62,29  0  0 0,00 

Fogão 50,40 45,60  104,17 104,17 104,17  1  0,2 20,83 

Forno  50,40 45,60  20,83 20,83 20,83  1  0,1 2,08 

Microondas 50,40 45,60  17,71 0,00 17,71  1  0,1 1,77 

Exaustor 50,40 45,60  9,38 9,38 9,38  1  1 9,38 

Mq. Lavar Roupa 50,40 45,60  20,83 0,00 20,83  1  0,2 4,17 

Máq. Lavar Louça 50,40 45,60  20,83 0,00 20,83  1  0,2 4,17 

Lâmpadas 50,40 45,60  0,14 0,00 0,14  1  5 0,68 

Lâmpadas 50,40 45,60  0,26 0,00 0,26  1  2 0,52 

TV 50,40 45,60  1,17 0,00 1,17  1  3 3,50 

Lâmpadas 50,40 45,60  0,77 0,00 0,77  1  3 2,31 

Lâmpadas 50,40 45,60  0,14 0,00 0,14  2  2 0,54 

TV 50,40 45,60  1,17 0,00 1,17  1  3 3,50 
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Lampadas 50,40 45,60   0,77 0,00 0,77   1   3 2,31 

Lampadas 50,40 45,60   0,14 0,00 0,14   2   2 0,54 

Lampadas 50,40 45,60   0,26 0,00 0,26   1   5 1,30 

Bomba de Calor 50,40 45,60 0 58,33 58,33 58,33   1   1,26 73,22 

Totais     62,29 322,20 193,61 322,20     155,45

5) Sumário da Caracterização da carga         

  a) Corrente máxima instantânea Icoin da tabela [A] 62,29 

  b) Máxima corrente de serviço Icoin [A] 104,17 

  c) Carga Total diária [Ah] 155,45 

  d) Carga máxima diária [Ah] 135 

  e) Maior valor de corrente instantânea Inoncoin [A] 104,17 

  
f) Corrente máxima instantânea da bateria (ou o maior valor de 5a) 
ou 5e)) [A] 104,17 

  g) Maior valor de corrente de serviço Inoncoin [A] 104,17 

  h) Corrente Máxima de serviço da bateria (maior de 5b) ou 5g)) [A] 104,17 

  i) Corrente máxima da bateria (maior de 5f) ou 5h)) [A] 104,17 

  j) Menor valor de Vmáx da tabela 4 [V] 50,4 

  k) Maior valor de VMin da tabela 4 [V] 45,6 

6) Capacidade da bateria   

  a) Capacidade desajustada da bateria (linha 3* linha 5c)) [Ah] 777 

  b) Profundidade de descarga máxima permissível 50% 

  
c) Capacidade ajustada para a profundidade máxima permissível 
(6a)/6b)) [Ah] 1555 

  d) Descarga máxima diária 20% 

  e) Capacidade ajusta para descarga máxima diária (5c/6d) [Ah] 777 

  f) Capacidade da bateria no final de vida 0,95 

  g) Capacidade ajustada para o final de vida (6a/6f) [Ah] 818,16 

  

h) Capacidade ajustada para profundidades de descarga e fim de 
vida (maior de 6c, 6e ou 6g) [Ah] 

1555 

  i) Temperatura mínima de operação [°C] 20 

  j) Factor de correcção de temperatura 0,97 

  k) Capacidade ajustada para a temperatura [Ah] 1603 

  l) Factor de margem do dimensionamento (>1) 1,2 

  
m) Capacidade ajustada para o factor de margem de 
dimensionamento (6k*6l) [Ah] 1923 

7) Taxa de hora de funcionamento (6m/5h) 42,17 

8) Janela de tensão de ajuste [V]   

  a) Tensão mínima de desligamento do controlador [V] 44,4 

  b) Vmín ajustado (maior de 5k ou 8a) [V] 45,6 

  c) Tensão de carga total do controlador [V] 54,8 

  d) Vmáx ajustada (menor de 5j ou 8c) [V] 50,4 

9) Número de baterias ligadas em série                 

  a) Tensão de carga total recomendada (limitada por 8d) [V] 50,4 

  
b) Número máximo de baterias em série (8d/9a, arrendado ao 
inteiro inferior) 1 
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  c) Tensão final de descarga recomendada para a bateria [V] 42 

  d) Tensão final de descarga calculada (8b/9b) [V] 45,6 
Nota: se 9d> 9c avançar para 9g 

  e) Decrementar o número de baterias em série (9b-1)   

  f) Tensão de carga da bateria (8d/9e) [V]   

Nota: se o valor de 9f estiver dentro do intervalo da tensão especificado pelo fabricante, 
prosseguir para 9g, senão decrementar o número de baterias em série (repetir 9e e 9f; seleccionar 
bateria diferente, ir a 6b; alterar tensão de carga completa do controlador, ir para 8c; seleccionar 

novo controlador, ir para 8a) 

  g) Introduzir o número de baterias em série (9b ou 9e) 1 
10) Selecção de Bateria e determinação da 
capacidade               

  

a) Menor capacidade do tipo de baterias seleccionado maior ou igual 
a 6m, ou maior capacidade das baterias menor do que 6m, quando 
descarregada para tensão de fim de descarga calculada, no ponto de 
operação 7 [Ah] 2200 

  
b) Número de baterias em paralelo, arredondado para cima 
(6m/10a) 1 

  c) Capacidade final da bateria (10a*10b) [Ah] 2200 

11) Considerações e verificações                   

  a) Taxa máxima de carga   

    i) Corrente de carga máxima recomendada [A] 440 

    ii) Corrente de carga máxima disponível [A] 100 

Nota: se 11aii> 11ai, a bateria poderá ser danificada 

b) Sobrecarga excessiva 

    

i) Corrente máxima de carga recomendada após atingir a 
tensão de regulação à temperatura média da bateria [A]   

    
ii)Corrente máxima de carga disponível após atingir a tensão 
de regulação [A]   

Nota: se 11bii> 11bi, a bateria poderá ser danificada 

  
c) Carga insuficiente – rácio gerador carga, para o mês 
dimensionamento   1,686  

Nota: se 11c <1,3, a energia do gerador poderá ser insuficiente para recarregar as baterias 

  d) Corrente máxima de descarga [A]     

Nota: se 10c/11d <20, a tensão da bateria poderá baixar abaixo do limite de tensão admissível, 
quando ocorrer próximo do nível de fim de descarga 

  

e) Congelação do electrólito – temperatura de congelação do 
electrólito da profundidade máxima admissível de descarga 
[°C]   

  

Nota: se 6i< 11e, a bateria poderá congelar. 

  f) Auto-descarga da bateria     

    
i) Auto-descarga bateria 
[Ah/d]           0,48 

    
ii) Capacidade da bateria para cada dia de autonomia 
(10c/linha3) [Ah/d] 440 

Nota: se 11fi/11fii>0,05 e a auto-descarga das baterias não tiver sido considerada, a bateria poderá 
estar subdimensionada 

  
g) Reserva do electrólito – Capacidade de reserva do 

electrólito estimada em dias [d]   
  

Nota: se 11g< intervalo de manutenção antecipado, a bateria poderá ser 
danificada       

12) Sumário                       
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Bateria, modelo e fabricante    Cellyte, 2TLAM 2200, SEC INDUSTRIAL BATTERY   
Bateria é constituída por em série e em 
paralelo. 1X1               

Capacidade da bateria é de [Ah]   2200               

Tensão da bateria à plena carga [V]   54,48               

Tensão da bateria no fim de descarga [V] 45,6               

                        

                        

 

Tabela B.2 – Características do Módulo Utilizado 

Módulo Fluitecnik  230Wp 

Max (w) 230 

Vpm (V) 29,63 

Imp (A) 7,73 

Isc (A) 8,46 

Voc (V) 37,1 

CT isc (%K) 0,0006 

CT (%/K) -0,0033 

NOCT (°C) 46 

 

Tabela B.3 – Limites de Tensão do Regulador de Carga 

Regulador de Carga/Inversor 

Tensão Mínima [V] 150 

Tensão Máxima [V] 265 

 

Tabela B.4 – Dimensionamento do Painel Fotovoltaico  

Voc (-10°C) [V] Vmpp (70°C) [V] 

41,39 25,23 

Painel (série) 

Voc (-10°C) [V] Vmpp (70°C) [V] 

41,39 25,23 

Min Max 

5,95 ≈ 6 6,4 ≈ 6 

  

Voc (-10°C) [V] Vmpp (70°C) [V] 

248,31 151,38 

Isc (70°C) fileira 8,69 

Isc painel 70°C 26,07 
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Tabela B.5 – Dimensionamento Cabos DC 

Dimensionamento Cabos 

Fileira 

1,25*Isc 10,86 

Secção mínima [mm2] 3,84 

Cabo DC 

1,25*Isc 32,58 

Secção mínima [mm2] 4,61 

 

Tabela B.6 – Dimensionamento dos Fusíveis DC 

Fusíveis 

Fileira 

Ib 8,69 

In 10 

Iz 20 

I2 19 

INF=1,15*Iz 23 

Cabo DC 

Ib 26,07 

In 32 

Iz 55 

I2 51 

INF=1,15*Iz 63,25 

 

Tabela B.7 Dimensionamento Cabo Baterias-Inversor 

Cabo Baterias Inversor 

Ib 125 

In 160 

Iz 225 

I2 256 

INF=1,15*Iz 258,75 

 

Tabela B.8 – Dimensionamento Fusível AC 

Cabo AC 

Ib 26,09 

In  
Iz 55 

I2 51 

1,45*Iz 63,25 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura B.1 - Esquema Unifilar do Gerador Isolado 



 

 

 

 

B.2  Orçamento 

Tabela B.9 - Orçamento 

Designação Quantidade 
Preço 

Unitário Preço Total 

Painéis Fluiteknik 18 345,00 € 6.210,00 € 
Regulador Carga/inversor Steca 
Xtender XTH 6000-48 1 4.092,93 € 4.092,93 € 

Cabo XHHW-2 6 mm2 30 1,68 € 50,40 € 

Cabo XHHW-2 10mm2 12 2,52 € 30,24 € 

Cabo Baterias Inversor 95mm2 2 17,74 € 35,49 € 

Cabo Ligação Terra 10mm2 5 2,52 € 12,60 € 

Conectores Macho 6mm2 4 4,50 € 18,00 € 

Conectores Fêmea 6mm2 4 5,15 € 20,60 € 

Conectores Macho 10mm2 2 4,50 € 9,00 € 

Conectores Fêmea 10mm2 2 5,15 € 10,30 € 

Caixa de Junção 1 570,00 € 570,00 € 

Descarregadores Sobretensão 4 66,93 € 267,72 € 

Fusíveis   0,00 € 

10A 4 8,50 € 34,00 € 

25 A 2 8,50 € 17,00 € 

20 A - AC 2 1,17 € 2,34 € 

Interruptor AC 1  0,00 € 

Interruptor DC 1 94,99 € 94,99 € 

Baterias 2V 2200Ah 24 1.571,24 € 37.709,76 € 

Mão-de-obra 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

 Subtotal   50.185,37 € 

   IVA 13 % 6.524,10 € 

 Total   56.709,46 € 

 





 

 

 

 

B.3  Energia Fornecida à Casa em 
Movimento Sistema Fotovoltaico Isolado 

Tabela B.10 – Energia Fornecida à Carga 

 Mês 

GlobHor 

[kWh/m²] 

GlobEff 

[kWh/m²] 

E Avail 

[kWh] 

EUnused 

[kWh] 

E Miss 

[kWh] 

E User 

[kWh] 

E Load 

[kWh] 

SolFrac 

  

Janeiro 60 127,3 455,9 101,4 0 310 310 1000 

Fevereiro 71 122,8 446 142,7 0 280 280 1000 

Março 126 195,7 703,3 369,6 0 310 310 1000 

Abril 151 208,6 748,2 421,9 0 300 300 1000 

Maio 193 261,8 913,3 576,4 0 310 310 1000 

Junho 208 277,3 958,1 629,2 0 300 300 1000 

Julho 206 277,8 950,8 611,5 0 310 310 1000 

Agosto 192 273,3 923,2 588,8 0 310 310 1000 

Setembro 145 223,8 773 438,3 0 300 300 1000 

Outubro 101 173,3 615,5 277,1 0 310 310 1000 

Novembro 60 114,6 408,7 88,8 0 300 300 1000 

Dezembro 48 105,2 370,6 43,2 0 310 310 1000 

Totais Anuais 1561 2361,7 8266,5 4288,8 0 3650 3650 1000 

 


