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Contexto

Consumo energético mundial crescente, aumento das emissões de CFC

Procura de fontes de energia renováveis  

https://yearbook.enerdata.net/energy-consumption-data.html
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Contexto

Consumos energéticos por setor de atividade 

http://www.eea.europa.eu
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Contexto

Alterações climáticas  

https://climate.nasa.gov/

February 2017 was second-warmest 

February on record

Portugal particularmente afetado?
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Energia geotérmica. Diferentes aplicações 
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Procura de soluções sustentáveis

Aplicações Geotérmicas Superficiais  

Princípios de funcionamento de geoestruturas termoativas

❑ Utilizam a temperatura relativamente constante do terreno para aquecimento no Inverno e 

arrefecimento no Verão 
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Princípios de funcionamento de geoestruturas termoativas

COP≥4 para efeitos de viabilidade económica (Brandl, 2006)
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Aplicações de geoestruturas termoativas

❑ Paredes moldadas

(função estrutural e de 

permutador de calor)

❑ Suportes de túneis

Adam, D. & Markiewicz, R. (2009). Géotechnique 59, No. 3
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Aplicações de geoestruturas termoativas

❑ Estacas (função estrutural e permutador de calor)

❑ BHE (borehole heat 

exchangers)

(permutadores de calor))
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Na prática ground source heat pump 
GSHP é o termo usado para sistema 
geotérmico com bomba de calor.

GSHP podem incluir (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, ASHRAE 2003):

•Sistemas acoplados ao terreno (ground 
coupled heat pump GCHP) (a) e b));

•Sistema que utilizam água dos aquíferos 
(ground water heat pump GWHP) (c));

•Sistemas que utilizam a água superficial 
(surface water heat pump SWHP) (d)).

Estes sistemas têm aplicações  
semelhantes mas diferem no tipo de 
reservatório térmico utilizado incluindo 
terreno, água e água superficial. 

Tipos de geoestruturas termoativas
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❑ Vantagens

❑ Elevada eficiência, baixo consumo 

eléctrico

❑ Ambientais (menores emissões de CO2, 

adaptação às alterações climáticas)

❑ Baixo custos de manutenção

❑ Custos em termos de ciclo de vida

❑ Menor ocupação com equipamentos 

outdoor

❑ Maior conforto dos habitantes

❑ Desvantagens

❑ Investimento inicial mais elevado

❑ Falta de profissionais qualificados

❑ Questões legislativas

Aplicações de geoestruturas termoativas

❑ Sistemas fechados

❑ Estruturas termoactivas

❑ Estacas termoativas – Impacte 

estrutural nas fundações? 

❑ Paredes moldadas termoactivas –

Impacte nos esforço de flexão? 

❑ Túneis com permutadores de calor –

Esforços nos suportes? 

❑ Loops horizontais – Efeito da saturação 

parcial? 

❑ Efeito de grupo

❑ Sistemas abertos

❑ Hidrogeologia 

❑ Efeitos do rebaixamento e da 
reeinjecção nos aquíferos?

❑ Desempenho a longo prazo 

(térmico e mecânico) ??
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Interacções físicas no solo em geoestruturas termoativas

❑ Comportamento térmico do 

terreno e da geoestrutura
❑ Eficiência do Sistema 

λ - condutividade térmica

❑ Comportamento 

termomecânico
❑ Dimensionamento estrutural 

β - expansão térmica

❑ Posição do nível freático 

existência de fluxo de água
❑ Terreno saturado condutividade 

térmica mais elevada

❑ Fluxo horizontal pode aumentar a 

eficiência do sistema
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Interacções físicas no solo em geo. termoativas

Transferência de calor nos solos 

A transferência de calor por condução é claramente o processo mais significativo nos 
solos e domina também no caso de geoestruturas termoactivas (sistemas acoplados 
ao terreno/sistemas fechados) (Rees et al., 2000) 

❑ Condução: contacto directo das partículas constituintes da matéria 

❑ Convecção:  movimento das partículas (circulação de fluidos) 

❑ Radiação: ondas electromagnéticas 

Fluxo de calor por condução  (Lei de Fourier)



arranjo em série

arranjo em paralelo

média geométrica 

fracção sólida fracção líquida fracção gasosa

Determinação da condutividade térmica do solo 

Métodos empíricos
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Quartzo:

Água:

Métodos numéricos   

COST TU 1405 Lisbon Workshop 2015

Maranha e Vieira 

Determinação da condutividade térmica do solo 

Empíricos vs. Numéricos



Regime Estacionário

• Placa Quente Protegida (Guarded Hot Plate, GHP);

• Aparelho Fluximétrico de Calor (Heat Flow Meter Apparatus, HFMA);

• Guarded-comparative-longitudinal heat flow technique

American Society for Testing and Materials-ASTM C177-10 (2010), o ensaio da Guarded Hot Plate (GHP) ou 
Placa Quente Protegida, permite a medição do fluxo térmico em regime permanente entre dois  materiais  de 
isolamento.

Esquema de dispositivo GHP

modelo Dynatech TCFG-R4-6 adaptado de Al-Hadhrami e Ahmad (2009).

As GHP são geralmente constituídas por uma unidade de medição, 
onde está incluída a unidade de aquecimento, duas placas de 
arrefecimento e protecções que possibilitam a obtenção do fluxo de 
calor unidireccional. As protecções são consideradas como primária e 
secundária. A primeira é sempre parte integrante do dispositivo, 
estando colocada em redor da unidade de medição, separada desta 
por um espaço preenchido por ar. Já a protecção secundária nem 
sempre é necessária, segundo a ASTM C177-10 (2010), sendo apenas 
utilizada para ensaios realizados a temperaturas que excedam em 10 
°C a temperatura ambiente.

(Lopes, 2014)

Métodos de laboratório

Determinação da condutividade térmica do solo 



Regime Variável

Os métodos em regime não estacionário ou variável, medem a condutividade térmica dos solos durante os 

estados de transição. Estes determinam a condutividade enquanto a temperatura do solo varia devido ao 

seu aquecimento ou arrefecimento (Moel et al., 2010). 

• Hot Wire Method;
• Sondas Térmicas;
• Transient Plane Source;

Hot wire method

O Hot Wire Method (HWM) é um dispositivo que permite a determinação da condutividade térmica numa grande 

variedade de materiais. É baseado no Line Source Model. Este modelo considera uma fonte de calor infinitamente 

extensa, que ao aquecer transmite calor ao solo, gerando um fluxo radial de energia térmica. A sua primeira finalidade 

foi a determinação da condutividade térmica de materiais granulares, sendo possível a sua utilização actualmente 

para caracterização de sólidos líquidos e gases (Coment et al., 2006). 

Determinação da condutividade térmica do solo 
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Ensaios de Resposta Térmica (Thermal Response Tests -

TRT) - consistem em medir a evolução da temperatura num

permutador de calor sob determinada carga térmica. Existem

vários procedimentos de ensaio (e.g. Wang et al. (2010),

Javed et al. (2012), contudo a base é mesma: capturar a

reposta térmica do terreno e estimar as propriedades do

terreno usando modelos matemáticos apropriados de

transferência de calor entre o furo e o terreno.

Ensaios de campo TRT

Determinação da condutividade térmica do solo 

COST TU 1405 Lisbon Workshop 2015

Fleur Loveridge 
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Caracterização do comportamento termomecânico do solo 

❑ Expressões analíticas 

❑ Condições de carregamento simples

❑ Solo com comportamento elástico e 

linear

❑ Equipamentos de ensaio 

adaptados para condições não 

isotérmicas 

❑Ensaios edométricos

❑Ensaios de corte

❑Ensaios triaxiais

❑ Ensaios de campo em estacas  

❑Poucos resultados Efeit
os 
cíclic
os

Yavari et al., 2016, 

Can. Geotech. J., 53(7)
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Efeito mecânico da variação da temperatura  no solo. Ensaios triaxiais 

em condições  isotrópicas (estudo em laboratório)

Volume de água drenada em condições de 

tensão isotrópica de  200 kPa cem função da 

temperatura, olite saturada (Mitchel, 1993)

Efeito da temperatura na tensão efectiva em condições não drenadas, 

sob tensão total constante  (Mitchel, 1993)

Caracterização do comportamento termomecânico do solo

Ensaio
drenado

Ensaio
não drenado
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Efeitos mecânicos

Efeito da temperatura e do grau de sobreconsolidação na compressão 

isotrópica

Deformação volumétrica do calulino no decurso do 
aquecimento em condições drenadas, 22ºC a 90ºC 
(Cekerevac  and Laloui, 2004)

Heating

O

C

N

C

Σ
up

Cooling

O

C

N

C
p’ p’

q’q’

O solo expande ou dilata em função da sua 

história de tensões e da temperatura

Ensaios
drenados
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• Peter Bourne-Webb

COST TU 1405 Lisbon Workshop - 10 December 2015 

Field testing of energy piles – an overview of experiences in Europe (& elsewhere) 

Peter Bourne-Webb 

Efeitos mecânicos

Ensaios termomecânicos em estacas
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Efeitos mecânicos

Akrouch et al., Acta Geotechnica (2014) 9:399–412

O uso de estacas de fundação para aplicações 

geotérmicas induz deformações e tensões devido às 

cargas térmicas provocadas pela 

expansão/contracção volumétrica da estaca e da 

tensão de corte entre o terreno e a estaca  gerado por 

essa alteração volumétrica térmica 

….

O aumento de carga é insignificante  (\1 % por grau 

de aumento de temperatura) comparado com os 

valores de resistência últimos  

…

O comportamento dependente do tempo em 

estacas geotérmicas em argilas muito plásticas 

para climas dominados por necessidades de 

arrefecimento é um fator a considerar. O 

aumento da viscosidade pode resultar em num 

aumento dos deslocamentos a longo prazo

…..

Mais investigação é necessária para o 

comportamento ao longo do tempo de estacas 

termoativas com base em ais ensaios de carga 

em diferentes tipos de solos e diferentes 

condições de aquecimento e arrefecimento

Akrouch et al. Acta Geotechnica (2014) 9:399–412

Akrouch, G. A., et al. (2014). 

Acta Geotechnica 9(3): 
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20 m

Efeitos mecânicos. Estudo numérico estaca flutuante. Argila NC

Vieira e Maranha ,

(Int. Journ. Geomech 17(1), 2017)
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Lisbon atmospheric conditions  

Efeitos mecânicos. Estudo numérico estaca flutuante.
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Ensaio de carga na estaca
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Efeitos mecânicos. Estudo numérico estaca flutuante.
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Notas Finais 

❑ Sistemas geotérmicos superficiais afiguram-se como uma alternativa 

vantajosa (ambiental e no ciclo de vida) relativamente aos sistemas de 

climatização tradicionais

❑ Numerosas soluções adaptáveis a várias condições de terreno, de clima e 

de infraestrutura a climatizar

❑ O desempenho dos sistemas a longo prazo é ainda relativamente pouco 

conhecido sendo necessária mais monitorização 

❑ A eficiência térmica a longo prazo e a avaliação dos efeitos mecânicos são 

temas de intensa investigação na atualidade

❑ A caracterização térmica do terreno é um aspeto chave no avaliação 

desempenho do sistema
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