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Resumo 

As crescentes preocupações ambientais e o aumento do preço da energia tornam a eficiência 

energética um aspecto cada vez mais preponderante no momento da tomada de decisão quanto 

aos materiais e equipamentos a utilizar numa habitação. Uma aposta na eficiência energética, 

embora possa comportar um investimento inicial mais avultado, acarreta normalmente uma 

poupança não só energética como também económica, a longo prazo. 

Existem diversas formas de satisfazer as necessidades de água quente sanitária (AQS) e de 

aquecimento numa habitação, através de diversos sistemas e explorando diferentes fontes 

energéticas. 

Neste trabalho abordou-se o desempenho térmico e económico de um sistema de bomba de calor 

geotérmica assistida por painéis solares térmicos (SAGSHP - Solar Assisted Ground Source Heat 

Pump). Para tal simulou-se o funcionamento deste sistema que deve satisfazer as necessidades 

de AQS e de aquecimento de espaços por intermédio de piso radiante de uma habitação, ao 

longo da época de aquecimento com as características referentes ao ficheiro climático de 

Coimbra. 

Como termos de comparação simularam-se os desempenhos de dois sistemas mais comuns, uma 

caldeira a gasóleo e uma caldeira a gás natural. Simulou-se também o desempenho de um 

sistema menos comum, mas cuja utilização tem vindo a aumentar, com recurso a bomba de calor 

geotérmica (GSHP – Ground Source Heat Pump).  

Após a constatação de que a instalação do permutador geotérmico é cara e está sujeita a 

condicionantes da geografia e morfologia do terreno, tentou contornar-se a instalação deste 

permutador, simulando um sistema de bomba de calor com assistência solar. 

O sistema com bomba de calor solar (BCS) foi projectado com base na premissa de que à entrada 

da bomba de calor seja disponibilizada uma fonte térmica com um limite inferior de temperatura 

que permita um bom desempenho à bomba de calor.  

Os sistemas com recurso a bomba de calor obtiveram resultados mais favoráveis do que aqueles 

com recurso a caldeira, verificando-se, no entanto, a necessidade de um maior investimento 

inicial. 

Os sistemas com recurso a assistência solar obtiveram os melhores resultados, destacando-se o 

sistema BCS com um coeficiente de desempenho (COP - Coefficient Of Performance) mais 

elevado e um preço bem mais favorável do que o sistema SAGSHP. 
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Abstract 

Nowadays, energy efficiency is an important feature when making a decision about the best 

materials and equipment that can be used in a house because of growing environmental concerns 

and rising energy prices. Although a substantial initial investment is needed, higher energy 

efficiency usually results in long-term energetic and economic savings. 

There are several ways to get domestic hot water and house heating through various systems and 

different energy sources. 

In the present work the economic and thermal performance of a Solar Assisted Ground Source 

Heat Pump system (SAGSHP) was studied. Thus, this system was simulated in order to reach the 

needs of domestic hot water and heating through radiant floor in a house during the heating 

season and considering the weather file of Coimbra. 

The two most common systems, a diesel boiler and a natural gas boiler, were simulated in order 

to compare their performance with not so common systems. Therefore, a system using a 

geothermal heat pump (GSHP – Ground Source Heat Pump) was simulated.  

After realizing the installation cost of the ground source heat exchanger is expensive and is 

subject to geographical constraints, an alternative system, working with a solar assisted heat 

pump was also simulated. 

The solar heat pump (BCS) system was designed based on the  assumption that a thermal source 

with a minimum temperature of 14°C is provided at the entry of the heat pump. 

Although the initial investment cost is higher, the systems using the heat pump had better 

results than those using the boiler. 

The systems with solar assistance obtained the best results, in particular the BCS system which 

presented a higher coefficient of performance (COP) and a better price compared to that of the 

SAGSHP system. 
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1. Introdução 

O mundo enfrenta hoje uma crise energética sem precedentes. A disponibilidade tecnológica, em 

termos energéticos tem crescido a um ritmo acelerado ao longo dos tempos, principalmente a 

partir do século XVIII e da Revolução Industrial. A Revolução Industrial marcou a nossa civilização 

a todos os níveis levando a uma explosão demográfica devido ao aumento na capacidade de 

produção de bens de consumo, à melhoria das condições sanitárias e socioeconómicas. Aliado ao 

contínuo crescimento demográfico, o crescente desenvolvimento tecnológico levou também a 

que as necessidades energéticas tenham atingido um nível sem paralelo na história da 

humanidade. 

A distribuição geográfica das reservas de combustíveis fósseis faz com que a dependência 

energética das mesmas provoque instabilidades económicas e sociais. Facilmente se associam  

picos do preço do petróleo com tensões políticas, guerras e recessões. 

Na Figura 1.1 é possível observar que a maioria das recessões a nível global, desde os anos 70, é 

precedida por uma escalada no preço do petróleo.  

É possível também relacionar estes aumentos do preço do petróleo com acontecimentos 

“regionais” que,  acabam por ter repercussões globais a nível económico e social. A guerra 

Israelo-Árabe de 1973 (guerra do Yom Kipur), a revolução iraniana em 1979 e a guerra do Golfo 

em 1990 são alguns dos acontecimentos que facilmente se relacionam com estas variações de 

preço do petróleo. 

 

Outro factor alarmante é que a situação no Médio Oriente não mostra sinais de estabilização pelo 

que a dependência de combustíveis fósseis promove o constante risco de uma subida dos preços 

da energia. 

Além de todos os problemas levantados devido à instabilidade provocada pela dependência de 

combustíveis fósseis, existem outras razões para a alteração da política energética seguida até 

ao momento. As questões ambientais e o carácter finito destas fontes energéticas assumem hoje 

uma importância e uma urgência sem precedentes.  

Algumas projecções mais conservadoras estimam que as reservas de petróleo se esgotem até 

2050 e as reservas de gás natural até 2040. Por isso, é esperado um aumento significativo no 

preço destas matérias no decorrer da presente década devido à impossibilidade de aumentar ou 

restaurar os seus stocks [1].  
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Figura 1.1: Recessões a nível global e picos no preço do petróleo [2] (Adaptado). 

Com o fim à vista do actual modelo energético que tem por base a exploração de combustíveis 

fósseis, o Homem investe agora no desenvolvimento de fontes de energia renováveis e 

sustentáveis. No entanto, para que haja um desenvolvimento sustentável é necessário pôr cobro 

ao consumo energético desenfreado apostando também na eficiência energética. 

O combate às alterações climáticas e a redução da dependência de combustíveis fósseis tornou-

se, também, uma preocupação real de muitos países, incluindo Portugal. Esta preocupação 

levou, não só, à assinatura do Protocolo de Quioto, mas também, ao desenvolvimento de 

programas e de legislação com o intuito de fomentar a eficiência energética de edifícios e 

consequentemente reduzir a sua factura energética. 

O aumento do preço dos combustíveis fósseis, e consequentemente do preço da energia 

eléctrica, levam a uma adequação das opções tomadas durante o projecto e construção 

imobiliária, no que diz respeito à eficiência energética dos edifícios. Assim, o preço inicial das 

diferentes soluções técnicas adoptadas, durante a construção de uma casa, apesar de continuar 

a ser um aspecto de extrema importância, perde algum do seu carácter dominante enquanto 

factor de decisão. A eficiência energética desses mesmos sistemas assume um papel, cada vez 

mais preponderante. 
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2. Estado da Arte 

A escassez petrolífera, o aumento das necessidades energéticas e o consequente  aumento dos 

preços do sector energético levaram a uma maior consciencialização acerca das questões 

relacionadas com a eficiência energética. A climatização de um edifício assume uma parte muito 

significativa do seu orçamento energético, pelo que a acção a este nível pode contribuir de 

forma dramática para a melhoria da eficiência energética do edifício.  

Han et al. (2008) [3], verificaram o desempenho de um sistema de climatização que procede ao 

aquecimento de uma zona localizada numa área extremamente fria (Harbin - N45,75º; E126,77º) 

por de um sistema de SAGSHP e com recurso a um tanque de armazenamento de energia de calor 

latente (LHEST - Latent Heat Energy Storage Tank). Como o armazenamento de calor se dá 

principalmente sob a forma de calor latente, a temperatura no acumulador é mantida 

relativamente baixa aumentando assim a eficiência dos colectores solares. 

Na Figura 2.1 é possível observar o esquema referente a este sistema. 

 

Figura 2.1: Esquema do sistema de climatização. Legenda: A – Colectores Solares; B – LHEST; C – 
Permutador de Calor Geotérmico; Bomba de Calor; E – Ventiloconvector; 1 a 21 – Válvulas [3] (Adaptado). 

Este sistema possui oito diferentes modos de funcionamento: 

 Modo 1: A bomba de calor não entra em funcionamento. A energia proveniente dos 

colectores aquece a zona através do ventiloconvector e o calor excedente é armazenado 

no LHEST; 

 Modo 2: A bomba de calor não entra em funcionamento e a zona é aquecida 

directamente pelo LHEST, através do ventiloconvector; 
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 Modo 3: Os colectores servem de fonte térmica à bomba de calor por intermédio do 

LHEST; 

 Modo 4: O LHEST é usado como fonte térmica pela bomba de calor para efectuar o 

aquecimento da zona; 

 Modo 5: A bomba de calor aquece a zona com recurso à sua fonte geotérmica; 

 Modo 6: A energia solar é utilizada em conjunto com a energia retirada do solo como 

fonte térmica para que a bomba de calor aqueça a zona; 

 Modo 7: Não existe aquecimento e a energia recolhida pelos colectores solares é 

armazenada no LHEST; 

 Modo 8: Não existe aquecimento e a energia é armazenada no solo por intermédio do 

permutador geotérmico. [3] 

O funcionamento do sistema pode dividir-se em duas fases: a fase 1, em que é feito o 

aquecimento da zona com recurso à SAGSHP e a fase 2 em que é transferido calor para o solo por 

intermédio do permutador geotérmico [3].  

É elaborado um programa em MATLAB, para que seja efectuada uma simulação do 

funcionamento do sistema ao longo de um ano. O sistema é projectado de forma a cumprir a sua 

função durante o pico do período de aquecimento pelo que no inicio e no final do mesmo, 

quando as necessidades são inferiores, o sistema encontra-se sobre dimensionado [3].  

Durante o inicio e o final do período de aquecimento, quando se verificam condições 

climatéricas mais favoráveis, o sistema funciona principalmente para armazenar calor 

maioritariamente nos modos 7 e 8, sendo o modo 7 preferencial para este efeito, permitindo  

obter uma maior temperatura no LHEST. Quando termina o modo 7 é accionado o modo 8 de 

forma a promover a regeneração térmica do solo aumentando o COP do sistema, quando este 

funciona no modo 5 o permutador geotérmico é solicitado [3].  

Por vezes, é accionado o modo 1 de forma a efectuar o aquecimento directo a partir dos 

colectores solares, permitindo, assim, uma poupança de energia eléctrica aumentando o COP do 

sistema [3].  

Durante a noite e em dias em que a nebulosidade não favorece a produção dos colectores solares 

o sistema funciona inicialmente no modo 2, quando a temperatura do LHEST se mostra 

insuficiente para efectuar o aquecimento por si só, é activado o modo 4 e o calor do acumulador 

passa a ser usado pela bomba para satisfazer as necessidades de aquecimento. Quando a 

temperatura do acumulador se revela demasiado baixa, a bomba de calor passa a utilizar como 

fonte térmica o permutador geotérmico, actuando o sistema no modo 5 [3].  

Han et al. (2008) [3] verificaram que o facto de, em certas alturas, o aquecimento poder ser 

feito sem recurso à bomba de calor aumentando significativamente o COP médio diário do 

sistema, chegando a atingir o valor pico de 5,95. No meio da época de aquecimento, a 

componente solar do sistema começa a assumir um papel cada vez menos relevante no 

fornecimento de energia térmica ao sistema, simultaneamente, a componente geotérmica 
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desempenha um papel de importância crescente. Nesta fase o COP do sistema cai atingindo o seu 

pico mais baixo 2,42. O valor médio do COP do sistema ao longo de toda a época de aquecimento 

é de 3,28 [3].  

Han et al. (2008) [3], simularam diferentes sistemas em que a presença da componente solar e 

do LHEST foram alternadas, estando presentes em alguns sistemas e ausentes noutros, de forma 

a avaliar o impacto das diferentes características do sistema no seu desempenho. 

Verificaram que, em relação ao sistema com GSHP, o sistema com apoio solar (SAGSHP) consegue 

um aumento do COP e da disponibilidade, sob as mesmas condições. Já o sistema com o LHEST 

demonstra algumas vantagens no armazenamento de calor quando comparado com o solo. O 

sistema com acumulador de calor latente proporciona um COP superior ao sistema composto pela 

bomba de calor geotérmica assistida por painéis solares. Na Tabela 2.1 é possível comparar os 

resultados obtidos num sistema de bomba de calor geotérmica com e sem o auxilio de colectores 

solares. 

Tabela 2.1: Comparação dos resultados obtidos num sistema de bomba de calor geotérmica com e sem o 
auxilio de colectores solares [3] (Adaptado). 

Parâmetros SAGSHP GSHP 

Calor fornecido [GJ] 99,3 81,7 

Consumo de energia eléctrica 

[GJ] 
32,8 37,9 

COP do sistema de aquecimento 3,03 2,16 

Calor armazenado no solo [GJ] 19,7 0 

Calor retirado do solo [GJ] 29,1 43,8 

Temperatura média interior [ºC] 19,8 16,9 

 

Han et al. (2008) [3] concluem ainda que os colectores solares permitem a regeneração térmica 

do solo, aumentando o COP da bomba de calor geotérmica. Já a bomba de calor geotérmica 

permite compensar as alturas em que existe uma indisponibilidade térmica por parte dos 

colectores solares. É assim possível observar uma relação de complementaridade dos sistemas. 

 

Li e Yang (2010) estudaram o desempenho de um sistema de produção de água quente com base 

numa bomba ar-ar assistida por painéis solares térmicos [4]. Estes autores fazem a distinção 

entre os sistemas de bomba de calor assistida por painéis solares quanto à fonte da bomba de 

calor. São referidos os sistemas em série, nos quais a bomba de calor utiliza os painéis como 
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fonte térmica (Figura 2.2), e os sistemas em paralelo, onde a bomba de calor utiliza uma fonte 

térmica como o ar atmosférico, mas é auxiliada pelo circuito solar a atingir a temperatura 

desejada, e as bombas de calor com fonte de calor dupla, em que a bomba de calor utiliza como 

fonte térmica os painéis solares ou uma outra fonte alternativa [4].  

 

Figura 2.2: Sistema série de bomba de calor água-água com assistência solar [4].  

Este último sistema é “descartado” pelos autores porque, devido à sua natureza complicada, 

estes sistemas têm um custo inicial muito mais elevado, sendo também difícil assegurar um 

controlo que permita o desempenho desejável [4].  

Neste trabalho, os autores estudam o desempenho de um sistema paralelo de uma bomba de 

calor ar-água assistida por painéis solares para produção de água quente. 

 

Figura 2.3: Sistema paralelo de bomba de calor ar-água com assistência solar [4].  

Neste sistema o funcionamento da bomba de calor não é indispensável, pois o acumulador 

servido pelos colectores solares pode satisfazer por completo as necessidades de água quente. 

Mesmo durante a noite ou em dias de escassa radiação solar este acumulador envia a água, já 

pré-aquecida, ao acumulador de carga, reduzindo a necessidade de trabalho da bomba de calor, 

melhorando assim o COP global do sistema. 
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Li e Yang (2010) verificaram que um aumento na quantidade de colectores solares reduz o tempo 

de trabalho da bomba de calor e aumenta o caudal óptimo entre o acumulador de carga e o 

condensador, reduzindo o tempo necessário para efectuar o aquecimento necessário e 

aumentando o COP do sistema [4].  

 

Wang et al. (2010) estudaram um sistema de aquecimento que consiste num sistema de piso 

radiante alimentado por uma SAGSHP com regeneração térmica do solo numa zona 

extremamente fria [5].  

Estes autores realçam que com sistemas normais de SAGSHP, apesar de os colectores solares 

satisfazerem uma parte da carga térmica necessária, a quantidade de calor retirada do solo é 

maior do que a que este recebe, ocorrendo assim a degeneração térmica do solo. A ocorrência 

da descida da temperatura do solo provoca uma consequente descida do rendimento do sistema 

[5].  

Wang et al. (2010) propõe neste trabalho um sistema SAGSHP com regeneração térmica do solo. 

Assim, nos períodos em que haja produção solar, mas não existam necessidades de aquecimento, 

a água quente proveniente dos colectores é encaminhada para o permutador geotérmico de 

forma a proporcionar a regeneração térmica do solo [5].  

O sistema tem dois modos de funcionamento controlados automaticamente: no modo1, o sistema 

acumula energia solar no solo e não existem necessidades de aquecimento. No modo 2, dá-se o 

aquecimento da casa apenas através dos painéis solares ou, também, da bomba de calor. No 

entanto, é dada prioridade ao aquecimento apenas através dos painéis, de forma a reduzir ao 

máximo o funcionamento da bomba de calor, reduzindo o consumo de energia eléctrica do 

sistema e aumentando o seu COP [5].  

Verificaram que no modo 2, durante o inicio e no final da estação de aquecimento, a bomba de 

calor quase não é solicitada, visto que a radiação recebida pelos painéis é maior e as 

necessidades de aquecimento são menores [5].  

Além disto, observaram que este sistema proporciona condições particularmente favoráveis ao 

bom desempenho da bomba de calor. Isto é, a utilização de piso radiante requer temperaturas 

relativamente baixas no condensador da bomba e a regeneração térmica do solo proporciona ao 

evaporador da bomba temperaturas mais elevadas. Estas duas características permitem um 

aumento do COP do sistema [5].  

Na Tabela 2.2 é possível observar alguns resultados obtidos por Wang et al. (2010). 
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Tabela 2.2: Valores obtidos através da simulação [5] (Adaptado). 

Parametro Unidade Valor 

Modo 1 

Calor armazenado no solo GJ 69,86 

Tempo de operação h 1351 

Modo 2 

Calor extraído do solo pela bomba de 

calor 
GJ 52,13 

Valor médio do COP da bomba de 

calor 
N. A. 4,04 

Valor médio do COP do sistema em 

modo de aquecimento 
N. A. 5,99 

Valor médio do sistema durante 

ambos os modos 
N. A. 5,53 

 

Wang et al. (2010) verificaram que o sistema é suficiente para satisfazer as necessidades 

térmicas duma casa localizada numa zona muito fria utilizando energia solar e geotérmica, 

reduzindo desta forma o consumo de energia não renovável [5].  

O elevado COP obtido com este sistema é atribuído à conjugação do sistema de piso radiante 

aliado à SAGSHP com regeneração térmica [5].  

Na tabela é ainda possível observar que a quantidade de calor fornecido ao solo pelos painéis é 

superior à quantidade de calor retirada, do mesmo, pela bomba de calor. Assim, pode ser 

considerado que todo o calor gasto pela bomba de calor é de origem solar. Pelo que não ocorrerá 

degeneração térmica do solo [5].  

Bi et al. (2009) [6] procederam à análise exergética de um sistema de 

aquecimento/arrefecimento de um edifício por intermédio de ventilo-convector servido por uma 

bomba de calor geotérmica com o intuito de encontrar componentes cujo aperfeiçoamento leve 

ao aumento da eficiência energética do sistema.  

A análise dos três principais circuitos, do permutador geotérmico, da bomba e do ventilo-

convector, revelaram que o componente que apresenta um maior coeficiente de perda de 

exergia é o compressor da bomba de calor, sendo este coeficiente a relação entre a perda 

exergética do componente e a perda exergética do sistema [6].  
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Ozgener e Hepbasli (2007) [7] estudam o desempenho de dois sistemas de aquecimento. O 

sistema 1 consiste numa bomba de calor geotérmica de permutador vertical assistida por painéis 

solares. O sistema 2 consiste numa bomba de calor geotérmica com permutador horizontal. 

Estes autores obtiveram valores de COP das bombas de calor dos sistemas 1 e 2 de 3,64 e 3,12 

respectivamente. Os valores de COP verificados para os sistemas foram 3,43 e 2,72 para os 

sistemas 1 e 2 respectivamente. 

3. Bombas de Calor 

Tal como a água de um regato se desloca de uma maior altitude para menor altitude, também o 

fluxo de calor ocorre naturalmente apenas de temperaturas mais altas para temperaturas mais 

baixas. Assim como há bombas hidráulicas para transportar água contrariando a força da 

gravidade, também existem bombas que permitem a passagem de calor de um meio a uma 

determinada temperatura para um meio onde se verifica uma temperatura mais elevada, as 

bombas de calor. 

Foi já em 1852 que a base teórica do funcionamento da bomba de calor foi descrita por Lorde 

Kelvin, tendo o seu potencial de utilização como sistema de aquecimento sido desprezado. Só 

nos últimos 50 anos, esta tecnologia foi lentamente aperfeiçoada de forma a ser usada como 

sistema de aquecimento de uma forma mais generalizada [8].  

3.1. Princípio de Funcionamento 

No aquecimento de espaços a partir de fontes de calor que se encontram a temperaturas mais 

baixas, como por exemplo, o aquecimento de casas a partir de ar exterior ou a partir de 

permutadores geotérmicos, é necessário inverter o fluxo normal do calor. 

A segunda lei da Termodinâmica estabelece que a transferência de calor de um nível baixo de 

temperatura para um nível mais alto de temperatura não é possível sem um fornecimento 

adicional de energia [9].  

O enunciado de Clausius aplica a segunda lei às bombas de calor: 

”É impossível construir um dispositivo que funcione segundo um ciclo que não produza qualquer 

efeito para além da transferência de calor de um corpo a uma temperatura inferior para um a 

uma temperatura superior” [9].  
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Este enunciado refere que a transferência de calor de um corpo a uma temperatura inferior para 

um corpo a uma temperatura superior é um processo contra-natura, que nunca ocorre 

naturalmente sem que exista uma fonte externa de energia (que proporcionará trabalho por 

intermédio do compressor).  

Numa bomba de calor (Figura 3.1), através do fornecimento de trabalho (W) a um sistema, é 

possível retirar calor (Q1) de um meio com temperatura mais baixa (T1) e bombear calor (Q2) 

para outro que se encontre a uma temperatura superior (T2). A primeira lei da Termodinâmica 

relaciona estes fluxos de calor e trabalho [10] [9]:  

 2 1Q Q W 
 

( 3.1 ) 

 

 

Figura 3.1: Esquema do princípio de funcionamento de uma bomba de calor. 

O coeficiente de desempenho de uma bomba de calor é dado pela relação entre o calor útil que 

esta fornece e o trabalho requerido para esse efeito, desta forma é avaliada a relação entre o 

calor útil transferido e a energia externa necessária. A energia retirada da fonte de calor não é 

contabilizada devido ao facto de provir de uma fonte renovável e gratuita (ar, ambiente, solo, 

lençol freático, etc.) [10] [11] [9].  

Assim, o COP de uma bomba de calor é normalmente superior a 1, na medida em que a 

quantidade de energia sob a forma de calor, que é fornecida ao local a aquecer, é normalmente 

superior à energia fornecida ao sistema sob a forma de trabalho. Esta é uma das razões pela qual 

se expressa o rendimento destas máquinas através de um coeficiente de desempenho, para 

evitar obter um rendimento maior do que 1 [9].  
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O COP de uma bomba de calor será calculado de forma diferente consoante esta seja utilizada 

para aquecimento ou arrefecimento. 

Tendo em conta que o COP representa a relação entre o que se obtém, no que diz respeito ao 

efeito pretendido, e o que é fornecido ao sistema, vem:  

 Para uma bomba de calor que opera para arrefecer um espaço, o COP será [9]:  

 

2

F

Q
COP

W


 ( 3.2 ) 

Pelo principio de conservação da energia, verifica-se que: 

 1 2W Q Q 
 ( 3.3 ) 

Assim, é também possível calcular o COPH através da expressão [9]:  

 

2

1 2

1

2

1

1

F

F

Q
COP

Q Q

COP
Q

Q




 



 

( 3.4 )

 

 Para uma bomba que opera para aquecer um espaço, o COP será [9] [12]:  

 

1
Q

Q
COP

W


 

( 3.5 ) 

Este coeficiente pode também ser calculado através da expressão [9]:  
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( 3.6 )

 

A relação entre o COP de uma bomba de calor a operar em modo de aquecimento e o COP de 

uma que opere em modo de arrefecimento pode traduzir-se através da expressão [9]:  
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1Q FCOP COP 

 
( 3.7 ) 

Para bombear calor de espaços com temperaturas mais baixas para espaços com temperaturas 

mais altas é utilizado um fluido, a temperatura mais ou menos constante e exposto a variações 

de pressão, que recolhe e liberta calor usando a evaporação e a condensação. 

Na zona de baixa pressão o fluído recolhe calor, a uma temperatura mais ou menos constante, 

evaporando-se, a sua pressão é depois aumentada por intermédio de um compressor, o que, pelo 

efeito de Joule – Thomson, provoca um aumento de temperatura do gás [13].  

O efeito Joule – Thomson demonstra que uma expansão isentalpica de um gás real, sem que 

exista uma fonte de calor externa ao sistema, comporta normalmente uma diminuição da 

temperatura, já uma compressão em condições idênticas, acarreta normalmente um aumento da 

temperatura. Durante uma expansão é necessário trabalho para contrariar a atracção molecular 

e a realização desse trabalho leva a uma redução da energia interna do sistema, provocando uma 

redução da temperatura do sistema [13].  

Depois de passar pelo compressor, o gás, agora com temperatura e pressão mais elevadas, passa 

para o condensador que, através da condensação, liberta calor para o espaço a ser aquecido. O 

fluido é então expandido isentalpicamente, o que provoca a descida de temperatura devido, 

mais uma vez, ao efeito de Joule - Thomson. O fluido, de novo a baixa temperatura e pressão, 

está pronto a receber calor reiniciando o ciclo [13].  

De forma a compreender o funcionamento termodinâmico de uma bomba de calor é útil ter em 

conta alguns conceitos: 

Entalpia h, é uma grandeza termodinâmica que traduz o conteúdo de calor de um material. A 

palavra entalpia tem a sua génese na palavra grega enthapien que significa aquecer e é 

traduzida pela seguinte expressão [9]:  

 h u Pv   ( 3.8 ) 

Esta combinação das propriedades volume v, pressão p e energia interna u são comuns na análise 

de processos de geração de potência e de refrigeração [9].  

Entropia s, é uma propriedade que pode ser traduzida como o nível de desordem molecular. 

Assim, a entropia de uma substancia é mais elevada quando esta se encontra no estado gasoso, 

desce à medida que as moléculas se ajustam e esta passa ao estado liquido, e é mais baixa ainda 

quando a substancia se encontra no estado sólido, pois neste estado as moléculas têm um nível 

de organização mais elevado [9].  

A geração de entropia e a irreversibilidade levam à degradação da qualidade da energia. Ou 

seja, durante determinado processo, embora a quantidade de energia se mantenha num sistema 
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isolado, a geração de entropia leva a uma perda de exergia, ou perda de capacidade de gerar 

trabalho, pelo que, a entropia está associada a uma diminuição da quantidade de energia com 

capacidade de realizar trabalho [9].  

A segunda lei da Termodinâmica determina que a ocorrência de um processo irreversível num 

sistema isolado leva inevitavelmente a um aumento da entropia do sistema. O aumento de 

entropia do sistema leva também a uma diminuição da quantidade de exergia. Tendo em conta o 

factor irreversibilidade, é possível verificar que, à luz da segunda lei da Termodinâmica, a 

degradação da qualidade da energia é inevitável e encontra-se sempre presente em processos 

reais [9].  

Na Erro! A origem da referência não foi encontrada. são apresentados o diagrama Temperatura 

– Entropia (A) e o diagrama Pressão – Entalpia (B) que ilustra o funcionamento termodinâmico de 

uma bomba de calor. É possível observar o aumento de temperatura provocado pela compressão 

adiabática (1-2) assim como um ligeiro aumento na entalpia e na entropia, mas não muito 

significativo. O vapor sobreaquecido é então arrefecido até ao estado de vapor saturado (2-3). 

Observa-se também a libertação de calor, a temperatura constante, durante a condensação do 

fluido de trabalho (3-4). Quando o fluido de trabalho passa pela válvula de expansão sofre uma 

queda de pressão reduzindo a sua temperatura (4-5). O ciclo é fechado quando o fluido evapora 

e se expande a pressão constante retirando calor do ambiente (5-1). 

 

Figura 3.2: A - Diagrama Temperatura – Entropia (A) e diagrama Pressão – Entalpia (B) do ciclo 
termodinâmico da bomba de calor [13] (Adaptado). 
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Na Figura 3.3 é possível observar a representação esquemática de um ciclo de funcionamento de 

uma bomba de calor.  

É visível neste esquema que o fluido de trabalho da bomba de calor atravessa uma fase em que, 

à saída da válvula de expansão, está exposto a uma pressão mais baixa. Quando passa no 

evaporador, o fluido recebe calor da fonte térmica que se encontra a baixa temperatura (a fonte 

térmica varia consoante o tipo de bomba de calor), o que provoca a evaporação do fluido e o 

aumento da sua entalpia.  

Quando sai do evaporador, o fluido segue para o compressor. Este é o componente da bomba de 

calor que consome energia mais “nobre”, visto que é, normalmente, movido por um motor 

eléctrico ou de combustão. O compressor provoca o aumento de pressão e de temperatura do 

fluido. 

Agora a alta temperatura e a alta pressão, o fluido passa pelo condensador onde liberta calor 

para o depósito térmico, que se encontra a temperatura mais alta do que a fonte térmica de 

onde o fluido recebeu calor. Esta libertação de calor é feita à custa de uma diminuição da 

entalpia do fluido, mantendo a pressão e a temperatura quase constantes.  

O fluido passa então pela válvula de expansão onde se verifica uma queda na pressão e, 

consequentemente, na temperatura do fluido de trabalho, dando-se inicio a um novo ciclo. 

 

Figura 3.3: Esquema de funcionamento de uma bomba de calor. 
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3.2. Bombas de calor – Desde a origem 

Quando em 1852 Lorde Kelvin revelou ao mundo um ciclo termodinâmico que permitia bombear 

calor de uma fonte calorífica a uma determinada temperatura para um depósito térmico com 

temperatura superior, dificilmente adivinharia a importância que este processo assumiria no 

aumento da eficiência energética de edifícios e no combate às alterações climáticas [10].  

Não tardou muito até que, em 1855 fosse construída a primeira bomba de calor (14 kW) por 

Peter Ritter. Foi já na década de 1930 que as primeiras bombas de calor foram testadas na 

Europa e nos Estados Unidos [10].  

Na década de 1950, disseminaram-se as bombas de calor para aquecimento e arrefecimento nos 

Estados Unidos e no Japão [10].  

Devido às duas primeiras crises petrolíferas, o mercado das bombas de calor verificou uma 

significativa expansão durante a década de 70. Tal como o aumento dos preços energéticos deu 

origem a uma expansão deste mercado, também a queda desses mesmos preços, na década de 

80, provocou um abrandamento no mercado das bombas de calor, que viria a prevalecer até 

meados da década de 90, quando despertou na opinião pública a preocupação pelo ambiente e 

pela necessidade de um desenvolvimento sustentável [10].  

Actualmente, para além do preço inicial, também o desempenho energético se tornou um 

parâmetro fundamental a ter em conta na altura de compra dos diferentes sistemas de 

climatização. Por tudo isto, o mercado das bombas de calor é um mercado em franca expansão. 

“A necessidade aguça o engenho”, a afirmação subjacente a este provérbio é confirmada em 

diversos pontos da história da humanidade. E se o desenvolvimento da tecnologia das bombas de 

calor parece beneficiar do aumento do preço da energia fóssil, o horizonte parece sorrir a este 

tipo de solução. 

3.3. Bombas de calor – Fontes energéticas 

renováveis 

Como é possível observar na Figura 3.1, a bomba de calor recebe energia a partir do 

fornecimento de trabalho, e através do fornecimento de calor Q1. 

Dependendo da eficiência, uma bomba de calor pode obter até três terços da energia requerida 

para aquecimento através do ambiente, esta característica permite obter desempenhos notáveis. 
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O trabalho fornecido à bomba de calor, quando tem origem em energia obtida a partir de 

combustíveis fósseis, que embora, em ultima análise, também têm origem solar, não podem ser 

considerados como fonte energética renovável, visto que os combustíveis fósseis são consumidos 

a um ritmo mais acelerado do que o ritmo ao qual se formam.  

O calor Q1 é obtido, na maior parte das bombas de calor, a partir da energia solar armazenada 

no solo, na água ou no ar ambiente. Se também o compressor da bomba de calor for actuado 

com recurso a energia vinda de fontes renováveis, esta terá um funcionamento absolutamente 

limpo, do ponto de vista energético. 

3.4. Bombas de calor geotérmicas 

Existem diferentes tipos de bombas de calor que podem ser classificadas de acordo com 

diferentes parâmetros: quanto à sua função; quanto à fonte térmica; quanto ao fluido de 

trabalho; entre outros. 

Neste trabalho serão abordadas com maior atenção as bombas de calor geotérmicas. 

O desempenho das bombas de calor geotérmicas pode ser influenciado por três factores 

principais: a máquina da bomba de calor; as bombas de circulação; e as características do 

acoplamento terrestre ou da água subterrânea.  

Uma bomba de calor geotérmica pode tirar partido da grande inércia térmica do solo para dispor 

de temperaturas mais adequadas ao seu funcionamento. No Inverno, uma bomba de calor pode 

beneficiar de temperaturas bem mais altas do que as encontradas no ar exterior. No Verão, a 

bomba de calor pode usar o subsolo como sistema de armazenagem de calor aproveitando o 

facto de este se encontrar a temperaturas bem mais baixas do que o ar exterior. O subsolo 

funciona assim como fonte de calor durante os períodos mais frios e como depósito de calor 

durante os períodos mais quentes. 

 

As bombas de calor geotérmicas têm, assim, várias vantagens em relação às bombas cuja fonte 

térmica é o ar atmosférico: 

 Menor consumo energético; 

 Utilizam o solo ou água subterrânea como fonte de calor, fontes muito mais estáveis que 

o ar ambiente; 

 Não necessitam de fontes de calor auxiliares para compensar baixas temperaturas 

exteriores; 

 Utilizam menos refrigerante; 
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 Têm um desenho mais simples pelo que necessitam de menor manutenção; 

 Permite que a unidade se encontre completamente resguardada dos elementos. 

Como desvantagens as bombas de calor geotérmicas têm a questão do custo inicial, entre 30% a 

50% mais elevado, em parte devido ao custo de enterrar permutadores de calor no subsolo [14] 

[15]. 

No entanto, depois de instalados, estes sistemas podem proporcionar poupanças consideráveis, 

não só, em relação a sistemas de climatização convencionais, como, também, em relação a 

outros tipos de bombas de calor. A estabilidade da fonte térmica, permite a este tipo de bomba 

de calor, atingir coeficientes de desempenho mais altos que as restantes.  

3.4.1. Parâmetros a abordar na instalação de uma bomba de 

calor geotérmica 

Um dos primeiros parâmetros a abordar na instalação de uma bomba de calor geotérmica, é a 

caracterização geológica da sua localização e a disponibilidade de água no subsolo [14]:  

 Existência de aquíferos e a sua produção de água; 

 Profundidade a que se encontra a água; 

 Geologia; 

 Profundidade do leito rochoso; 

 Natureza do solo e da rocha (propriedades térmicas e hidráulicas). 

É tendo em conta estes parâmetros que é escolhido o sistema a ser utilizado. 

3.5. Sistemas extracção de calor por acoplamento 

terrestre 

Existem diversos tipos de sistemas de extracção de calor com acoplamento terrestre. Estes, 

retiram calor do solo por intermédio de um fluido de transferência que circula por permutadores 

de calor localizados em zonas de maior ou menor profundidade. O calor passa, por difusão, do 

solo exterior para o fluído através das tubagens subterrâneas. 
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3.5.1. Sistemas de acoplamento terrestre de grande 

profundidade 

Os sistemas de acoplamento terrestre de grande profundidade são instalados a profundidades 

entre os 1500 m e os 3000 m onde as temperaturas variam entre os 60ºC e os 110ºC. Devido à 

profundidade, a estrutura mais convencional em “U” não é opção. Estes sistemas consistem 

numa disposição coaxial de uma tubagem de produção inserida num invólucro exterior do orifício 

(Figura 3.4 (B)) [10]. 

3.5.2. Sistemas de acoplamento terrestre de baixa 

profundidade 

Um Sistemas de acoplamento terrestre de baixa profundidade consiste numa ou mais tubagens 

subterrâneas em forma de “U”, percorridas por um fluido de transferência, colocadas 

normalmente entre os 40 m e os 150 m, podendo no entanto atingir os 250 m (Figura 3.4 (A)) 

[10].  

 

Figura 3.4: Permutadores de calor de furos pouco profundos em “U” (A) e coaxiais (B) [10] (Adaptado). 

Existem ainda os permutadores de calor horizontais de acoplamento terrestre que consistem em 

sistemas de tubagens enterrados abaixo da profundidade de congelamento da água do solo.  

Em todos estes sistemas que funcionam a baixa profundidade, existem permutadores que retiram 

calor do fluido que circula no circuito primário para um circuito secundário. Estes sistemas 

dispõem normalmente de uma bomba de calor de forma a obter as temperaturas necessárias ao 
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sistema de aquecimento. Dependendo do tipo de sistema de aquecimento, poderão ser 

necessárias temperaturas de 40ºC (para elementos de aquecimento de superfície radiante 

instalados nas paredes, piso ou tecto) ou 70ºC (radiadores convencionais) [10].  

Estes sistemas podem funcionar para aquecimento ou para arrefecimento, conforme seja o solo 

ou o edifício a funcionar como fonte de calor. Desta forma durante os períodos mais frios em que 

é necessário proceder ao aquecimento do edifício, é retirado calor do solo, durante os períodos 

mais quentes é retirado calor do edifício e canalizado para o solo promovendo assim a sua 

regeneração térmica [10].  

O recurso às bombas de calor permite que estes sistemas o funcionem em locais onde não 

existem quaisquer anomalias geotérmicas, permitindo assim a sua disseminação. 

Na Figura 3.5 é possível observar a representação esquemática dos permutadores horizontais (A) 

e verticais (B). 

 

Figura 3.5: Representação esquemática dos permutadores horizontais (A) e verticais (B) [10] (Adaptado). 

Os sistemas verticais, embora de instalação mais cara, são muitas vezes preferidos em relação 

aos horizontais, pois exploram calor a profundidades onde se verificam temperaturas mais 

favoráveis e necessitam de menor área de terreno para instalação. 

3.5.3. Permutadores de calor em fundações 

Os permutadores de calor instalados em fundações (Figura 3.6) são uma prática relativamente 

recente que consiste na inclusão de sistemas de tubagens ou permutadores de calor nas 
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fundações do edifício e até nas suas paredes e piso. Estes sistemas permitem o aquecimento e o 

arrefecimento do edifício, usualmente com o auxilio de bombas de calor, e dependendo do 

tamanho do edifício podem ter uma potência instalada que pode variar entre cerca de 10 kW em 

casas pequenas até cerca de cerca de 800 kW em edifícios industriais de grandes dimensões [10].  

 

Figura 3.6: Permutadores de calor instalados em fundações [10] (Adaptado). 

A disseminação deste tipo de sistema requer uma colaboração próxima entre empresas de 

construção e os engenheiros especialistas em sistemas de aquecimento e arrefecimento [10].  

4. Radiação 

Segundo Çengel e Boles (2001) [9], a radiação é a energia emitida pela matéria sob a forma de 

ondas electromagnéticas (fotões). 

Neste estudo é dada especial atenção à radiação térmica cujo espectro pode ser visto na Figura 

4.1. Esta é emitida por qualquer corpo cuja temperatura seja superior ao zero absoluto. 
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Figura 4.1: Comprimentos de onda das radiações térmica, infravermelho e visível [16] (Adaptado). 

A transferência de calor por radiação dá-se através de ondas electromagnéticas emitidas pela 

matéria, sendo o modo de transferência de calor mais rápido por se processar à velocidade da 

luz [9] [16].  

De certa forma, todo o calor que o planeta Terra recebe do Sol é sob a forma de radiação. 

Devido ao seu carácter electromagnético, a radiação é a única forma de transferência de calor 

através do vácuo do espaço.  

4.1. Conceitos relevantes 

Para o estudo deste fenómeno importa definir alguns conceitos necessários à compreensão do 

mesmo: 

4.1.1. Corpo negro 

Um corpo negro é uma superfície ideal que emite um nível máximo de radiação. A radiação de 

corpo negro a uma temperatura absoluta Ts de um corpo com superfície A é dada pela lei de 

Stefan-Boltzmann [9]:  
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4
, semit máxQ AT

 
( 4.1 ) 

Onde   é a constante de Stefan-Boltzmann. 

A radiação de corpo negro serve de comparação à radiação emitida por corpos reais, que é 

sempre inferior à primeira para e mesma temperatura. A radiação emitida por uma superfície 

real pode ser representada da seguinte forma [9]:  

 

4
emit sQ AT

 
( 4.2 ) 

Onde  é a emissividade. 

4.1.2. Emissividade 

A emissividade é a relação entre a radiação emitida e a radiação absorvida por um corpo negro à 

mesma temperatura:  

 

 

               

Radiaçãoemitida

Radiaçãoabsorvida porumcorponegroàmesmatemperatura
 

 

( 4.3 ) 

A emissividade é um factor de comparação entre uma superfície real e um corpo negro, e varia 

entre 0 1    sendo que 1 é a emissividade de um corpo negro [9] [16].  

4.1.3. Absorção 

A capacidade de um corpo absorver radiação é a absorção. O grau de absorção reflecte a 

quantidade de radiação que é absorvida a partir de toda a radiação incidente e o seu valor varia 

entre 0 1  : 

 

 

 

Radiaçãoabsorvida

Radiaçãoincidente
 

 

( 4.4 ) 

Desta forma, caso uma placa de absorção se comportasse realmente como um corpo negro 

absorveria 100% da radiação incidente,    , [9] [16] [13].  
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4.1.4. Reflexão 

O grau de reflexão é dado pela relação entre a radiação reflectida e a radiação incidente: 

 

 

 

Radiaçãoreflectida

Radiaçãoincidente
 

 

( 4.5 ) 

4.1.5. Transmissão 

O grau de transmissão resulta da relação entre a radiação transmitida e a radiação incidente: 

 

 

 

Radiaçãotransmitida

Radiaçãoincidente
 

 

( 4.6 ) 

Estas variáveis dependem do material e do comprimento de onda da radiação e a soma das 

variáveis        , para determinado material é igual a 1 [13].  

4.1.6. Taxa de transferência de calor por radiação entre 

superfícies 

Com estes conceitos em mente é possível representar a taxa de transferência de calor por 

radiação entre uma superfície de área A e temperatura absoluta Ts, e uma superfície com 

temperatura Tviz, que a envolve, existindo ar entre elas [9] [16]:  

 
 4 4

rad s vizQ A T T 
 

( 4.7 ) 

Nesta equação não está presente o factor de forma, parâmetro referente à configuração 

geométrica das superfícies, que em casos em que as superfícies têm dimensões muito diferentes, 

se considera igual a 1 [16].  

Note-se que neste caso é a emissividade e a área da superfície envolvida que limitam a taxa de 

transferência de calor, sendo, por isso, a emissividade e a área da superfície envolvente 

inconsequentes no processo. 

Também de notar, que a taxa de transferência de calor entre uma superfície envolvente e uma 

superfície envolvida é proporcional à emissividade da superfície envolvida e à diferença de 

temperatura entre as duas superfícies. 



24 

 

A temperatura média radiante é um indicador da quantidade de energia radiante que é trocada 

entre a envolvente e o objecto envolvido. Este indicador pode ser definido como sendo a 

temperatura uniforme de uma superfície envolvente hipotética, com comportamento de corpo 

negro, na qual, a radiação da superfície envolvida é igual à transferência de calor por radiação 

da superfície envolvente não uniforme [17].  

5. Colectores Solares Planos 

Embora este trabalho dispense especial atenção aos colectores solares planos, existem diversos 

tipos de colectores solares térmicos. No entanto, todos acabam por ter uma finalidade comum: 

recolher e permitir a utilização da energia solar. 

5.1. Fonte energética de longa duração  

Tal como já foi referido, as fontes de energia fósseis, para além de todas as condicionantes 

socioeconómicas que acarretam, são limitadas e a exploração das reservas ainda existentes é 

progressivamente mais difícil. Devido ao contínuo aumento nas necessidades energéticas, urge 

explorar fontes energéticas mais estáveis, disponíveis e abundantes. 

O Sol, responsável por quase toda a energia explorada pelo homem de forma directa e indirecta, 

tem uma idade estimada de 5 biliões de anos sendo expectável que continue a fornecer energia 

ao nosso planeta por mais 5 biliões de anos. Isto significa que esta estrela se pode considerar 

uma fonte energética “quase” ilimitada [1].  

5.2. Modo de funcionamento 

Num sistema solar térmico, a energia solar é aproveitada devido à conversão da radiação solar 

de onda curta (comprimento de onda a variar entre 0,3 e 3,0 µm) em calor. A reflexão destas 

ondas depende da estrutura da superfície (material, rugosidade, cor) e do ângulo de incidência 

da radiação. A radiação que não é reflectida é absorvida e, caso a superfície seja translúcida, a 

radiação é, também, transmitida. A radiação de onda curta que é absorvida, é então convertida 

em radiação térmica de ondas longas (comprimento de onda a variar entre 3,0 e 30 µm) e 

radiada de acordo com a estrutura da superfície [1].  
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Um sistema solar térmico satisfaz, normalmente, entre 50 e 80% das necessidades anuais de água 

quente, a restante parcela será satisfeita através de um sistema convencional de aquecimento 

de água. A temperatura pré-estabelecida a que a água do depósito se encontra é um factor que 

tem grande impacto no consumo energético do sistema convencional de apoio. Quanto mais 

baixa for esta temperatura menor será o consumo energético [13].  

5.3. Componentes Principais 

Os sistemas de colectores solares planos podem ter variadas morfologias e modos de operação, 

existem, no entanto, determinados componentes essenciais cuja utilização é transversal aos 

diferentes tipos de sistema. 

5.3.1. Placa de absorção 

A radiação é absorvida pela placa de absorção, que tem um comportamento semelhante ao de 

um corpo negro. Este é um dos componentes mais importantes do colector, é a placa de 

absorção que transfere o calor para o fluido de transferência térmica [13] [1].  

A placa de absorção é optimizada de forma a ter maior absorção e a menor emissividade térmica 

possível. Esta optimização é possível através do tratamento da chapa metálica com um 

revestimento preto baço ou selectivo. O revestimento selectivo tem uma estrutura estratificada 

que optimiza a conversão da radiação de onda curta. Na Tabela 5.1 é possível observar o grau de 

absorção da chapa de cobre com diferentes revestimentos [1].  

Tabela 5.1 – Grau de absorção da chapa de cobre com diferentes revestimentos [1]. 

Revestimento Absorção ( ) 

Preto baço 15% 

Revestimento selectivo 85% 

TiNOx 95% 

 

Como é possível observar, o revestimento pode ter um grande impacto no grau de absorção da 

chapa de cobre que por si só tem um  = 5%. 
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5.3.2. Fluido de transferência 

Nos colectores que funcionam com circuito fechado, é usado um fluido de transferência que 

circula entre os tubos que percorrem a placa de absorção e os permutadores de calor, que 

transferem o calor para a água a ser utilizada. 

O fluído de transferência tem como função transportar o calor recolhido no colector, para o 

fluido a ser aquecido, através de um circuito fechado, sendo a transferência de calor potenciada 

pelo permutador. Normalmente, é utilizado como fluido de transferência uma solução de água e 

glicol, este tem como função evitar o congelamento da água quando é sujeita a temperaturas 

mais baixas. 

5.3.3. Isolamento 

O isolamento é outro componente que tem grande importância no desempenho do sistema. O 

isolamento deve prevenir as perdas térmicas por condução sendo capaz de suportar 

temperaturas até 200 ºC [1].  

Alguns sistemas, para além do revestimento, possuem um limitador de convecção que consiste 

normalmente numa placa, por exemplo de Teflon®, que é colocada entre a placa de absorção e a 

cobertura transparente [1].  

5.3.4. Cobertura transparente 

A cobertura transparente, além de proteger a placa de absorção das intempéries, reduz as 

perdas do colector. 

A cobertura transparente reduz as perdas por convecção da placa de absorção através da camada 

de ar estagnado que se forma entre estes dois componentes [18].  

São também reduzidas as perdas devido à radiação pois parte da radiação que é reflectida pela 

placa de absorção é reflectida de volta a este componente pela cobertura transparente. Isto 

acontece porque a cobertura é extremamente permeável à radiação de onda curta incidente, 

mas é muito pouco permeável à radiação térmica de onda longa emitida pela placa de absorção 

[18].  
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5.4. Balanço Energético 

Em qualquer sistema solar térmico real, apenas uma parte da radiação incidente (Ei) ficará 

disponível para uso doméstico. Na Figura 5.1 é possível observar o fluxo energético de um 

colector solar típico. 

 

Figura 5.1: Fluxo energético num colector solar térmico [1] (Adaptado). 

O balanço energético da placa de absorção será então, 

 3 2 t ui cE Q E E Q Q    
 

( 5.1 ) 

É ainda possível verificar qual o calor útil captado pelo fluido de transferência através de um 

balanço entre as condições térmicas do liquido à entrada e à saída do colector [13]:  

  p in ouu tc mQ   
 

( 5.2 ) 

onde, cp é o calor específico do fluido,    é o caudal,     é a temperatura à entrada do colector e 

     é a temperatura à saída. 

Observa-se que quanto maior a diferença de temperatura do fluido de trabalho à entrada e à 

saída do colector, maior será o calor útil recolhido por esse fluido. 

A radiação incidente na placa de absorção pode ser escrita em função da radiação total incidente 

no sistema Etot e o coeficiente de transmissão do vidro de protecção      [13]:  

 i vid totE E
 

( 5.3 ) 
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As perdas devido à radiação reflectida pela placa de absorção E3 podem ser calculadas através da 

radiação incidente na placa e do seu grau de reflexão abs  [13]: 

 3 vi absd totE E 
 

( 5.4 ) 

Na equação não é tida em conta a radiação que, depois de reflectida pela placa de absorção, é 

reflectida pelo vidro de protecção de volta à placa, por se tratar de uma quantidade de radiação 

residual [13].  

Com base no calor que é transferido pelo colector para o fluido de transferência e tendo em 

conta a radiação total incidente, é possível calcular o rendimento do sistema solar térmico [13]:  

 

u

tot

Q

E
 

 

( 5.5 ) 

A partir das relações acima definidas, é possível depreender que para uma determinada 

temperatura de fornecimento de água quente, quanto mais baixa a temperatura de entrada do 

fluido no colector, maior é a quantidade de calor útil absorvido pelo fluido e maior será 

rendimento do sistema. 

6. Sistemas de climatização por radiação 

Os sistemas de aquecimento por radiação podem ser instalados no tecto, nas paredes ou no piso. 

Os sistemas de tecto radiante têm, em relação aos sistemas de parede e de piso radiante, a 

vantagem de que não existem normalmente obstruções de cortinados ou mobiliário.  

Estes sistemas devem ser usados apenas em tectos com alturas superiores a 2,15 m de forma a 

evitar um aquecimento excessivo da cabeça dos ocupantes, provocando o desconforto dos 

ocupantes devido à assimetria térmica.  

O sistema de tecto radiante, quando instalado em casas com pisos múltiplos tem a vantagem de 

que o piso que se encontra acima deste sistema receberá algum calor aumentando a eficiência 

global do edifício. No entanto, é necessário ter em conta que não haverá um controlo 

completamente independente da temperatura dos diferentes pisos [19].  

Este sistema tem algumas limitações devido à existência de portas e janelas na maioria das 

paredes. Este sistema é normalmente usado como apoio a outros sistemas sendo instalado o mais 

elevado possível na parede devido à habitual existência de mobília na parte inferior [19].  
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6.1. Sistemas de piso radiante 

O sistema de piso radiante, normalmente mais simples de instalar do que os sistemas 

semelhantes instalados na parede e no tecto, transfere grande parte da radiação para a parte 

inferior da parede. Uma das principais desvantagens destes sistemas é que alguma da radiação é 

bloqueada pelo mobiliário colocado sobre o piso [19].  

Na Figura 6.1 é possível observar a disposição usual de um sistema de piso radiante consoante o 

local onde é instalado. 

 

Figura 6.1: Disposição usual de um sistema de piso radiante [19] (Adaptado). 

Na Figura 6.1 – A, observa-se uma disposição da serpentina do piso radiante que visa a 

distribuição uniforme de calor pela divisão a ser aquecida. Este efeito é conseguido dispondo as 

linhas de fornecimento e de retorno de água quente em paralelo, obtendo-se assim uma 

temperatura média entre as tubagens [19].  

Na Figura 6.1 – B, apresenta-se um padrão em que se tenta compensar as perdas térmicas 

através de uma parede exterior.  

Na Figura 6.1 – C, o padrão apresentado visa contrariar as perdas térmicas através de duas 

paredes exteriores adjacentes fazendo passar a linha de fornecimento paralelamente a estas 

paredes, avançando depois para o centro da divisão onde as perdas térmicas são menos 

significativas [19].  

6.1.1. Sistema de piso radiante hidráulico 

Nos sistemas de aquecimento por piso radiante hidráulico, um fluido aquecido percorre um 

circuito fechado instalado abaixo da superfície do piso aumentando a sua temperatura. Estes 
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sistemas funcionam com temperaturas do fluido de trabalho entre os 29ºC e os 60ºC, 

temperaturas muito inferiores às requeridas pela maioria dos restantes sistemas de aquecimento 

hidráulicos, nos quais o fluido de trabalho se encontra a temperaturas entre os 54ºC e os 71ºC 

[19].  

7. Conforto Térmico 

O corpo humano sofre perdas térmicas através de radiação, convecção (através da passagem de 

ar entre a pele e roupa), evaporação (pela evaporação do suor) e condução (através do contacto 

do corpo com o meio sólido envolvente), sendo a ultima desprezável na maioria dos casos [19].  

O controlo da temperatura corporal processa-se no hipotálamo, aí encontram-se sensores de 

temperatura banhados por sangue arterial. Uma vez que o sangue percorre todo o corpo e se 

mistura quando é bombeado pelo coração, o sangue arterial é um bom indicador da temperatura 

corporal [20].  

No entanto, o conforto térmico não depende apenas da temperatura corporal. Conforto térmico 

é definido pela ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers) como sendo o estado de espírito que exprime a satisfação com o ambiente térmico 

[16].  

De acordo com o modelo de Fanger, são usadas seis variáveis básicas na previsão do conforto 

térmico, quatro variáveis ambientais e duas variáveis pessoais [20]:  

Variáveis ambientais: 

 Temperatura do ar; 

 Humidade relativa do ar; 

 Temperatura média radiante; 

 Velocidade do ar. 

Variáveis pessoais: 

 Vestuário; 

 Metabolismo. 

Quando se analisa determinado edifício de forma a prever o nível de conforto térmico dos seus 

ocupantes, as variáveis pessoais são, em grande medida, determinadas pela função do edifício. 

Por exemplo, num edifício de escritórios ou numa igreja, o nível de actividade é baixo e os 

ocupantes usam normalmente uma indumentária formal, já num ginásio espera-se que os 

ocupantes usem roupas leves mas tenham um alto nível de metabolismo [16].  
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O PMV (Predicted Meane Vote) foi introduzido por Fanger como indicador da sensação de 

conforto térmico da maioria dos ocupantes de um edifício, em determinadas condições. A 

resposta dos ocupantes às condições térmicas é registada numa escala que varia entre -3 e 3 

representando cada nível um estado de satisfação térmica (Tabela 7.1). 

Tabela 7.1: Nível de satisfação térmica de acordo com o valor de PMV [20] (Adaptado). 

Valor de PMV Nível de satisfação térmica 

+3 Muito quente 

+2 Quente 

+1 Ligeiramente quente 

0 Confortável 

-1 Ligeiramente frio 

-2 Frio 

-3 Muito frio 

 

Aos valores positivos corresponde uma sensação de calor, aos valores negativos uma sensação de 

frio e ao valor 0 corresponde uma sensação de conforto térmico, ou neutralidade térmica. 

Fanger definiu ainda o PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) que revela a percentagem de 

ocupantes insatisfeitos com as condições a que se encontram sujeitos. Consideram-se 

insatisfeitos os ocupantes que num questionário não apontem um valor de PMV de -1, 1 ou 0 [20] 

[6].  

7.1. Conforto térmico em zonas aquecidas por piso 

radiante 

Ao contrário dos sistemas de aquecimento por ar forçado, em que o ar ambiente é aquecido em 

primeiro lugar aquecendo depois as superfícies e os ocupantes, no sistema de aquecimento 

radiante é transferido calor para os ocupantes e para as superfícies através de radiação térmica. 

Assim, para que os ocupantes se sintam confortáveis, a temperatura do ar requerida será 

diferente consoante o tipo de sistema de aquecimento dado que o corpo recebe diferentes 

quantidades de calor de diferentes formas. 
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8. Energy Plus 

O Energy Plus é um programa modular. Através da análise energética e da simulação de cargas 

térmicas, este programa pode calcular a energia necessária para aquecer ou arrefecer um 

edifício através de diversos sistemas e fontes energéticas.  

O seu carácter modular permite que partes da instalação simulada sejam adicionadas ou 

alteradas com alguma “facilidade” sem ter de alterar a maioria dos restantes módulos. Mas a 

principal vantagem da modularidade é que o utilizador pode desenvolver módulos e adiciona-los 

sem necessitar de um conhecimento considerável acerca dos módulos já existentes. Este aspecto 

maximiza a quantidade de investigadores com capacidade de melhorar e actualizar o programa 

permitindo que este acompanhe a continua evolução da área em que se insere [21].  

A simulação de cargas, sistemas e instalações de forma integrada é apontado como sendo um 

ponto forte do Energy Plus, pois isto possibilita que a cada passo as saídas de cada parte do 

programa influenciem o comportamento e a resposta das restantes. 

Neste capítulo serão apresentados alguns objectos e parâmetros utilizados no software para a 

implementação computacional do sistema a simular. Serão abordados apenas os mais pertinentes 

devido à enorme quantidade de objectos e parâmetros definidos e à simplicidade de muitos 

deles.   

8.1. Controlo 

O controlo é a secção do programa mais complexa e que requer mais atenção na sua 

manipulação. 

8.1.1. Schedules de controlo 

Os schedules de controlo permitem ao utilizador do programa controlar inúmeras variáveis 

importantes para a simulação. É através deles que se definem as temperaturas nos circuitos, o 

estado dos diferentes componentes ao longo do tempo e em que medida determinado factor se 

encontra activo a cada momento, e.g., se é definido que a casa simulada é habitada por 4 

pessoas e no objecto Schedule:Compact se define o valor 0,5 para o período entre as 16 horas e 

as 17 horas, isto significa que neste período se encontram 2 pessoas na casa. 

Neste trabalho usou-se a classe de objectos Shedule:Compact para definir os schedules de 

controlo necessários. 
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De forma a definir o tipo de controlo que determinado schedule efectuará, existe uma classe de 

objectos denominada ScheduleTypeLimits onde são também definidos os limites de cada tipo de 

schedule. Na Figura 8.1 é possível observar alguns exemplos de diferentes tipos de esquema que 

podem ser definidos nesta classe de objectos. 

 

Figura 8.1: Exemplos de diferentes tipos de schedules definidos no objecto ScheduleTypeLimits. 

Na classe de objectos Schedule:Compact é necessário que cada schedule se encontre definido 

para todo o ano, toda a semana e todo o dia [22].  

Na Figura 8.2 é possível observar alguns exemplos de schedules de controlo definidos na classe 

de objectos Schedule:Compact. 

 

Figura 8.2: Exemplos de schedules de controlo definidos no objecto Schedule:Compact. 

No primeiro campo é definido o nome do schedule de controlo, no segundo campo é definido o 

tipo de controlo através do objecto definido na classe de objectos ScheduleTypeLimits.  

No campo 1 é definido o período do ano a que os próximos campos se aplicam, neste caso, 

through:12/31 significa até ao mês 12 e até dia 31 desse mês, i.e., todo o ano. 

No campo 2 é definido os dias da semana para os quais se aplica o disposto nos campos 

seguintes.  

No campo 3 é definido o período horário a que se aplicam as condições definidas no campo 

seguinte. 

No campo 4 é colocado um valor numérico que define o comportamento do componente que se 

pretende controlar durante o período anteriormente definido. 
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8.1.2. Termóstato 

Na classe de objectos ThermostatSetppoint:SingleHeating é definida a temperatura que se deve 

manter na zona climatizada. Nas simulações efectuadas com todos os sistemas, foi definida uma 

temperatura ambiente de 20ºC, por ser a que garante resultados mais convenientes em termos 

de conforto térmico. 

Esta temperatura é definida no ThermostatSetppoint:SingleHeating através de um schedule de 

controlo que permite alguma flexibilidade. No entanto, definiu-se a temperatura de 20ºC 

durante todo o dia, 7 dias por semana para toda a época de aquecimento de forma a testar os 

diferentes sistemas de fornecimento de água quente nas piores situações possíveis. 

8.2. Construção 

O Energy Plus possui classes de objectos que permitem a definição do material que constitui os 

diferentes componentes das instalações a climatizar. Para cada material é possível definir a 

rugosidade, a espessura, a condutividade, a massa específica, o calor específico, e o valor dos 

coeficientes de absorção térmica, solar e visível. É também possível definir o material que 

constitui as superfícies envidraçadas e exemplos destes objectos podem ser encontrados na 

documentação e importados para o programa. 

Existem também classes de objectos que permitem definir quais os materiais, de entre os 

anteriormente determinados, que constituem cada superfície e através das coordenadas 

espaciais dos vértices que as compõem.  

É também necessário, para além das características materiais da instalação, determinar as 

diferentes zonas a simular. É normal que numa instalação existam zonas com características 

diversas, sujeitas a diferentes cargas térmicas e com um controlo climático próprio. 

8.3. Cargas térmicas 

Estão disponíveis algumas classes de objectos que permitem simular a presença de diferentes 

cargas térmicas no edifício. É possível simular a presença de pessoas, equipamento eléctrico e 

iluminação, sendo o controlo do número de pessoas e o estado de funcionamento dos diferentes 

equipamentos feito com recurso aos schedules de controlo. 
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8.4. Piso Radiante  

Existem dois tipos de objectos à disposição do utilizador do Energy Plus para simular o sistema 

de Piso Radiante, um em que o controlo é feito através da variação do caudal 

(ZoneHVAC:LowTemperatureRadiant:VariableFlow) e outro em que o controlo é feito através da 

variação da temperatura da água que percorre o sistema 

(ZoneHVAC:LowTemperatureRadiant:ConstantFlow) [23].  

Na simulação do sistema analisado neste trabalho, será usado o objecto 

ZoneHVAC:LowTemperatureRadiant:ConstantFlow devido à sua maior flexibilidade. Este modelo 

de controlo tem um circuito que controla a temperatura através da mistura de água e da sua 

recirculação, como é possível observar na Figura 8.3 [23].  

 

Figura 8.3: Representação esquemática do sistema de piso radiante adoptado na simulação [23] (Adaptado).  

É misturada água vinda do nó de entrada com água que acabou de circular pelos permutadores 

de calor do sistema de piso radiante de forma a obter a temperatura desejada à entrada dos 

permutadores. 

8.4.1. Temperature Control Type (Temperatura de controlo) 

Neste objecto é definido o valor da temperatura com base no qual é feito o controlo do sistema. 

O programa permite a escolha das seguintes temperaturas [22]:  

 Temperatura média do ar na zona; 

 Temperatura radiante média na zona; 
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 Temperatura operativa na zona (temperatura média entre as duas temperaturas 

anteriores); 

 Temperatura de bolbo seco exterior; 

 Temperatura exterior de bolbo húmido. 

8.4.2. Schedules do piso Radiante: 

O piso radiante é a parte do sistema que tem influência directa na temperatura e nas condições 

de conforto térmico da habitação. Desta feita, o controlo deste componente é muito importante 

para que se consigam os resultados desejados. 

8.4.2.1. Availability Schedule 

Neste objecto, está programada a disponibilidade do sistema de piso radiante, ou seja, são aqui 

definidos os meses, os dias e as horas em que o sistema se encontra disponível para se encontrar 

em funcionamento.  

8.4.2.2. Schedules de controlo do sistema de piso radiante em modo de 

aquecimento 

Em modo de aquecimento a temperatura da água que entra no sistema de piso radiante é 

controlada através da comparação de diferentes temperaturas e varia entre dois níveis definidos 

nos esquemas Heating High Water Temperature Schedule e Heating Low Water Temperature 

Schedule. Estes schedules representam, respectivamente, o nível mais alto de temperatura da 

água que entra no sistema em modo de aquecimento e o nível mais baixo de temperatura dessa 

mesma água.  

Para controlar o sistema, a temperatura de controlo (definida no objecto Temperature Control 

Type) é comparada com a alta temperatura de controlo e a baixa temperatura de controlo, 

definidas respectivamente nos esquemas Heating High Control Temperature Schedule e Heating 

Low Control Temperature Schedule. Na Tabela 8.1 estão representados os possíveis resultados 

desta comparação e a resposta do sistema a esses resultados.  
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Tabela 8.1: Comparação entre temperaturas de controlo e a respectiva resposta do sistema em modo de 
aquecimento [22].  

Resultado da comparação entre as temperaturas 

de controlo 

Resposta do sistema 

Temperatura de Controlo > Alta Temperatura de 

controlo 

O sistema é desligado e o caudal é zero 

Temperatura de Controlo < Baixa Temperatura de 

Controlo 

A temperatura de entrada da água será a definida 

no schedule High Water Temperature Schedule 

Baixa Temperatura de Controlo < Temperatura de 

Controlo < Alta Temperatura de Controlo 

A temperatura da água é interpolada entre as 

temperaturas definidas nos schedules Heating High 

Water Temperature Schedule e Heating Low Water 

Temperature Schedule 

 

Na Figura 8.4 é possível observar uma representação esquemática do modo de controlo do 

sistema de piso radiante em modo de aquecimento. 

 

Figura 8.4: Representação esquemática do modo de controlo do sistema de piso radiante em modo de 
aquecimento [23] (Adaptado). 

8.4.2.3. Esquemas de controlo do sistema de piso radiante em modo de 

arrefecimento 

Analogamente ao que acontece em modo de aquecimento, em modo de arrefecimento, a 

temperatura da água que entra no sistema de piso radiante é controlada através da comparação 

de diferentes temperaturas e varia entre dois níveis definidos nos schedules Cooling High Water 

Temperature Schedule e Cooling Low Water Temperature Schedule. Estes schedules 

representam, respectivamente, o nível mais alto de temperatura da água, que entra no sistema 

em modo de arrefecimento, e o nível mais baixo de temperatura dessa mesma água.  
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Existem também dois níveis de temperatura de controlo para o modo de arrefecimento definidos 

nos schedules Cooling High Control Temperature Schedule e Cooling Low Control Temperature 

Schedule. Na Tabela 8.2 estão representados os possíveis resultados desta comparação e a 

resposta do sistema a esses resultados.  

Tabela 8.2: Comparação entre temperaturas de controlo e a respectiva resposta do sistema em modo de 
arrefecimento [22]. 

Resultado da comparação entre as temperaturas 

de controlo 

Resposta do sistema 

Temperatura de Controlo > Alta Temperatura de 

controlo 

A temperatura de entrada da água será a definida 

no schedule Cooling Low Water Temperature 

Schedule 

Temperatura de Controlo < Baixa Temperatura de 

Controlo 

O sistema é desligado e o caudal é zero 

Baixa Temperatura de Controlo < Temperatura de 

Controlo < Alta Temperatura de Controlo 

A temperatura da água é interpolada entre as 

temperaturas definidas nos schedules Cooling High 

Water Temperature Schedule e Cooling Low Water 

Temperature Schedule 

 

Na Figura 8.5 é possível observar uma representação esquemática do modo de controlo do 

sistema de piso radiante em modo de aquecimento. 

 

Figura 8.5: Representação esquemática do modo de controlo do sistema de piso radiante em modo de 
arrefecimento [23] (Adaptado). 
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8.5. Circuitos Hidráulicos  

No software são definidos três circuitos hidráulicos que se podem distinguir na Figura 8.6. 

 

Figura 8.6: Representação esquemática dos diferentes circuitos hidráulicos do sistema. 

Para efectuar a simulação do sistema é necessário definir as ligações dos diferentes circuitos 

bem como os componentes que os compõem.  

8.5.1. PlantLoop 

Estes objectos permitem a definição dos diferentes circuitos hidráulicos presentes no sistema 

simulado. 

Neste caso foram definidos três objectos PlantLoop. 

Na Figura 8.6 é possível distinguir: o circuito que liga os colectores ao acumulador (Collector 

Loop) a vermelho; o circuito que liga o piso radiante e o sistema de água quente sanitária ao 

fornecimento de água quente vindo da bomba de calor (Hot Water Loop) a azul; e com cor verde 

é possível observar o circuito que liga o permutador geotérmico, o acumulador e a bomba de 

calor (Source Water Loop). 

Nesta classe de objectos existem alguns campos importantes no controlo de cada objecto: 
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 O Plant Equipment Operation Scheme Name define qual o esquema operacional do 

circuito. Os diferentes esquemas operacionais estão definidos no objecto 

PlantEquipmentOperationSchemes. 

 O Loop Temperature Setpoint Node Name é definido o nó onde o software verificará a 

temperatura que tentará manter.  

 O objecto PlantLoop possui também alguns campos onde são definidos os valores 

máximos e mínimos de temperatura e caudal do fluído que circula no circuito. 

8.5.1.1. Plant Loop Volume 

Neste campo é definido o volume do circuito (m3). O volume do circuito e o seu caudal definem a 

reacção do circuito às alterações do lado do fornecimento. Na prática, as implicações de uma 

alteração na temperatura do fluido numa determinada zona de um circuito demoram algum 

tempo a verificar-se em todo o circuito, devido ao facto de o fluido circular com velocidade 

finita [23] [22].  

Se é definido um volume igual a zero, uma alteração na temperatura do fluido do lado do 

fornecimento será imediatamente reflectida do lado da procura. Já quando é definido um valor 

demasiado grande neste campo, uma alteração na temperatura do fluido do lado do 

fornecimento reflectir-se-á no lado da procura com um atraso invulgarmente grande [23].  

Para simular este atraso é incluído, pelo programa de simulação, um tanque “bem mexido” entre 

o lado do fornecimento e o lado da procura do circuito como se pode observar na Figura 8.7.  

 

Figura 8.7: Circuito de ligação entre os componentes do lado da procura e do fornecimento [23] (Adaptado). 

O volume do circuito (V) permite ainda calcular a massa do fluido (M) [23]:  
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 M V   
( 8.1 ) 

Com base na massa, na temperatura calculada para saída do lado do fornecimento (Tsf) e na 

temperatura de entrada do lado da procura na iteração anterior (Tep ant), é calculada a 

temperatura de entrada do lado da procura (Tep). 

8.5.1.2. Load Distribution Scheme 

Este campo define a sequência com que são activados os diferentes equipamentos.  

Neste campo podem ser seleccionadas as opções Sequential, Optimal e Uniform. Quando é 

seleccionada a opção Sequential cada equipamento é usado na sua máxima razão de carga 

parcial e o último equipamento é usado entre o seu valor mínimo e o seu valor máximo de razão 

de carga parcial. A razão de carga parcial (part load ratio) é a relação entre a carga horária e a 

capacidade disponível [22].  

Quando é seleccionada a opção Optimal cada equipamento é usado de acordo com a sua razão 

de carga parcial óptima definida pelo utilizador. Sendo o último equipamento usado entre o seu 

valor mínimo e o seu valor máximo de razão de carga parcial de forma a suprir as necessidades 

do sistema. 

A opção Uniform distribui de forma uniforme a procura pelos equipamentos existentes. 

8.6. Colectores solares 

Os colectores solares são definidos em duas classes de objectos, SolarCollector:FlatPlate:Water 

e SolarCollectorPerformance:FlatPlate. 

Na classe SolarCollectorPerformance:FlatPlate são definidas as propriedades ópticas e térmicas 

dos colectores. Na documentação do software estão disponíveis objectos onde os coeficientes 

que caracterizam o comportamento dos colectores se encontram já definidos.  

O desempenho dos colectores assenta em modelos elaborados de acordo com equações presentes 

em normas ASHRAE e em Duffie e Beckman (1991) [23].  

Na classe de objectos SolarCollector:FlatPlate:Water cada objecto corresponde a um colector 

simulado, sendo em cada objecto determinado o tipo de colector, a superfície onde este se 

encontra instalado, as ligações e o caudal máximo em cada colector, que nesta simulação foi 

definido como sendo 0,00001 [m3/s] (36 [l/h]).  

Na simulação é tida em conta a radiação difusa e directa, bem como a radiação reflectida por 

superfícies vizinhas ou pelo solo. Também é tido em conta o efeito de sombreamento, não só por 
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superfícies vizinhas aos colectores mas também pelos colectores no telhado ou em outras 

superfícies [23].  

8.7. Bomba de calor 

Neste trabalho, para simular a bomba de calor, foi utilizada a classe de objectos 

HeatPump:WaterToWater:ParameterEstimation:Heating.  

Este objecto parte de parâmetros físicos e prevê o desempenho da bomba com recurso a leis 

termodinâmicas e equações de transmissão de calor.  

O fluido de trabalho utilizado na simulação foi o R22 visto ser o único com o qual este objecto 

trabalha. 

Nesta simulação definiu-se uma potência nominal de 25 [kW] e os caudais do lado da procura e 

do fornecimento de calor de 0,003 [m3/s]. 

8.8. Controlo dos circuitos hidráulicos 

Embora os circuitos, bem como os seus componentes, estejam definidos no objecto PlantLoop, é 

também necessário definir a disponibilidade e a forma como estes circuitos e respectivos 

componentes são controlados. 

8.8.1. Esquemas operacionais (Operation Schemes) 

O controlo e a prioridade dos diferentes componentes representados nos PlantLoops e nos 

CondenserLoops estão definidos em esquemas operacionais que podem ser separados em dois 

níveis. Um nível base de esquemas operacionais de diferentes tipos, onde se define a prioridade 

funcional dos diferentes equipamentos bem como os seus intervalos de funcionamento. E os 

esquemas operacionais globais que controlam os esquemas operacionais base. Os esquemas 

operacionais base estão definidos nos esquemas globais através do seu nome, o tipo de esquema 

operacional, e o esquema que define a sua disponibilidade. 

Estes esquemas definem uma disponibilidade no tempo através da atribuição de um valor (0 ou 1 

sendo que 1 indica ligado e 0 indica desligado) a diferentes espaços de tempo. 
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Em esquemas base com a mesma disponibilidade, a prioridade de utilização é definida pela 

ordem pela qual são inseridos no esquema global, sendo dada prioridade ao esquema que é 

inserido primeiro.  

9. Sistemas estudados 

O sistema com SAGSHP, objecto de estudo deste trabalho, implementou-se no software Energy 

Plus e analisaram-se os resultados obtidos. Para além deste sistema, implementara-se três outros 

sistemas que serviram de termo comparativo para melhor avaliar o desempenho do sistema 

estudado com mais profundidade. Simulou-se ainda o desempenho térmico do edifício sem 

qualquer sistema de climatização. 

Há que salientar que o sistema com SAGSHP simulado difere do sistema ideal que se pretendia 

simular inicialmente. No decorrer do trabalho foram feitas inúmeras alterações devido a 

constrangimentos apresentados pelo programa de simulação. Foram elaborados inúmeros 

esquemas de funcionamento até se chegar a um resultado satisfatório. 

9.1. Características gerais da simulação 

No sentido de avaliar o desempenho de cada sistema simulou-se o fornecimento de água quente 

sanitária e aquecimento através de um sistema de piso radiante a uma moradia unifamiliar na 

zona de Coimbra. 

É utilizado um ficheiro climático da zona de Coimbra de forma a fornecer ao software os dados 

necessários à simulação das condições climáticas a que a moradia está sujeita ao longo do ano. 

É feita a simulação, para o período entre Janeiro e Maio e entre Setembro e Dezembro para 

todos os sistemas simulados de forma a simular o seu funcionamento durante a época de 

aquecimento. 

Na Figura 9.1 é possível observar a representação 3D da casa na qual os sistemas de climatização 

e fornecimento de AQS são simulados. 
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Figura 9.1: Representação esquemática da casa usada na simulação. 

É possível observar a localização dos colectores em cima à esquerda, voltados a Sul. 

Visto que o aquecimento é feito por intermédio de piso radiante não é necessária uma 

temperatura muito elevada para que se consiga o aquecimento satisfatório da habitação. Foram 

definidos nos schedules de controlo, a temperatura mínima e máxima para o circuito de piso 

radiante de 30 e 40 ºC respectivamente. 

Na definição da temperatura do circuito de fornecimento de AQS levaram-se em conta os 

cuidados necessários para evitar o desenvolvimento de bactérias do tipo Legionella, por serem os 

sistemas de água quente e fria, a par de torres de arrefecimento e de sistemas de ar 

condicionado, que inspiram maior preocupação neste respeito [24].  

A temperatura ideal para o desenvolvimento de bactérias situa-se entre os 20 e os 43 ºC. Assim 

uma temperatura de 45 ºC, embora seja aceitável para cumprir as necessidades de AQS, dá 

origem a condições propícias para o desenvolvimento bacteriano [24].  

A temperatura nos circuitos de água quente circulante não deve baixar dos 55 ºC, por isso a 

temperatura do circuito de água quente para os diferentes sistemas simulados é de 60 ºC [24].  
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9.2. Sistema inicialmente idealizado 

O sistema de SAGSHP inicialmente projectado (Figura 9.2) deveria actuar através de 4 diferentes 

modos de funcionamento, consoante as condições atmosféricas e as necessidades de água 

quente.  

 

Figura 9.2: Sistema com SAGSHP inicialmente projectado. 

Quando existe produção de calor por parte dos colectores mas não existem necessidades de água 

quente, o sistema é controlado de acordo com o modo 1. Se existem necessidades de água 

quente e a radiação solar é suficiente para que os colectores satisfação essas necessidades, é 

accionado o modo 2. Caso seja necessária a produção de água quente mas a produção dos 

colectores não seja suficiente, é accionado o modo 3, e quando a água fornecida pelos 

colectores não atinge uma temperatura satisfatória é accionado o modo 4. Nos módulos 2, 3 e 4, 

a água vinda do acumulador 2 é encaminhada para o circuito do piso radiante ou directamente 

para o condensador da bomba de calor consoante exista ou não necessidade de aquecimento. 

Os diferentes modos controlam o sistema da seguinte forma: 

 Modo1 – Colectores fornecem calor ao acumulador 1 que por sua vez promoverá a 

regeneração térmica do solo através do permutador geotérmico; 

 Modo 2 – Colectores fornecem calor ao acumulador 2 que satisfaz a totalidade das 

necessidades de água quente; 

 Modo 3 – Colectores fornecem calor ao acumulador 1 que alimenta a bomba de calor; 

 Modo 4 - O permutador geotérmico fornece calor ao acumulador 1 que alimenta a bomba 

de calor. 
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Devido a inúmeros conflitos que se verificaram na implementação deste sistema no software, 

tomaram-se decisões no sentido de simplificar o sistema de forma a possibilitar a sua simulação 

no Energy Plus. 

9.3. Sistema simulado 

O esquema observado na Figura 9.3 corresponde à informação fornecida ao software, em alguns 

casos os objectos inseridos no programa incluem já pequenos sistemas próprios como será 

analisado posteriormente. 

 

Figura 9.3: Sistema com SAGSHP simulado. 

O sistema é ligado ou desligado automaticamente consoante as necessidades de água quente. 

A bomba de calor utiliza o acumulador como fonte térmica. Quando os painéis possibilitam uma 

temperatura superior a 14ºC à saída do acumulador, a água passa no evaporador da bomba de 

calor, segue depois para o permutador geotérmico promovendo a regeneração do solo podendo 

mesmo armazenar o eventual excedente de calor. Quando a radiação é escassa, o sistema 

explora a fonte geotérmica de forma a garantir temperaturas propícias ao bom desempenho da 

bomba de calor. Nesta situação a bomba de circulação dos colectores é desligada de forma a 

evitar perdas térmicas por radiação a partir dos colectores. 
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9.4. Sistemas convencionais 

De forma a comparar os resultados obtido com o sistema a avaliar, simularam-se também 

sistemas alternativos. 

9.4.1. Caldeira a gasóleo 

Uma caldeira a gasóleo é uma solução usual, quando se pretende o fornecimento de água quente 

em moradias unifamiliares. Na Figura 9.4 é possível observar o sistema com caldeira simulado 

com o Energy Plus. 

 

Figura 9.4: Sistema de climatização e fornecimento de AQS com caldeira. 

Este sistema tem um custo inicial relativamente baixo. Esta é uma solução particularmente 

atractiva em zonas em que não se verifique a existência de gás canalizado. 

9.4.2. Caldeira a gás natural 

O sistema com caldeira a gás natural é idêntico ao sistema com caldeira a gasóleo diferindo 

essencialmente o tipo de combustível utilizado e o queimador, pois a caldeira pode até ser 

idêntica. 

As caldeiras a gás natural têm algumas vantagens em relação às suas congéneres que utilizam 

gasóleo. Além de serem sistemas mais limpos, as caldeiras a gás natural dispensam os 

dispositivos de armazenamento, factor importante quando é necessária a instalação em espaços 
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exíguos. As caldeiras a gás natural dispensam ainda os sistemas de filtragem e bombagem 

simplificando a sua instalação e manutenção. 

9.4.3. Bomba de calor geotérmica 

A bomba de calor geotérmica apresenta um desempenho, à partida, mais favorável do que os 

sistemas de aquecimento por caldeira, visto que para além da energia que lhe é fornecida, a 

bomba de calor utiliza a energia disponível no solo. 

Na Figura 9.5 é possível observar o sistema implementado no software de simulação. 

 

Figura 9.5: Representação esquemática do sistema de climatização e fornecimento de AQS com bomba de 
calor geotérmica. 

Embora na figura esteja representado apenas um permutador geotérmico, o sistema simulado 

possui dois destes permutadores, ambos englobados num objecto retirado da biblioteca do 

software. 

9.5. Sistema com bomba de calor solar 

Este sistema consiste numa bomba de calor de calor água – água alimentada por um conjunto de 

cinco painéis solares térmicos e um acumulador de 1000l (Figura 9.6). 
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Figura 9.6: Sistema de climatização e fornecimento de AQS com painéis solares. 

Este sistema foi projectado na tentativa de tirar partido da produção dos colectores sem que o 

condensador da bomba seja exposto a baixas temperaturas, como acontece nos sistemas em que 

se usa os colectores directamente como condensador ou no caso de bombas de calor ar-ar. E sem 

o elevado custo inerente ao estudo e instalação dos permutadores geotérmicos usados no sistema 

SAGSHP que têm como objectivo compensar faltas de produção por parte dos colectores. 

O aumento do número de painéis e o aumento da capacidade do acumulador têm como objectivo 

providenciar, à entrada do evaporador da bomba de calor, água a uma temperatura conveniente 

que potencie o bom desempenho da bomba de calor. Pretende-se desta forma proporcionar 

temperaturas que permitam um bom desempenho da bomba de calor sem recorrer à utilização 

de um permutador geotérmico, que tem como principal desvantagem o elevado preço inicial. 

10. Resultados 

Na simulação de cada sistema foram analisados alguns parâmetros de forma a verificar, não só a 

prestação do sistema em termos de consumo energético mas também no que diz respeito à 

garantia de que são cumpridas as necessidades de produção de água quente.  

Devido ao facto de se simularem alguns sistemas cujo desempenho está directamente 

relacionado com a quantidade de radiação solar disponível, a temperatura exterior não é o único 

factor a ter em conta quando se verifica se os diferentes sistemas garantem um fornecimento 

adequado de água quente. As temperaturas no circuito de AQS, no interior da habitação e as 

condições de conforto térmico foram verificadas ao longo de toda a época de aquecimento de 
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forma a garantir os valores adequados. Mas, para simplificar a visualização e análise dos 

resultados, utilizam-se como referência os dados referentes ao dia mais frio de forma a permitir 

uma análise mais simples e compreensível destes parâmetros. 

10.1. Sistema SAGSHP 

O bom desempenho deste sistema está relacionado com a produção dos painéis solares mas não 

está completamente dependente, devido à sua componente geotérmica. Na Figura 10.1 é 

possível observar que no dia mais frio de toda a época de aquecimento, dia 2 de Março, as 

necessidades de aquecimento são completamente satisfeitas.  

Nota-se uma descida de temperatura no circuito de fornecimento de AQS no inicio da manhã 

relacionado com um normal aumento do consumo (definiu-se num schedule de controlo que seria 

a esta hora que a maioria dos ocupantes toma banho e se ocupam com a sua higiene matinal). No 

entanto as temperaturas neste circuito variam entre os 60 ºC e os 55,14 ºC, sendo estas 

temperaturas aceitáveis para o circuito de AQS. 

 

Figura 10.1: Temperaturas exterior, interior e no circuito de AQS, verificadas com o sistema SAGSHP. 

A temperatura verificada no interior da casa variou entre os 18,76 e os 22,30 ºC. Com se pode 

verificar na Figura 10.2, estas temperaturas garantem um bom nível de conforto, visto que o 

índice de PMV se encontra sempre entre os valores -0,5 e 0,5, numa altura em que dentro de 

casa sem sistema de climatização se verificariam valores de PMV situados, sensivelmente, entre 
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os -1 e os -2. O que significa que a sensação dos ocupantes varia entre um ambiente ligeiramente 

frio e um ambiente frio. 

 

Figura 10.2: Valor de PMV verificado no interior da casa, no dia mais frio, com e sem sistema de SAGSHP. 

Estes resultados indicam que este sistema cumpre as exigências no que diz respeito ao 

fornecimento de água quente. Na Figura 10.3 é apresentado o consumo energético do sistema 

para satisfazer essas necessidades de água quente. 

 

Figura 10.3: Consumo mensal do sistema de SAGSHP em [kWh]. 
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A partir do consumo obtido para o sistema de fornecimento de água quente com SAGSHP é 

possível obter o valor em € gasto com o mesmo sistema ao longo da época de aquecimento. Para 

tal, recorreu-se à tarifa de baixa tensão normal da EDP, que em 13/10/2010 é de 0,1285 €/kWh. 

Na Figura 10.4 é possível observar o gasto do sistema em €. 

 

Figura 10.4: Gasto mensal do sistema com SAGSHP em €. 

10.2. Caldeira a gasóleo 

Na Figura 10.5 é possível observar que, a caldeira a gasóleo satisfaz as necessidades de água 

quente sanitária. Neste circuito verificam-se temperaturas convenientes, entre os 53,49 e os 

59,28 ºC no dia mais frio da época de aquecimento. 

 

Figura 10.5: Temperaturas exterior, interior e no circuito de AQS, verificadas com o sistema de caldeira a 
gasóleo. 
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Através da figura anterior e da Figura 10.6 observa-se que o sistema é satisfatório em termos de 

aquecimento da habitação, verificando-se valore de PMV entre os -0,47 e os 0,39. 

 

Figura 10.6: Valor de PMV verificado no interior da casa, no dia mais frio, com e sem sistema de caldeira a 
gasóleo. 

Para satisfazer as necessidades de água quente, este sistema, realizou os consumos observáveis 

na Figura 10.7. 

 

Figura 10.7: Consumo mensal do sistema com caldeira a gasóleo [kWh]. 

A partir do consumo obtido para o sistema de fornecimento de água quente com caldeira a 

gasóleo é possível obter o valor em € gasto com o mesmo sistema ao longo da época de 

aquecimento. 
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Para tal é necessário calcular o preço do gasóleo de aquecimento, Repsol Energy e+ em €/kWh a 

partir do seu preço por litro fornecido pela Comgasilub, Lda de 0,909 €/l (em 11/10/2010). 

A partir dos dados anteriores e dos que constam na ficha técnica deste gasóleo é possível 

elaborar a Tabela 10.1. 

Tabela 10.1: Características do Gasóleo de aquecimento [25] (Adaptado). 

Massa volúmica a 15ºC [kg/m3] 900 

Poder calorífico inferior [MJ/kg] 42,1 

Preço [€/l] (11/10/2010) 0,909 

 

De acordo com a Tabela 10.1 este gasóleo contém 42,1 MJ por cada kg, ou seja por cada 1,111 l 

de combustível. Isto permite verificar que o poder calorífico deste gasóleo é de 37,894 MJ/l o 

que equivale a um preço de 10,526 €/kWh. 

Assim, a partir do consumo do sistema com caldeira a gasóleo em kWh (Figura 10.7) é possível 

verificar o seu consumo em €/l (Figura 10.8). 

 

Figura 10.8: Gasto mensal do sistema com caldeira a gasóleo em €. 
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águas quentes sanitárias. O gráfico mostra que este sistema satisfaz todas as necessidades de 

água quente. 

 

Figura 10.9: Temperaturas exterior, interior e no circuito de AQS, verificadas com o sistema de caldeira a 
gás natural. 

Na Figura 10.10 é possível observar o valor de PMV obtido para este sistema, observando-se que 

o sistema proporciona um ambiente termicamente confortável aos ocupantes da habitação, no 

dia mais frio da época de aquecimento. 

 

Figura 10.10: Valor de PMV verificado no interior da casa, no dia mais frio, com e sem sistema de caldeira a 
gás natural. 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Temperaturas no dia mais frio (Caldeira a 
gás natural)

Temperatura exterior [ºC]

Temperatura interior [ºC]

Temperaturas AQS (Caldeira G.N.)

-3
-2,5

-2
-1,5

-1
-0,5

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PMV (Caldeira a gás natural)

Valor de PMV sem sistema de climatização
Valor de PMV com sistema com sistema com caldeira a gás natural



56 

 

Partindo dos resultados obtidos para o consumo deste sistema expressos em kWh (Figura 10.11), 

é possível obter os gastos mensais em € deste sistema (Figura 10.12). 

 

Figura 10.11: Consumo mensal do sistema com caldeira a gás natural [kWh]. 

Para tal, recorreu-se ao tarifário da Beiragás de acordo com o qual, o preço do gás natural é 

0,0661 [€/kWh]. Este preço é acrescido de IVA à taxa de 6% pelo que o gás será pago a 0,070066 

[€/kWh]. 

 

Figura 10.12: Gasto mensal do sistema com caldeira a gás em €. 
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10.4. Bomba de calor geotérmica 

Apresentando temperaturas entre os 52,96 e os 60,01 ºC, a Figura 10.13 mostra que as 

necessidades de AQS são satisfeitas com recurso ao sistema de fornecimento de água quente com 

GSHP. 

 

Figura 10.13: Temperaturas exterior, interior e no circuito de AQS, verificadas com o sistema GSHP. 

Os dados apresentados na figura anterior e na Figura 10.14 mostram que este sistema 

proporciona um ambiente termicamente confortável no interior da habitação. 

 

Figura 10.14: Valor de PMV verificado no interior da casa com e sem sistema de GSHP. 
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Na Figura 10.15 observa-se o consumo do sistema com GSHP. 

 

Figura 10.15: Consumo mensal do sistema com GSHP [kWh]. 

Recorrendo mais uma vez ao preço da electricidade em €/kWh calculou-se o gasto mensal deste 

sistema em €. 

 

Figura 10.16: Gasto mensal do sistema com GSHP em €. 
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Figura 10.17: Temperaturas exterior, interior e no circuito de AQS, verificadas com o sistema BCS. 

Tal como os restantes sistemas, o sistema com BCS proporciona um ambiente termicamente 

confortável no interior da habitação (Figura 10.18).  

 

Figura 10.18: Valor de PMV verificado no interior da casa com e sem sistema de BCS. 

Na Figura 10.19 observa-se o consumo mensal em kWh deste sistema. 
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Figura 10.19: Consumo mensal do sistema com BCS [kWh]. 

Convertendo o consumo eléctrico do sistema, através do tarifário de electricidade anteriormente 

referido, obtém-se o gasto do sistema em € (Figura 10.20).  

 

Figura 10.20: Gasto mensal do sistema com BCS em €. 

10.6. Comparação dos diferentes sistemas. 

Na Figura 10.21 é possível observar a comparação da temperatura do circuito de AQS no dia mais 
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Figura 10.21: Comparação da temperatura do circuito de AQS no dia mais frio, com cada um dos sistemas. 

 

Observa-se que todos os sistemas garantem temperaturas satisfatórias neste circuito. À excepção 

do sistema BCS, em todos os sistemas, a temperatura neste circuito tem um comportamento 

semelhante.  

O sistema BCS é aquele que apresenta a maior dependência da energia solar. Foi também o que 

despertou maiores preocupações porque no final do dia mais frio a temperatura no circuito de 

AQS ainda se encontrava abaixo dos 60 ºC, temperatura com que havia iniciado o dia. No 

entanto, ao observar a evolução da temperatura deste circuito ao longo de toda a época de 

aquecimento, constata-se que a temperatura mínima observada no sistema é de 52,6 ºC, sendo 

uma temperatura aceitável para o circuito de AQS. 

Na Figura 10.22 observa-se a temperatura exterior e temperatura interior sem sistema de 

climatização e com cada um dos sistemas. 
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Figura 10.22: Temperatura exterior e temperatura interior sem sistema de climatização e com cada um dos 
sistemas. 

Verifica-se que todos os sistemas apresentam uma resposta muito semelhante, todos 

proporcionam temperaturas convenientes proporcionando condições de conforto térmico no 

interior da habitação (Figura 10.23). 

 

Figura 10.23: Valor de PMV dentro da habitação sem sistema de climatização e com os diferentes sistemas. 
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Observa-se que o PMV dentro da habitação, sem sistema de climatização, atinge o valor -2, o que 

corresponde à sensação térmica de frio. Observa-se também que todos os sistemas mantêm no 

interior da habitação um nível de PMV acima de -0,5 o que equivale a uma sensação de conforto 

térmico. 

No que diz respeito ao fornecimento de água quente observa-se que os diferentes sistemas 

apresentam resultados semelhantes. Por outro lado, no que diz respeito ao consumo de cada 

sistema, para satisfazer as necessidades de água quente, o caso muda de figura. 

Na Figura 10.24 é possível observar o consumo energético de cada sistema. 

 

Figura 10.24: Consumo dos diferentes sistemas ao longo da época de aquecimento. 

No gráfico da Figura 10.24 é apresentado apenas o consumo de energia que é de alguma forma 

comprada pelo utilizador. 

Os sistemas GSHP, SAGSHP e BCS, comportam, provavelmente, um acréscimo de energia 

utilizada devido às perdas de carga provocadas pelo aumento da complexidade dos circuitos e 

devido ao maior número de bombas de circulação. No entanto, existe uma grande quantidade de 

energia que não é paga pelo utilizador, a energia captada por intermédio de colectores solares 

e/ou de permutadores geotérmicos. 

Na Figura 10.25 é possível observar o valor em € da energia consumida por cada um dos sistemas. 

Este gráfico assume grande importância visto que, na opinião do autor, o aspecto monetário 

ainda é aquele que assume maior importância junto dos consumidores. 
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Figura 10.25: Gasto mensal em € de cada um dos diferentes sistemas. 

Observa-se que de entre as caldeiras, é a caldeira a gás natural a que verifica um gasto mensal 

mais reduzido, mas, ainda assim, muito elevado quando comparado com o gasto verificado nos 

sistemas com bomba de calor, onde parte da energia disponibilizada pelo sistema provém de 

energia térmica gratuita disponível no local. 

A diferença de consumo e consequentemente de gasto monetário, nos sistemas GSHP, SAGSHP e 

BCS devem-se à quantidade de energia local colocada à disposição das bombas de calor.  

O sistema de GSHP tem já um bom desempenho pois, a inércia térmica do solo, a fonte térmica 

explorada pela bomba de calor nunca atinge temperaturas abaixo dos 9,5 ºC (temperatura mais 

baixa verificada à saída do permutador geotérmico durante toda a época de aquecimento), o que 

não aconteceria, por exemplo, com uma bomba de calor ar-ar.  

O sistema SAGSHP, para além tirar partido e, até mesmo, fomentar a inércia térmica do solo 

através da sua regeneração térmica, proporciona temperaturas mais elevadas à entrada da 

bomba de calor devido à captação solar. Este aproveitamento da energia solar está patente nos 

resultados do consumo energético que é mais baixo do que o sistema GSHP.  

O sistema BCS é aquele que proporciona o menor consumo por ter sido dimensionado para 

proporcionar uma temperatura mínima à entrada da bomba de calor, de 14 ºC.  
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10.7. Desempenho económico 

No que diz respeito à avaliação da prestação dos diferentes sistemas, foi feita através do COP de 

cada sistema, que relaciona a quantidade de calor fornecido pelo sistema através do circuito de 

AQS e do sistema de aquecimento, com a energia fornecida ao sistema. É importante referir que 

neste cálculo apenas se considerou a energia fornecida ao sistema que tem de ser paga pelo 

utilizador, onde não foi levada em conta a energia local gratuita que alguns dos sistemas 

exploram. 

Na Erro! A origem da referência não foi encontrada. é possível observar os valores de COP 

obtidos para os diferentes sistemas.  

 

Figura 10.26: Coeficientes de desempenho dos diferentes sistemas. 

Verifica-se que a variação do COP do sistema com GSHP é muito pequena rondando sempre o 

valor 2. 

O COP do sistema de GSHP assume um valor quase constante ao longo dos meses devido à 

consistência da sua fonte térmica.  

Embora a carga térmica da habitação se altere ao longo dos meses, a temperatura à entrada e à 

saída da bomba de calor varia muito pouco. Assim, quando aumenta a quantidade de energia 
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eléctrica fornecida à bomba de calor, aumenta, na mesma medida, a quantidade de calor que 

esta fornece, mantendo assim um valor de COP muito estável. 

Os sistemas que verificam maior oscilação do valor do COP são, previsivelmente os sistemas que 

exploram a radiação solar devido à inconsistência desta fonte energética. 

São também estes sistemas que verificam os valores de COP mais elevados, visto que permitem à 

bomba de calor explorar maior quantidade de energia local e gratuita. O COP do sistema SAGSHP 

varia entre os 2,65 e os 3,39 pois combina a estabilidade do solo enquanto fonte térmica, com a 

possibilidade de fornecer temperaturas ainda mais convenientes à bomba de calor, possibilidade 

essa proporcionada pela componente solar. 

O sistema BCS é, dos analisados, aquele que obtém valores de COP mais convenientes, variando 

este coeficiente entre os 3,01 e os 4,56. 

Note-se no entanto que é também este, o sistema mais sensível à quantidade de radiação 

disponível aos colectores. 

 

Para testar a robustez do sistema BCS, simulou-se exactamente o mesmo sistema com um 

ficheiro climático de Bragança, sendo o ficheiro climático mais desfavorável para este sistema 

em Portugal.  

Os resultados da simulação em Bragança mostraram que, para esta zona, o subsistema que serve 

de fonte térmica à bomba de calor, bem como a própria bomba de calor devem ser 

redimensionados de modo a que esta tenha um bom desempenho, pois, considerando-o como 

está, este subsistema proporciona, em determinadas alturas, água a temperaturas que atingem 

os -6,49 ºC. 

De forma a fazer face às condições mais desfavoráveis na zona de Bragança, foi aumentada a 

capacidade do acumulador de 1000l para 1500l e foi aumentado o número de painéis de 5 para 6. 

Na Figura 10.27 é possível observar as temperaturas à entrada da bomba de calor durante toda a 

época de aquecimento. De forma a apresentar os resultados de uma forma contínua, estes são 

apresentados de Setembro a Maio. 
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Figura 10.27: Temperaturas à entrada da bomba de calor entre Setembro e Maio. 

A temperatura mínima disponibilizada à saída do acumulador de calor é de -2,07 ºC. Neste 

ponto, a água apresenta temperaturas negativas durante 81 horas das 6552 horas que dura a 

época de aquecimento. Embora este sistema redimensionado verifique temperaturas menos 

convenientes do que o sistema BCS simulado em Coimbra, há que salientar que este sistema 

satisfaz as necessidades de AQS e aquecimento de espaços. 

Ainda assim, verificam-se condições de funcionamento da bomba de calor mais convenientes do 

que, em sistemas com bombas de calor ar-ar. 

10.8. Análise Económica 

Nesta secção será feita uma análise de grande importância na avaliação de qualquer sistema que 

se pretenda implementar, a análise económica. A partir do custo inicial de cada sistema e do 

dinheiro que é gasto anualmente em energia para os alimentar, será feita uma avaliação da qual 

se irão tirar conclusões quanto à viabilidade de cada sistema. 
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O preço dos componentes dos diferentes sistemas foi gentilmente cedido pelo Eng. Henrique 

Teixeira da empresa Ibergen – Soluções Energéticas Lda, à excepção do permutador geotérmico e 

respectiva instalação, cujo preço foi gentilmente fornecido pelo Eng. Orlando Portinha da 

empresa Enat – Energias Naturais. 

Na Tabela 10.2 é possível observar os preços de venda ao público (PVP) dos diferentes sistemas. 

Estes preços são referentes aos sistemas “chave na mão”. 

Tabela 10.2: Preços de venda ao público dos diferentes sistemas. 

Sistema PVP [€] 

Sistema com caldeira a gasóleo 47056,86 

Sistema com caldeira a gás 47246,8 

GSHP 63169.72 

SAGSHP 67003,2 

BCS 63550 

 

Observa-se que as soluções que empregam caldeiras são bem mais baratas do que as restantes, 

sendo o sistema com caldeira a gasóleo, aquele que comporta um menor investimento inicial. 

De entre as soluções que empregam bombas de calor, a solução que comporta um investimento 

inicial mais reduzido é o sistema GSHP que não possui assistência solar, ligeiramente mais barato 

do que o sistema BCS que não comporta a componente geotérmica.  

O sistema que implica um investimento inicial mais elevado é o SAGSHP que comporta as 

componentes, geotérmica e solar, com o preço de 67003,2 €. 

Na Figura 10.28 é possível observar o gasto de cada um dos sistemas ao longo de toda a época de 

aquecimento.  
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Figura 10.28: Gasto em € de cada um dos diferentes sistemas ao longo de toda a época de aquecimento. 

Verifica-se que apesar de terem um custo inicial bem mais baixo, os sistemas com caldeiras têm 

gastos bem mais desfavoráveis durante a época de aquecimento, sendo o sistema com caldeira a 

gasóleo aquele que apresenta um investimento inicial mais baixo e aquele que verifica um gasto 

mais elevado, ao longo da época de aquecimento. 

Nos sistemas com bomba de calor, também o sistema inicialmente mais barato, GSHP, verifica 

gastos mais elevados, ao longo da época de aquecimento. 

De notar que o sistema GSHP tem um investimento inicial 0,6 % mais barato do que o sistema 

BCS, no entanto, verifica gastos, ao longo da época de aquecimento, 48,3% mais elevados. 

O sistema cujo investimento inicial é mais elevado, SAGSHP, obtém melhores resultados do que 

qualquer dos sistemas sem componente solar. Apesar disso, tem um desempenho menos 

favorável do que o sistema BCS, que comporta um investimento inicial bem mais baixo. 

 

Tempo de retorno: 

No cálculo do tempo de retorno de cada um dos diferentes sistemas será tomado como 

referência o sistema com caldeira a gasóleo, não apenas por ser o mais barato mas também por 

ser o sistema mais comum.  
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Assim, o tempo de retorno será calculado tendo em conta o tempo necessário para pagar a 

diferença entre os investimentos iniciais dos sistemas menos convencionais (com bomba de calor) 

e o investimento inicial do sistema de referência, com caldeira a gasóleo. 

Na Tabela 10.3 observam-se os preços de cada sistema e o seu gasto monetário ao longo de toda 

a época de aquecimento, dados que permitem o cálculo do tempo de retorno monetário dos 

sistemas com bomba de calor, em relação ao sistema com caldeira a gasóleo. Tabela 10.4 

Tabela 10.3 Dados necessários ao cálculo do tempo de retorno monetário dos diferentes sistemas. 

Sistema PVP [€] 
Gasto monetário ao longo da 

época de aquecimento [€] 

Sistema com caldeira a gasóleo 47056,86 4823,21 

Sistema com caldeira a gás 47246,8 4338,77 

GSHP 63169.72 2468,74 

SAGSHP 67003,2 2014,24 

BCS 63550 1664,85 

Tabela 10.4: Tempo de retorno monetário dos sistemas menos convencionais em relação ao sistema de 
referência. 

Sistema 

Diferença no investimento 

inicial (em relação ao 

sistema de referência) [€] 

Diferença do montante 

gasto ao longo da época 

de aquecimento (em 

relação ao sistema de 

referência) [€] 

Tempo de retorno 

monetário [anos] 

GSHP 16112,86 2354,47 6,84 (  ) 

SAGSHP 19946,34 2808,97 7,1 (  ) 

BCS 16493,14 3158,36 5,22 (  ) 

Observa-se que os sistemas GSHP e SAGSHP têm um tempo de retorno do investimento 

semelhante. O sistema GSHP tem um tempo de retorno um pouco menor. No entanto, quando se 

obtém o retorno do investimento inicial, a poupança obtida com o sistema SAGSHP é maior, pelo 

que este sistema é mais favorável. 

O sistema que obtém um tempo de retorno mais curto, e que implica maior poupança, ao longo 

de cada época de aquecimento, é o sistema BCS. Passado um pouco mais de 5 anos, este sistema 

implica uma poupança anual de 3158,36 € por ano, em relação ao sistema de caldeira a gasóleo. 
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11. Conclusões  

A simulação dos diferentes sistemas com o software Energy Plus revelou-se um desafio 

extremamente complexo, consumindo grande parte do tempo dedicado à realização deste 

trabalho.  

Constatou-se que este é um software de enorme utilidade devido à enorme quantidade de 

equipamentos simuláveis, formas de controlo e caracterização dos diferentes sistemas. 

Verificou-se, no entanto, que apesar da possibilidade de simular grande número de sistemas 

existem algumas restrições devido à forma de funcionamento do programa. Exemplo disso foi a 

simulação de um sistema de SAGSHP, em que se procurou que, quando possível, o acumulador 

alimentasse directamente as necessidades de água quente. Mas, como o acumulador já estava 

definido num circuito hidráulico como fonte da bomba de calor, não foi possível definir o mesmo 

objecto noutro circuito distinto. Ou seja, o programa permite que diversos objectos actuem no 

mesmo circuito hidráulico no entanto não se conseguiu que um mesmo objecto actue em diversos 

circuitos hidráulicos. 

Os elevados valores gastos anualmente em aquecimento de espaços e AQS devem-se em parte às 

condições de simulação definidas, que foram muito desfavoráveis de forma a testar a robustez e 

o desempenho dos diferentes sistemas. O estabelecimento de uma temperatura de 60 ºC no 

circuito de AQS e uma temperatura que proporcione o conforto térmico no interior da habitação 

24 horas por dia e 7 dias por semana ao longo de toda a época de aquecimento, são requisitos 

que naturalmente contribuíram para um maior consumo energético. 

Os sistemas com bomba de calor apresentaram desempenhos francamente mais convenientes do 

que os sistemas de caldeira. Este aspecto deve-se ao facto de parte da energia fornecida pelos 

sistemas com bomba de calor ter origem renovável e gratuita. O muito provável aumento do 

preço da energia ao longo dos próximos anos fará com que estes sistemas se tornem mais e mais 

proveitosos. Além das vantagens económicas, as bombas de calor comportam também vantagens 

do ponto de vista ambiental.  

Tendo presente a segunda lei da Termodinâmica e a inevitabilidade da redução da quantidade de 

exergia em qualquer sistema, a bomba de calor pode, com as devidas reservas, ser vista como 

um regenerador exergético, visto que explora a energia calorífica de uma fonte a uma 

temperatura relativamente baixa, com baixo nível exergético, e permite a utilização dessa 

mesma energia com uma temperatura mais alta e com um nível exergético mais elevado. 

Os sistemas com componente solar exploram uma fonte energética activa (o Sol) para aumentar 

a quantidade de energia local explorada melhorando consideravelmente o seu desempenho, o 
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que explica, em parte, a discrepância que se observa nos desempenhos dos sistemas SAGSHP e 

BCS quando comparados com o sistema GSHP. 

O sistema SAGSHP tira partido da energia “injectada” pela componente solar para se destacar, 

no que diz respeito ao seu baixo gasto económico ao longo do período de aquecimento, em 

relação aos sistemas que não possuem esta componente. No entanto, o sistema BCS obtém 

melhores resultados devido ao reforço da sua componente solar, aumentando a quantidade de 

energia solar recolhida quando esta se encontra disponível, e devido ao aumento da capacidade 

do seu acumulador, que proporciona uma inércia térmica que permite proporcionar um 

considerável fornecimento energético à bomba de calor, mesmo durante períodos de menor 

produção dos colectores solares. 

O sistema BCS, inicialmente simulado com o principal intuito de contornar a instalação da 

componente geotérmica que levanta problemas, no que diz respeito aos requisitos em termos de 

espaço e investimento inicial, obteve resultados surpreendentes. Conseguiu-se um sistema com 

um preço muito mais baixo do que o do sistema SAGSHP e que proporcionou, ao longo de toda a 

época de aquecimento uma temperatura à entrada do condensador da bomba de calor uma 

temperatura conveniente que garante um consumo energético ainda mais reduzido do que com o 

sistema SAGSHP. 

A simulação com o ficheiro climático de Bragança mostrou que o sistema BCS deve ser 

cuidadosamente dimensionado e ajustado de acordo com a zona onde é instalado. 

Uma comparação global permite concluir que o sistema BCS mostra-se o mais conveniente. É o 

sistema que utiliza uma maior quantidade de energia local e renovável, sendo por isso o sistema 

mais “verde”, factor cuja importância tem vindo a crescer junto dos consumidores. No entanto, 

dado o ambiente de instabilidade económica que se vive neste momento, muitos consumidores 

estarão mais preocupados com o aspecto financeiro das diferentes opções. E, embora comporte 

um investimento inicial mais elevado do que os demais sistemas à excepção do SAGSHP, o 

sistema BCS compensa esse investimento num período relativamente curto (um pouco superior a 

5 anos) proporcionando poupanças energéticas e económicas consideráveis. 

11.1. Projectos futuros 

A realização deste trabalho é um ponto de partida para um estudo mais elaborado e realista do 

sistema SAGSHP, tendo deixado claro o potencial deste tipo de sistemas que deverão ser 

estudados de forma mais realista, no que à sua configuração diz respeito, com recurso a estas e 

outras ferramentas.  
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A análise efectuada neste trabalho poderá servir de base ao estudo do sistema SAGSHP com uma 

configuração e funcionamento tal como inicialmente idealizado (ver subcapítulo 9.2) com quatro 

modos de funcionamento em para aquecimento e um para arrefecimento: 

 Modo1 – Colectores fornecem calor ao acumulador 1 que por sua vez promoverá a 

regeneração térmica do solo através do permutador geotérmico; 

 Modo 2 – Colectores fornecem calor ao acumulador 2 que satisfaz a totalidade das 

necessidades de água quente; 

 Modo 3 – Colectores fornecem calor ao acumulador 1 que alimenta a bomba de calor; 

 Modo 4 - O permutador geotérmico fornece calor ao acumulador 1 que alimenta a bomba 

de calor; 

 Modo 5 – Há uma inversão no modo de funcionamento da bomba de calor. O piso radiante 

retira calor da habitação e o permutador geotérmico liberta esse calor para o solo 

promovendo a sua regeneração térmica. 

O sistema que despertou mais interesse, no que diz respeito a um estudo posterior, foi o sistema 

BCS. Neste sistema, será de grande utilidade realizar um estudo e uma optimização mais 

aprofundada potenciando os resultados encorajadores obtido neste trabalho. Assim, poder-se-á 

elaborar uma análise de um sistema semelhante ao sistema BCS aqui apresentado, onde o 

sistema a estudar teria um funcionamento automático de forma a permitir a satisfação das 

necessidades de água quente directamente, sem recurso à bomba de calor sempre que a 

produção solar o permitisse. O fornecimento directo de água quente a partir do acumulador não 

deve no entanto resultar num prejuízo para a função do acumulador enquanto fonte térmica da 

bomba de calor durante os períodos em que não existe produção solar. 

Seria igualmente interessante realizar um estudo exaustivo sobre o desempenho, 

dimensionamento e optimização destes sistemas em diferentes localizações geográficas sujeitas 

a diferentes condições climatéricas. 

Seria também muito interessante abordar a utilização de um acumulador de calor latente 

integrado neste sistema. Este acumulador poderá eventualmente, aumentar o rendimento do 

sistema de captação solar, ao fazer o armazenamento de calor latente, diminuir o tempo de 

funcionamento da bomba de calor e garantir uma inércia térmica que permita ao sistema fazer 

face a maiores períodos de carência de radiação solar.  
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Anexos 

Anexo A – Preços dos diferentes sistemas. 

Tabela. A: Custo do sistema com caldeira a gasóleo. 

Item Custo [€] IVA % P.V.P. [€] 

Caldeira a gasóleo 

(Caldeira de fundição 

Lidia 25) 

1010 21 1222,1 

Queimador 513 21 620,73 

Acumulador de 500 litros 1350 21 1633,5 

Grupo de circulação 550 21 625,5 

Acessórios e tubagens 2000 21 2420 

Mão de obra (Estimada) 11000 21 13310 

Piso radiante 22500 21 27225 

PVP total [€] 47056,86 
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Tabela. B: Custo do sistema com caldeira a gás. 

Item Custo [€] IVA % P.V.P. [€] 

Caldeira a gás (Sime RXE 

26) 
940 21 1137,4 

Queimador 740 21 895,4 

Acumulador de 500 litros 1350 21 1633,5 

Grupo de circulação 550 21 625,5 

Acessórios e tubagens 2000 21 2420 

Mão de obra (Estimada) 11000 21 13310 

Piso radiante 22500 21 27225 

PVP total [€] 47246,8 

Tabela. C: Custo do sistema GSHP. 

Item Custo [€] IVA % P.V.P. [€] 

Bomba de calor 

(Immosolar IS – SW) 
11000 13 12430 

Permutador getérmico 4694 13 5304.22 

Acumulador de 500 litros 1350 21 1633,5 

2 bombas de circulação 700 21 847 

Acessórios e tubagens 2000 21 2420 

Mão de obra (Estimada) 11000 21 13310 

Piso radiante 22500 21 27225 

PVP total [€] 63169.72 
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Tabela. D: Custo do sistema SAGSHP. 

Item Custo [€] IVA % P.V.P. [€] 

Bomba de calor 

(Immosolar IS – SW) 
11000 13 12430 

Permutador geotérmico 4694 13 5304.22 

Acumulador de 500 litros 1350 21 1633,5 

Bomba de circulação de 

caudal variável 
450 21 544,5 

2 bombas de circulação 700 21 847 

4 colectores solares 1840 13 2079,2 

Acessórios e tubagens 3000 21 3630 

Mão de obra 11000 21 13310 

Piso radiante 22500 21 27225 

PVP total [€] 67003,2 

 

Tabela. E: Custo do sistema BCS. 

Item Custo [€] IVA % P.V.P. [€] 

Bomba de calor 

(Immosolar IS – SW) 
11000 13 12430 

Acumulador de 1000 

litros 
2800 21 3388 

Bomba de circulação de 

caudal variável 
450 21 544,5 

Bombas de circulação 350 21 423,5 

5 colectores solares 2300 13 2599 

Acessórios e tubagens 3000 21 3630 

Mão de obra 11000 21 13310 

Piso radiante 22500 21 27225 

PVP total [€] 63550 
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Anexo B – Temperaturas nos circuitos de AQS no dia 

mais frio da época de aquecimento (2 de Março) 

Tabela F: Temperaturas nos circuitos de AQS no dia mais frio da época de aquecimento. 

          Temperaturas 

Horas 

GSHP [°C] SAGSHP [°C] SAHP [°C] 
Caldeira a gás 

natural [°C] 

Caldeira a 

gasóleo [°C] 

1h 59,51824923 59,99999933 59,99790824 56,88092359 56,88092359 

2h 59,136301 59,9999999 59,93241808 56,88092359 56,62745137 

3h 58,84348431 59,99999998 59,78512452 56,88092359 56,37988567 

4h 58,59237619 60 59,54883943 56,88092359 56,14350057 

5h 58,34327405 59,9966727 59,22411679 55,92171552 55,92171552 

6h 58,07456795 59,94098614 58,81438529 55,71535124 55,71535124 

7h 57,77494044 59,80065644 58,32503012 55,52458495 55,52458495 

8h 56,87345212 58,96893058 57,20871131 54,9338927 54,9338927 

9h 54,34793242 56,38124698 54,49428532 53,49619531 53,49619531 

10h 52,9597369 55,1409532 52,95986598 53,50354441 53,50354441 

11h 53,12123707 55,30994286 52,67827797 54,36747189 54,36747189 

12h 54,31306661 55,76014831 52,59979971 55,07857418 55,07857418 

13h 56,13145747 56,88017573 52,68492944 55,89084095 55,89084095 

14h 58,08287484 58,0418654 53,18597548 56,97915221 56,97915221 

15h 59,70794859 58,0418654 53,18597548 58,00279627 58,00279627 

16h 59,97051203 58,0418654 53,18597548 58,68004671 58,68004671 

17h 59,99702265 58,0418654 53,18597548 59,12812058 59,12812058 

18h 59,99984747 58,79150837 53,72513703 59,28554918 59,28554918 

19h 59,9999846 59,80079536 54,87812269 58,86845628 58,86845628 

20h 59,99999844 59,96914353 55,60394065 58,41921708 58,41921708 

21h 60,00018462 59,99491128 56,32843218 58,21094225 58,21094225 

22h 60,00258691 59,99668208 56,30939909 58,59176298 58,59176298 

23h 60,00554349 59,99668208 56,30939909 58,99880095 58,99880095 

24h 60,00850007 59,99668208 56,30939909 58,53162668 58,53162668 
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Anexo C - Temperatura interior na habitação no dia mais 

frio da época de aquecimento (2 de Março) 

Tabela G: Temperatura interior na habitação no dia mais frio da época de aquecimento. 

         Temperaturas 

Horas 

GSHP [°C] SAGSHP [°C] BCS [°C] 
Caldeira a gás 

natural [°C] 

Caldeira a 

gasóleo [°C] 

1h 19,3575036 19,60026619 19,12832761 19,10121093 19,12832761 

2h 19,22495523 19,70536188 18,96056201 18,91822478 18,96056201 

3h 19,1235511 19,72100624 18,80925116 18,7836221 18,80925116 

4h 19,02306569 19,68657181 18,67358493 18,65722461 18,67358493 

5h 18,92656001 19,62214138 18,55062464 18,53876613 18,55062464 

6h 18,83546446 19,54037296 18,43787718 18,4281507 18,43787718 

7h 18,75957941 19,45877653 18,34404682 18,33462775 18,34404682 

8h 18,77734716 19,47171646 18,29172012 18,34251934 18,29172012 

9h 18,96924737 19,67618229 18,72466827 18,52897616 18,72466827 

10h 19,04165186 19,81655362 18,93226722 18,62898947 18,93226722 

11h 19,37256107 19,99316358 19,29606065 18,97145601 19,29606065 

12h 19,87590202 20,11548436 19,83470291 19,50417326 19,83470291 

13h 20,19539877 20,19247349 20,22225703 20,07990232 20,22225703 

14h 20,51979652 20,55537699 20,67173888 20,42429788 20,67173888 

15h 21,00703142 21,0578623 21,27531507 20,8991077 21,27531507 

16h 21,51467866 21,5713051 21,90050441 21,39740248 21,90050441 

17h 21,99115772 22,08443911 22,43856717 21,86450586 22,43856717 

18h 22,17366275 22,27520614 22,65992536 22,02954601 22,65992536 

19h 22,30374787 22,38894597 22,0786958 22,15838914 22,0786958 

20h 22,00606972 22,07849008 21,60301862 21,86391067 21,60301862 

21h 21,60539965 21,65514783 21,08475867 21,4596464 21,08475867 

22h 21,15592375 21,19255818 20,50095846 21,00727495 20,50095846 

23h 20,66464803 20,68957831 19,98620596 20,51373861 19,98620596 

24h 20,14698841 20,16052297 19,88253768 20,02228615 19,88253768 
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Anexo D – Índice de PMV na habitação no dia mais frio da 

época de aquecimento (2 de Março) 

Tabela H: Índice de PMV no dia mais frio da época de aquecimento. 

PMV 

Horas 

Sem sistema 

de 

climatização 

BCS SAGSHP GSHP 
Caldeira gás 

natural 

Caldeira a 

gasóleo 

1h -1,424037583 -0,347544391 -0,30868182 -0,38902329 -0,276204213 -0,276204213 

2h -1,539648905 -0,381251432 -0,332730545 -0,370818795 -0,315498481 -0,315498481 

3h -1,654048723 -0,409734352 -0,354817105 -0,37142099 -0,350886783 -0,350886783 

4h -1,766648541 -0,436784476 -0,376830291 -0,381653925 -0,381395251 -0,381395251 

5h -1,877174623 -0,461075758 -0,397978566 -0,397461267 -0,409714535 -0,409714535 

6h -1,985470133 -0,48430565 -0,417758896 -0,416277792 -0,436009293 -0,436009293 

7h -2,08856187 -0,504537648 -0,434531908 -0,434847119 -0,457879352 -0,457879352 

8h -2,178916554 -0,508783656 -0,436084707 -0,437794748 -0,470572423 -0,470572423 

9h -2,189431748 -0,487206433 -0,412251253 -0,410923901 -0,417324309 -0,417324309 

10h -2,189921378 -0,46771245 -0,393667603 -0,379834474 -0,376283015 -0,376283015 

11h -2,141322737 -0,401663845 -0,329599258 -0,34775493 -0,299022074 -0,299022074 

12h -2,032276144 -0,298150189 -0,231710946 -0,321348177 -0,185775638 -0,185775638 

13h -1,867657673 -0,18811589 -0,17296178 -0,302533941 -0,105130427 -0,105130427 

14h -1,649038355 -0,118900901 -0,105693763 -0,226338652 -8,83E-03 -8,83E-03 

15h -1,413186528 -2,36E-02 -8,49E-03 -0,123009638 0,117058824 0,117058824 

16h -1,197571806 7,49E-02 9,15E-02 -1,82E-02 0,245176742 0,245176742 

17h -1,025825704 0,161800616 0,179200056 7,64E-02 0,349770956 0,349770956 

18h -0,922913497 0,191865321 0,210148122 0,109060812 0,390429428 0,390429428 

19h -0,946765935 0,194923254 0,212228419 0,109249138 0,312027742 0,312027742 

20h -0,990317441 0,136510241 0,152599942 4,68E-02 0,221600254 0,221600254 

21h -1,044881925 5,81E-02 7,29E-02 -3,83E-02 0,116721364 0,116721364 

22h -1,108656678 -2,96E-02 -1,59E-02 -0,13250941 -5,09E-04 -5,09E-04 

23h -1,181725308 -0,124855645 -0,112179714 -0,234007664 -0,101092752 -0,101092752 

24h -1,260970724 -0,224955141 -0,213290958 -0,340181612 -0,123264235 -0,123264235 
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Anexo E – Gasto mensal em € de cada um dos sistemas 

durante a época de aquecimento 

Tabela I: Gasto mensal de cada um dos sistemas durante a época de aquecimento. 

Gasto mensal 

[€] 

Caldeira a 

gasóleo 

Caldeira a gás 

natural 
GSHP SAGSHP BCS 

Janeiro 888,865 799,8735 459,1305 408,2445 369,6945 

Fevereiro 646,3624 581,6179 327,5465 260,9835 215,623 

Março 501,1876 450,8046 255,972 202,1305 165,251 

Abril 398,4138 358,2475 202,6445 148,032 109,8675 

Maio 304,7426 273,888 156,256 114,365 85,324 

Setembro 268,5656 241,3073 142,378 104,599 77,871 

Outubro 310,4998 279,0028 159,083 116,5495 86,095 

Novembro 684,5622 615,9502 349,52 280,901 225,2605 

Dezembro 820,0898 738,0052 416,083 378,304 329,731 
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Anexo F – Consumo mensal de cada um dos sistemas 

durante a época de aquecimento, em kWh. 

Tabela J: Consumo mensal de cada um dos sistemas durante a época de aquecimento. 

Consumo 

mensal [kWh] 

Caldeira a 

gasóleo 

Caldeira a gás 

natural 
GSHP SAGSHP BCS 

Janeiro 11425 11416 3573 3177 2877 

Fevereiro 8308 8301 2549 2031 1678 

Março 6442 6434 1992 1573 1286 

Abril 5121 5113 1577 1152 855 

Maio 3917 3909 1216 890 664 

Setembro 3452 3444 1108 814 606 

Outubro 3991 3982 1238 907 670 

Novembro 8799 8791 2720 2186 1753 

Dezembro 10541 10533 3238 2944 2566 
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Anexo G – Temperatura interior da habitação e do 

circuito de AQS, com o sistema de SAGSHP, ao longo de 

toda a época de aquecimento. 

 

 

Figura. A - Temperatura do circuito de AQS e do interior da habitação ao longo de toda a época de 
aquecimento. 
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