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OUTROS DADOS – LOCALIZAÇÃO (nos seus aspectos do espaciais e climáticos)

Algumas das escolas que estão no programa de modernização

Imagem GE, 7 de Outubro de 2010

ES Tomás Cabreira, em Faro

ES , Diogo de Gouveia, em Beja

Imagem GE, 7 de Outubro de 2010



MAIS DADOS – NECESSIDADES DE AQS

• Necessidades de consumo
- Balneários e cantinas; maiores necessidades para os balneários.

• Perfis diários e anuais de utilização
- Os diários são variáveis de ano lectivo para ano lectivo; para as actividades escolares 
centra-se, geralmente, entre as 8 e as 18 horas;

- Os anuais dependem dos períodos de férias, mas a diferenciação, de ano para ano, é
insignificante.

O ano de 2010 terá 132 

dias de “potencial” não 

utilização de AQS



MAIS DADOS – NECESSIDADES DE AQS

• Capitações
- Não havendo recomendações devem ser utilizados valores típicos de consumo de AQS para 
os duches e para a lavagem de loiça para cada refeição diária servida. Para os primeiros 
valores entre 25 e 30 litros/duche à temperatura de 45ºC e para os segundos entre 5 e 10 
litros/refeição à temperatura de 60ºC.

• Disponibilidade (e existência) de outras formas de produção
- Existem outras formas de produção de AQS que sejam recuperáveis e integráveis com as 
instalações solares?

- Encontram-se na proximidade dos locais onde ficará a instalação solar, em particular os 
volumes de acumulação?

- É valioso do ponto de vista económico manter a energia existente para complementar a 
futura instalação solar? Ou, pelo contrário, deve mudar-se?

- etc.



SOLUÇÕES E CONSTRANGIMENTOS

Ferramentas de cálculo 
e dados de projecto

Custos de 
exploração

-Colectores solares 
planos;

- Tubos de vácuo.

Soluções Tecnológicas Constrangimentos

-Coberturas disponíveis e 
respectivas orientações;
- Distâncias entre colectores e 
armazenamento;
- Impedimentos de natureza 

estrutural, estética e outros;
- Regulamentos (RCCTE, RSECE)

-Solterm do LNEG;
- outras,
Para o calculo do 
contributo solar médio

Pré-

dimensionamento

Eventual  optimização

Custos de 
investimento



PROJECTO

Pré-

dimensionamento

Eventual  optimização

- Área de colectores;
- Volume de acumulação;

Projecto de 

engenharia

- É possível instalar os colectores pré-dimensionados?
- É possível instalar o volume de acumulação no espaço disponível;
- Dimensionar tubagem, isolamentos térmicos;
- Seleccionar bombas, válvulas, vasos de expansão, controlo, etc. 



UM CASO HIPOTÉTICO

Consumo
- Balneários: consumo nos dias úteis segundo o perfil; total diário de 3600 litros a 60ºC.

- Este consumo é equivalente a 5400 litros/dia a 45ºC, para um valor médio anual de 15ºC da 
água da rede.



UM CASO HIPOTÉTICO

Área inicial de colectores planos
- Parte-se de um valor de cerca de 60 m2 e um volume de acumulação de 4000 litros, repartido 

entre dois depósitos, com permutador de calor solar/acumulação exterior, p.e, de placas.

Localização
- Admitem-se à partida, dois locais: Beja e Aveiro.



UM CASO HIPOTÉTICO

Ferramentas de avaliação prévia
- Primeiro utilizou-se o programa Trnsys 16.0 e depois o Solterm com o objectivo de fazer um 

pré-dimensionamento.



UM CASO HIPOTÉTICO

Características dos colectores
- Parte-se de 3 colectores, designados por A, B e C; A selectivo, B selectivo de bom rendimento e 

C não selectivo (o designado colector de referência do SCE).



UM CASO HIPOTÉTICO

Comparação de resultados dos dois programas, para Beja



UM CASO HIPOTÉTICO

Comparação de resultados dos dois programas, para Beja com o colector B 
e para Aveiro com o colector A



UM CASO HIPOTÉTICO

Comparação de resultados para as duas localizações, com o colector A 
para ambas

Nota-se em todos os gráficos obtidos com os resultados do Trnsys um buraco em 
Julho e Agosto devido ao calendário escolar que foi utilizado. Isso não aparece com 
os resultados do Solterm.



UM CASO HIPOTÉTICO

Apreciação da resposta da instalação.



UM CASO HIPOTÉTICO

• Análise económica

Em virtude da redução da utilização haverá menor valia económica – a instalação capta mas a 
energia não é utilizada: Analisando dois indicadores económicos:

� Período de Retorno:

�Valor Acrescentado Líquido: 

I – Valor do investimento;  CF – Cash Flow de exploração do período p; j – Taxa de actualização; 
n – número de períodos da análise do investimento.

Não é difícil imaginar que se para um dado valor de I, CFp vem diminuído em virtude da redução 
de cerca de 36% dos dias em que não se usa a AQS solar que será prudente não exagerar no 
investimento, ie, não dimensionar generosamente a área de colectores.

Por outro lado este critério económico “converge” com um de natureza técnica: maior facilidade 
de dissipação de calor necessária nos períodos de reduzida, ou nula, utilização de AQS.



UM CASO HIPOTÉTICO

Que outras possibilidades oferece o excesso de energia solar no 
Verão?
Porque não imaginar um chiller de absorção para funcionar naquele longo período de 
meados de Junho a meados de Setembro, em que não há estudantes a utilizar AQS e 
energia solar está mais disponível? 
Partindo do seguinte perfil de cargas de arrefecimento…

E da localização em Beja, com uma torre de arrefecimento em circuito aberto, um valor de 
temperatura da água quente para o gerador de 90ºC…



UM CASO HIPOTÉTICO

Chiller de absorção com a mesma instalação solar, com o colector B



UM CASO HIPOTÉTICO

Chiller de absorção com a mesma instalação solar, com o 
colector B
Alguns dos resultados da simulação, tomando como referência o período de meados de 
Junho até meados de Setembro sem consumo de AQS (entre as horas 3936 e 6120, das 
8640 do ano):

�As necessidades de arrefecimento foram integralmente cobertas pelo chiller e 
foram de 31621 kWh;

�O apport solar nesse período foi  de 11551 kWh;

�O da energia de apoio (eventualmente uma caldeira) foi de 13772 kWh;

�O COP médio (de facto uma razão de potência caloríficas) do chiller foi de 0,80 – o 
valor nominal é de 0,70. Mas ele funciona durante grande parte do tempo com 
condições mais favoráveis, quer na condensação, quer na potência frigorífica 
requerida.

Haverá economia para suportar esta solução? “O investimento necessário é apenas 
no chiller de absorção, já que os colectores e, eventualmente a caldeira, já existem. 
E os custos são os do gás para substituir a electricidade do chiller convencional!”



UM CASO HIPOTÉTICO

Que outras possibilidades oferece o excesso de energia solar no 
Verão?
Outra possibilidade poderá ser o arrefecimento do ar novo numa instalação de ar 
condicionado, através do princípio da adsorção de vapor: 
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UM CASO HIPOTÉTICO

Roda adsorsora com a mesma instalação solar, com o colector B
Admitindo, para simplificação da análise, por não se ter realizado uma simulação, à
semelhança do que se fez para o chiller de absorção, que a instalação solar produzia a 
mesma energia, à mesma temperatura (90ºC), então:

�Sabendo que nas condições nominais da figura, são necessários cerca de 26 kW de 
calor para produzir 1 m3/s (3600 m3/h ) de ar novo, à temperatura de cerca de 25 ºC;

�O que daria para um período de 5/6 horas diárias, naquele período do ano em que 
não há consumo de AQS na escola, para gastar os 11551 kWh da contribuição solar, a 
90ºC, anteriormente determinada para o chiller;

Não haveria necessidade de produzir água a 90ºC, já que 70 a 80 ºC são suficientes 
para esta instalação, o que traria maior benefício para a instalação solar.

Haverá economia para suportar esta solução? “O investimento necessário é apenas 
na UTA já que os colectores e, eventualmente a caldeira, já existem. E os custos são 

os do gás para substituir a electricidade do chiller convencional!”



OUTRAS RENOVÁVEIS – PRODUÇÃO FOTOVOLTAICA

Para aquelas instalações é indispensável:
� 400 a 500 m2 de área de coberturas para receber os painéis;
� Dinheiro para o investimento,
� Abertura legal para avançar,
Porque a tecnologia está dominada.



NOTAS FINAIS

No panorama aberto pelo programa de modernização das 
escolas  do ensino secundário, abrem-se várias janelas de 
oportunidade:

� Para a produção de AQS através de colectores solares;
� E a utilização de ER, sobretudo a fotovoltaica,

Tecnologias já consagradas.
Mas também poderia ser uma oportunidade para experimentar 
outras, como antes se tentou propor…
Apesar de todas as soluções tecnológicas ao alcance, as económicas 
não devem ser subestimadas, sobretudo tendo em conta que são 
investimentos de longo prazo…
…

…
Pena é que a incorporação de equipamento de fabrico português no 
domínio destas instalações seja tão baixo!



Muito obrigado pela Vossa atenção.

Jornadas de Climatização

Ordem dos Engenheiros

Lisboa, 14 de Outubro 2010

Armando Costa Inverno


