
     © Synege      Rua General Ferreira Martins, 10, 4º B 1495-137 Algés             www.synege.pt  

GEOTERMIA SUPERFICIAL 
 

Pedro Madureira 

 Conceitos 
 Tipos de sistemas 
 Geologia/Hidrogeologia 
 Caso de Estudo - Sistema de captação/rejeição de 

calor geotérmico do Ombria Resort 
 Considerações Finais 



“A geotermia é a energia armazenada na forma de calor sob a superfície terrestre”, 
definição adoptada pelo Conselho Europeu de Energia Geotérmica e incluída na Directiva 
Europeia 2009/28/EU, de 5/6/2009. 
 

De acordo com a sua temperatura e potencial de aproveitamento, 
o recurso geotérmico pode ser dividido em quatro categorias: 
 

 alta entalpia (T> 180ºC) 
 média entalpia (T >90ºC e <180ºC) 
 baixa entalpia (T >30ºC e <90ºC) 
 muito baixa entalpia (T <30ºC) 

CONCEITOS GEOTERMIA SUPERFICIAL 

O preceito básico da geotermia muito baixa entalpia (geotermia 
superficial) consiste em aproveitar a T estável do subsolo e utilizá-
la como base de captação ou rejeição de calor. 



SISTEMAS FECHADOS 
 

verticais 
sondas geotérmicas instaladas em profundidade 
no interior de perfurações verticais 
(ordem de 80m a 200m); 
 
 

horizontais 
sondas geotérmicas enterradas a pouca profundidade 
em disposição de laço ou  espiral 
(ordem de 0,5m a 2m); 
 

 
fundações termoativas 
sondas geotérmicas  instaladas nas fundações dos edifícios 
ou outras estruturas enterradas no subsolo (estacas, paredes  
moldadas, outros). 
 

 

SISTEMAS ABERTOS 
 

utilizam a água subterrânea, que é bombada e injetada  
através de furos de água. 

TIPOS DE SISTEMAS 



Single-U-pipe Double-U-pipe
25-40 mm

Simple coaxial

Pump

groundwater 

level

 

Vantagens: 
 
• Nenhuma manutenção regular 
• Seguro 
• Pode ser usado praticamente em 

todos os lugares 
 
Desvantagens: 
 
• Capacidade limitada por estaca 

geotérmica (BHE) 
• Nível comparativamente baixo de 

temperatura da fonte de calor/ 
alto nível de fonte fria 

TIPOS DE SISTEMAS – SISTEMA FECHADO 

Fonte: Geotrainet 



Pump

groundwater 

level

 

Vantagens: 
 
• Alta capacidade para um custo 
relativamente baixo 
• Temperatura da fonte (base) 
normalmente elevada 
 
Desvantagens: 
 
• manutenção dos furos/poços 
• Requer um aquífero com caudal 
relevante 
• Há que conhecer bem o 
quimismo da água 

Fonte: Geotrainet 

TIPOS DE SISTEMAS – SISTEMA ABERTO 



DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS GEOTÉRMICOS SUPERFICIAIS 

Parâmetros relacionados com o terreno: 

o À superfície - área disponível, tipo de propriedade, clima, etc. 
 

o No subsolo – geologia e hidrogeologia, propriedades térmicas 

ESTUDO DE VIABILIDADE  

• Decidir qual o sistema geotérmico mais adequado para determinado fim e local 

• Analisar os aspectos técnicos, económicos, legais e ambientais - recurso a normas, 
elementos bibliográficos da especialidade (ex.: geológicos), software (ex.: EED), etc.  
e à caracterização do local da instalação face ao fim a que se destina 

• Um projeto bem dimensionado é optimizado nos custos  

• Um projeto bem dimensionado origina uma exploração sustentável a longo prazo 

Parâmetros relacionados com a estrutura construir: 

o  Tamanho, tipo de construção, utilização do edifício, etc.  



CONTEXTO GEOLÓGICO 

Os principais dados geológicos a considerar são: 

- Tipo e Dureza das Formações – influencia métodos de perfuração; 
- Propriedades térmicas – influenciam o projecto e condições de produção/exploração; 
- Água Subterrânea – afecta projecto, dimensionamento e perfuração (execução); 
- Temperatura do terreno – influencia o projecto. 

O sistema geotérmico deve ser adaptado ao local a que se destina - o contexto 
geológico não pode ser alterado!  

Sistema fechado (média e grande dimensão) – TESTE DE RESPOSTA TÉRMICA (TRT) 
 

O TRT permite obter in situ a condutividade térmica do subsolo, a temperatura em 
“repouso”, a resistência térmica entre o fluído e o terreno (tubo, enchimento) e a 
capacidade térmica volumétrica. 

Sistema aberto – ENSAIO DE BOMBAGEM (EB) 
 

O EB permite obter in situ diversos parâmetros hidrogeológicos essenciais para o 
projeto de um sistema aberto - permeabilidade, produtividade, entre outros 



As propriedades mais importantes para o dimensionamento de um sistema aberto 
(também importantes no dimensionamento de sistemas fechados) são: 
 

• Geometria do aquífero (limites de área e espessura) 

• Posição freática (do lençol freático ou do nível hidrostático) 

• Gradiente de águas subterrâneas (detectar a direção do fluxo natural) 

• Condutividade hidráulica (permeabilidade) 

• Transmissividade (condutividade hidráulica x espessura) 

• Coeficiente de armazenamento (rendimento em função do volume) 

• As condições de fronteira (limites circundantes, positivos ou negativos) 

PARÂMETROS HIDROGEOLÓGICOS 

Figura extraída do manual Geotrainet – 
legenda: Hydraulic properties of an aquifer 
are obtained by a longer pumping test where 
a number of observation wells or pipes is 
used to determine the shape of the draw 
down cone 



PARÂMETROS SISTEMA ABERTO 

Os sistemas em circuito aberto podem conter um certo número de poços normalmente 
colocados no mesmo aquífero. A função destes furos pode ser a extracção, a injecção ou a 
extracção e a injecção de água. 

 

• Um poço deve cumprir os seguintes requisitos funcionais: 
 

• Permitir a entrada de água, ou saída (injecção), com a menor resistência ao    
fluxo possível 

• Extrair água sem impurezas provenientes do aquífero 

• Construído de uma forma a que o aquífero fique protegido de contaminações 

• Durar por um longo tempo sem problemas de corrosão ou entupimento 

• Numa instalação em sistema aberto, os principais parâmetros a medir nos poços são 
os seguintes: 
 

• Rebaixamento em função do caudal de extracção 

• A pressão de injecção em função do caudal 

• As taxas de caudal cada poço 

• As temperaturas dentro e fora do furo 



HIDROGEOLOGIA 

Uma compreensão básica da hidrogeologia do local é determinante para o projeto, 
principalmente porque: 
  
• A água influencia a condutividade térmica; 

 

• A água pode ter um efeito de dissipação nas temperaturas do solo influenciando o 
balanceamento do sistema; 
 
 

• A presença de um aquífero já em exploração ou um perímetro de protecção pode 
inviabilizar o projeto; 
 

• As águas subterrâneas são sempre ser um factor importante no planeamento e 
execução da perfuração (ligação de aquíferos, artesianismo, etc.); 
 

• A produtividade do aquífero determina o limite de extracção e, portanto, pode 
limitar a exploração geotérmica em sistema aberto; 
 

• O aumento de temperatura da água do aquífero pode gerar contaminação 
microbiológica; 
 

• O quimismo da água pode  influenciar a corrosão ou a precipitação de materiais nos 
equipamentos da instalação. 



The Equitable Building, Portland OR, USA; 
Construído em 1948 
(Edifício da Commonwealth) 
 

2 poços de extracção com 50 m 
profundidade 
1 poço de injecção com 170 m de 
profundidade 
 
Máxima produção 130 m3/h 
Temperatura da água 18 °C 
2 bombas de calor, na totalidade 
2,4 MW aquecimento/arrefecimento 

EXEMPLO - SISTEMA ABERTO 

Fonte: Geotrainet 



CASO ESTUDO – OMBRIA RESORT 

 PROJETO OMBRIA RESORT 

 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

 DIMENSIONAMENTO 

 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E METODOLOGIAS 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

• O projeto Ombria Resort pretende uma eficiência 

energética de excelência, com respeito pelo 

ambiente - edifícios NZEB (Nearly Zero Energy 

Building) – opção geotermia; 

• A Quinta da Ombria tem uma área aproximada de 

144 hectares; 

• O espaço a climatizar compreende um clube de 

Golfe, um Hotel, um SPA e diversas Villas que 

perfazem uma área total a climatizar de 13.975 m2; 

• Dada a sua magnitude trata-se de um projeto único 

no âmbito da utilização de bombas de calor 

geotérmicas em Portugal; 

 

 

 

 

PROJETO QUINTA OMBRIA PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
DADOS 



PROJETO OMBRIA RESORT 
DIMENSIONAMENTO 

• O dimensionamento dos campos de captação / rejeição geotérmicos teve por base os 

valores de potência térmica e de consumos de energia dos edifícios que fazem parte da cada 

uma das zonas do empreendimento, bem como o enquadramento geológico e respectivos 

valores de condutividade térmica in situ, tendo por base cinco testes de resposta térmica 

(TRT´s) efectuados.  

 



A geologia na área da Quinta Ombria (Ombria Resort) é complexa do ponto de 
vista estrutural. A propriedade situa-se numa zona de contacto entre as formações 
xisto-grauváquicas paleozóicas e os depósitos sedimentares e  vulcano-
sedimentares da orla meso-cenozóica meridional portuguesa, e estando ambas as 
formações por vezes recobertas por depósitos detríticos recentes 

Estudos geológicos realizados no local: 
 
• Março, 2009: 13 sondagens  e 19 poços 

 
• Novembro, 2014: 20 sondagens e 7 poços 

 
• Agosto, 2015: 1 Furo de Captação/Ensaio de Caudal 

 
• Dezembro 2015: 5 sondagens >= a 100m 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CONTEXTO GEOLÓGICO 



Litostratigrafia simplificada, do topo para a base: 

 
• Solos de cobertura argilo-silto-arenosos, aluviões e cascalheiras (Recente e Quaternário); 

• “Calcários e Dolomitos da Formação da Picavessa” (J1
PA) – Calcários dolomíticos de tons 

cinzentos, brancos ou rosados; Argilas, por vezes siltosas e/ou margosas, acastanhadas e 
avermelhadas, por vezes com fragmentos/blocos de calcário; Margas arenosas e margas 
argilosas, cinzentas e avermelhadas; 

• “Complexo Vulcano-Sedimentar” (J1_CVS_a), essencialmente constituído por tufos 
vulcânicos, argilosos a siltosos, de tons arroxeados, avermelhados e acastanhados, e por 
rochas vulcânicas, decompostas a muito alteradas, de tons acastanhado e acinzentado; 

• “Formação de Mira” (HMi) – série alternante de xistos, muitas vezes argilosos (turbiditos 
finamente estratificados) e grauvaques de tons negro e cinzento, muito deformada e 
perturbada tectonicamente, dispondo-se em dobras apertadas, intensamente falhadas e 
recortadas por filões de quartzo. Nesta zona predominam os xistos. 

• Localmente podem observar-se filões e soleiras de rochas doleríticas relacionados com o 
episódio pós-varisco da instalação do maciço sub-vulcânico de Monchique. 

 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CONTEXTO GEOLÓGICO 



PROJETO GEOTÉRMICO QUINTA OMBRIA 
CONTEXTO GEOLÓGICO 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CONTEXTO GEOLÓGICO 

? 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CONTEXTO GEOLÓGICO 



Objetivo: obter in situ a temperatura média não perturbada do solo e a sua condutividade 
térmica efetiva, mediante a entrega de uma taxa de energia constante por um período de 
tempo considerável. Permite também determinar a resistência térmica entre furo (BHE) e 
subsolo. 
• temperatura do solo imperturbável [T0] 

Temperatura média ao longo da profundidade do furo (BHE). Uma T0 alta aumenta sempre a 
eficiência no modo de aquecimento. 
• condutividade térmica [λ] 

Capacidade do solo / rocha para conduzir o calor. Uma maior condutividade térmica aumenta 
a eficiência do colector (BHE).  O calor é transportado mais rápido quando a condutividade é 
maior. Este parâmetro é específico do local e não pode ser influenciada pela engenharia. 
• resistência térmica [Rb] 

fluxo de calor  transferido entre o fluido e o furo 
 

Consiste em: 
- Reservatório e fonte de calor; 
- Circulador de fluido; 
- Sensores e sistema de aquisição. 

Parâmetros a registar: 
- T_ida e T_retorno; 
- Caudal; 
- Potência elétrica.  
 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CÁLCULO E MODELAÇÃO – ENSAIO TRT 

Equipamento: 



Equipamento SYNEGE para realização de TRT (*): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba 

Resistência de 

aquecimento 
Vaso 

Expansão 

Ligação 

aos permutadores 

(*) desenvolvido em parceria com EST/IPS 

Equipamento segundo as normas de referência : CEN/TC 341; ISO/DIS 17628:2013 (DRAFT); VDI 4640 (Partes 1 a 3). 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CÁLCULO E MODELAÇÃO – ENSAIO TRT 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CONTEXTO GEOLÓGICO 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CONTEXTO GEOLÓGICO 

Sistema Aquífero: QUERENÇA - SILVES(M5) 
Concelhos – Albufeira, Lagoa, Loulé, Silves / Área – 318 km2 / CCDR - Algarve 

fonte: SNIRH 



O EED é um exemplo de programa que ajuda a 
dimensionar o sistema - especificação das propriedades 
do substrato geológico e a previsão da variação da T no 
subsolo ao longo dos anos 
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PROJETO GEOTÉRMICO QUINTA OMBRIA 
CÁLCULO E MODELAÇÃO 



 

• Os valores considerados no programa de cálculo EED foram obtidos pela média dos 
valores fornecidos pelos TRT, exceto no caso da temperatura do solo, onde se utilizou o 
valor pré-definido pelo programa, por ser mais conservador. Os valores são os 
seguintes: 

   

Temperatura média do terreno: 17,2 ºC 

           Condutividade Térmica média: 2,14 W/(m.K) 

      Resistência Térmica média: 0,12 (m.K)/W 
 

 

• Com o sistema em operação no modo arrefecimento o fluído não deverá ultrapassar os 
35 ºC e em modo aquecimento não deverá ser inferior a -3 ºC. Estas temperaturas 
ocorrerão com o funcionamento do sistema ao longo de 25 anos, que corresponde ao 
tempo de vida útil dos sistemas de climatização. 
 

• Em cada sonda previu-se circular um caudal de fluido de 0,6 l/s, para que o escoamento 
se realize em condições de regime não laminar (regime turbulento ou transiente) de 
forma a beneficiar de melhores performances para as trocas de calor do permutador 
geotérmico. 

 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
DIMENSIONAMENTO 



PROJETO OMBRIA RESORT 
CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA GEOTÉRMICO 

• necessidades de aquecimento de 3.303,1 MWh/ano, incluindo o aquecimento das piscinas, 

das quais 92% serão satisfeitas pelo sistema geotérmico; 

 

• necessidades de arrefecimento de 1.756,2 MWh/ano, que serão 100% satisfeitas pelo 

sistema geotérmico; 

 

• Satisfação de 69% das necessidades de AQS, que se estimam em 895 MWh/ano, 

correspondentes a um consumo de 19.242,8 m3/ano. A restante necessidade de AQS será 

satisfeita por um sistema solar térmico do tipo tubo de vácuo de fluxo direto; 

 



PROJETO OMBRIA RESORT 
CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA GEOTÉRMICO 

• Sistema centralizado do tipo bomba de calor geotérmica, com capacidade teórica 

máxima instalada de 1.342 kW de arrefecimento e de 2.470 kW de aquecimento 

• O circuito primário, ou geotérmico, de acordo com o cálculo térmico efetuado, 

composto por um total de 240 furos (BHE) distribuídos por 4 zonas (loops) 

distintas na área de projeto: 

– Zona 1: 36 BHE´s com 110m 

– Zona 2: 60 BHE´s com 125m 

– Zona 3: 72 BHE´s com 115m 

– Zona 4: 72 BHE´s com 115m 

• Os zonas estão separadas espacialmente dentro dos limites da propriedade 

• Cada BHE está afastado, no mínimo, 6 m do adjacente 



ZONA 1 / LOOP 1 

ZONA 2 / LOOP 2 

ZONA 3 / LOOP 3 

ZONA 4 / LOOP 4 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
ZONAS CAMPO GEOTÉRMICO COM BHE´S 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
ZONA 1 

Loop 1  
36 BHE´s com 110m de profundidade 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
ZONA 2 

Loop 2  
60 BHE´s com 125m de profundidade 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
ZONA 3 

Loop 3  
72 BHE´s com 115m de profundidade 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
ZONA 4 

Loop 4  
72 BHE´s com 115m de profundidade 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CAMPO GEOTÉRMICO 

• 36 BHE´s com 110m 

• 60 BHE´s com 125m 

• 72 BHE´s com 115m 

• 72 BHE´s com 115m 



OMBRIA RESORT 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

     

     

Duplo-U-BHE (HAKA, Rehau)e Coaxial BHE (Groundhit) 

Estado da arte dos materiais e equipamentos para a geotermia está bastante 
desenvolvido, permitindo soluções de qualidade e resolução/minimização de alguns 
problemas 
 

Todo o material para estes sistemas está hoje  disponível em fabricantes certificados de 
qualidade comprovada: sondas pré-fabricadas (BHE), material de grouting, tubos de 
distribuição, colectores e bombas de calor, etc. 



/ 

HYDRAULIC SYSTEMS TIGHTNESS  
Functional, rough outer layer  

 

 

PE-Xa green - Geothermal probe 

Informação fonte Rehau 

Optimized integration of geothermal probes to the 

backfill material 

 Functional outer layer for watertight hydraulic 

systems and increased efficiency of the entire 

geothermal system 

Water permeability of> 10 -10 ensures the 

protection of groundwater 

Purposen: 

By inserting „tight“ ground layers, kf-Value Ground 

< 10-8 

 Functional probe numbre> 10 (Watertransport 

total) 

When loaded surfaces (z.B. Parking areas) 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
MATERIAIS E EQUIPAMENTO – SONDAS GEOTÉRMICAS  



/ 

Optimized connection  

Increasing extraction capacity – Insulating effect by air gap 
An air gap between the probe and the grout can be formed by shrinkage of the grouting material, 
thermal movement or pressure fluctuations of the probe tube.  
  Thermal conductivity:  
- Backfill ca. 2,0 W/mK 
- Thermal conductivity air 0,026 W/mK             
 
 
 
 

Connection between the probe and the grout has substantially 
effect in the efficiency of the entire geothermal system.   

Soil permeability coefficient table 

(PE-Xa green - Geothermal probe - Informação fonte Rehau) 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
MATERIAIS E EQUIPAMENTO – SONDAS GEOTÉRMICAS  



/ 

FUNCTIONAL outer layer - DEVELOPMENT  
  

 Generating different roughness, matched to the grain sizes of the grouting material. 
 „ Macro-roughness "grain size ca.1mm - coarse sand fraction 
 „ Microroughness "grain size ca.0,2 mm - fine sand fraction 
 

 

 

 

 

 

(PE-Xa green - Geothermal probe - Informação fonte Rehau) 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
MATERIAIS E EQUIPAMENTO – SONDAS GEOTÉRMICAS  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Kornverteilung.svg


/ 

FUNCTIONAL outer layer - DEVELOPMENT  

 

 

„ Macro-roughness 
"grain size ca.1mm 
- coarse sand 
fraction 

Microroughness 
"grain size ca.0,2 
mm - fine sand 
fraction 

(PE-Xa green - Geothermal probe - Informação fonte Rehau) 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
MATERIAIS E EQUIPAMENTO – SONDAS GEOTÉRMICAS  



/ 

TEST OF EXTRACTION FORCE 
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Result: Significant increase in the pull-out forces by roughness  

(PE-Xa green - Geothermal probe - Informação fonte Rehau) 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
MATERIAIS E EQUIPAMENTO – SONDAS GEOTÉRMICAS  



/ 

TESTING SUBSURFACE WATERCOURSE 

 
 

Quelle: DIN 18130-1: 1998-05 

Triaxial tests for testing the hydraulic 
Tightness at ZAE Bayern  

 

 

 

 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
MATERIAIS E EQUIPAMENTO – SONDAS GEOTÉRMICAS  

Fonte:Rehau 



Perfuração e colocação de sondas geotérmicas em sistemas fechados verticais – 
Borehole Heat Exchangers (BHE) 

Pump

groundwater 

level

 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
PERFURAÇÃO BHE  

Sonda HBR205GT 
HUTTE 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
PERFURAÇÃO BHE  

Sonda COMACCHIO 
MC900P 



PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
PERFURAÇÃO BHE  

Sonda COMACCHIO 
MC900P 



Ligação do colector geotérmico vertical 
(BHE´s) ao edifício 

Pump

groundwater 

level

 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
SISTEMA HORIZONTAL 



• O sistema geotérmico do OMBRIA RESORT diligenceia a segurança 
ambiental do ponto de vista hídrico  

– Circuito fechado 

– Perfuração acompanhada de revestimento 

– Sondas geotérmicas de alta resistência e tecnologia 

– Grout inerte e de permeabilidade quase nula 

– Fluido de circulação inócuo do ponto de vista ambiental 

– Distribuição espacial entre furos e entre zonas de furos permitindo 
não afectar a dinâmica das águas subterrâneas 

– Acompanhamento de todos os trabalhos  por equipa de geologia 
independente 

 

 

 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

• Considera-se que o projeto da Ombria Resort não terá influência negativa na 
dinâmica hidrogeológica daquela área, uma vez que se trata de um circuito 
fechado e que será executado com recurso a técnicas, equipamentos e materiais 
que salvaguardam ao máximo a preservação da envolvente 

 

• De acordo com o projecto o impacto da instalação no subsolo será pouco 
significativo, uma vez que o sistema irá funcionará em modo de aquecimento no 
inverno e de arrefecimento no verão, existindo um razoável equilíbrio térmico ao 
nível global do empreendimento 

 

• Devido à sua magnitude o empreendimento da Quinta Ombria será um projeto de 
referência nacional de aplicação de uma energia com fonte renovável, 
enquadrando-se nos desafios e metas europeias traçadas até 2030, que referem 
um aumento em 27% da eficiência energética e do consumo de energia com 
origem em fontes renováveis e uma redução em 40% dos gases com efeito de 
estufa 

PROJETO GEOTÉRMICO OMBRIA RESORT 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 



• A necessidade de redução da dependência dos combustíveis fósseis, quer por razões 
ambientais, quer económicas, dita que aproveitemos este recurso renovável sob os 
nossos pés 

• Um projeto bem dimensionado como o Ombria Resort é otimizado nos custos e origina 
uma exploração sustentável a longo prazo – modelo para o desenvolvimento do 
mercado do aproveitamento geotérmico superficial 
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