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Resumo 

O desenvolvimento do mundo está cada vez mais dependente da energia, possuindo 

esta um papel fundamental no desenvolvimento dos países. Com o aumento de produção em 

massa de energia através de fontes não renováveis e poluentes, o caso dos derivados do 

petróleo e da energia nuclear, o planeta tem vindo a sofrer grandes alterações climáticas. Mas 

populações actuais já possuem consciência crítica sobre os problemas ambientais 

manifestando interesse em apostar nas energias renováveis para a produção de energia.  

O objectivo deste trabalho é produzir energia localmente através da energia solar 

térmica e energia eólica, com grande aplicabilidade ao sector habitacional. Como é 

financeiramente e tecnicamente difícil conseguir que a grande maioria dos edifícios sejam 

totalmente autónomos, em termos energéticos, um esforço possível passa por melhorar a 

eficiência e as fontes de energias consumidas nas habitações e edifícios. Após um estudo 

preliminar foi verificado que a maior parcela de consumo energético em habitações se destina 

ao aquecimento, nomeadamente ao de águas sanitárias e do ambiente, pelo que será esta a 

vertente a explorar neste trabalho. Uma segunda vertente consiste em prever a energia 

renovável produzida ao longo do dia e saber se esta é suficiente para as necessidades 

energéticas da habitação. Este conhecimento permite estabelecer estratégias inteligentes na 

gestão da energia, proporcionando uma poupança.  

De modo a tirar partido da energia eólica e da energia solar térmica para o aquecimento 

de água residencial, será proposto neste trabalho um sistema híbrido solar-eólico, provando-se 

com recurso a modelos computacionais à prova da sua rentabilidade económica. O sistema 

funciona de maneira muito simples, aproveitando a radiação solar para aquecer água. 

Adicionalmente, a energia eléctrica produzida por uma turbina eólica serve também para 

aquecer a água, mantida num reservatório isolador para posterior utilização. Para além das 

vantagens directas observáveis, nesta estrutura a turbina eólica não necessita de regulador de 

tensão ou de frequência, do que resulta um sistema mais barato e simples. A energia eléctrica 

é convertida em energia térmica por uma resistência de aquecimento colocada no interior do 

reservatório térmico.  

Este trabalho prova que este sistema proporciona economias, conjugando as 

disponibilidades energéticas de origem solar e eólica, geralmente com diferentes contributos 

nas diferentes estações do ano. Por exemplo, é climaticamente reconhecido que em Portugal 

continental existe mais radiação solar no verão e uma maior disponibilidade do vento no 

inverno.  
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Para suportar e validar este estudo foi desenvolvido um software para criar previsões de 

radiação e de velocidade do vento ao longo do dia, especificamente para a cidade de Braga 

entre os anos de 2005 e 2009. Com estas previsões e pela utilização de um modelo térmico de 

uma habitação consegue-se prever a energia necessária (suplementar), compreendendo-se as 

diferenças produzidas que existem durante um ano climático. 
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Abstract 

The developing world is increasingly dependent on energy, possessing such a key role in 

developing countries. With the rise of mass production of energy through non-renewable and 

polluting, the case of petroleum and nuclear energy, the planet has undergone major changes 

in climate. But people today already have critical awareness of environmental problems 

expressing interest in investing in renewable energy for power production. 

The objective of this work is to produce energy locally through solar thermal and wind 

power, with wide applicability to housing. How is financially and technically difficult to get 

most of the buildings are fully autonomous in terms of energy, an effort is possible to improve 

the efficiency and the sources of energy consumed in homes and buildings. After a preliminary 

study it was found that the largest share of energy consumption in dwellings intended for 

heating, particularly the sanitary water and the environment, so this will be the side to explore 

this work. A second strand is to provide the renewable energy produced throughout the day 

and whether this is sufficient for energy needs housing. This knowledge allows for intelligent 

strategies in energy management, providing a savings. 

To take advantage of wind and solar thermal energy for heating domestic water, is 

proposed in this paper a hybrid solar-wind, proving using computational models to test their 

economic viability. The system works very simply, using solar radiation to heat 

water. Additionally, the electrical energy generated by a wind turbine is also used to heat 

water, kept in a tank insulator for later use. Beyond the direct benefits observed in this 

structure the wind turbine does not need voltage regulator or frequency, which results in a 

cheaper and simpler system. The electrical energy is converted into thermal energy by a 

heating element placed within the thermal reservoir. 

This work proves that this system provides savings by combining the available energy 

from solar and wind power, usually with different contributions in different seasons. For 

example, it is recognized that climatically in Portugal there is more sunlight in summer and a 

greater availability of wind in winter. 

To support and validate this study was developed a software to create predictions of 

radiation and wind speed throughout the day, specifically the city of Braga between the years 

2005 and 2009. With these estimates and the use of a thermal model of a housing can be 

provided the energy needed (extra), it being understood that there are differences produced 

during one year climate. 
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1. Introdução 

 

 

 
 

“A Energia é o sangue dos sistemas sócio-económicos e, por isso, vital para o progresso, o 

desenvolvimento e o bem-estar dos cidadãos.” [1] [Fernandes, Eduardo de Oliveira] 

 

 

 

 

 

Na sociedade actual, observa-se uma crescente preocupação pela eficiência energética e 

pela utilização de fontes de energia auto-sustentáveis. Uma das alternativas mais promissoras 

visa encontrar soluções que forneçam energias renováveis com custo de investimentos 

aceitáveis e economicamente viáveis a médio prazo. 

A energia nos dias que correm é um recurso de extrema importância que alimenta a 

generalidade das actividades humanas, estando a sua utilização ligado aos índices de 

desenvolvimento industrial, tecnológico e humanos. A energia, nas suas principais formas, é 

nas sociedades contemporâneas o único alimento que faz mover a quase totalidade das 

actividades humanas. Apesar deste facto, ainda não se atingiu um nível satisfatório de 

aproveitamento energético e eficácia de utilização, tendo em conta que depende na sua 

grande maioria da energia de origem não renovável e poluente, seja de fonte mineral, 

atómica, fóssil ou outra [1].  

Sendo da própria natureza do homem um ser pensador e criativo, ele procura 

constantemente novas e melhores formas que o ajudam a viver melhor, através de novas 

práticas de gestão e domínio das fontes de energia. O seu actual estilo de vida totalmente 

dependente e carente de energia faz com ele realize tarefas de forma mais fácil e rápida. 

Todavia, dadas as limitações de acesso e disponibilidade de energia em quantidades 

suficientes, questão que não se colocou numa parte significativa do século XX, faz-nos reflectir 

sobre a quantidade de energia dispendida nestes processos.  

Assim, estamos confrontados com a necessidade de optimizar a utilização de energia em 

equipamentos, em processos e sistemas, tentando manter os níveis de qualidade de vida do 

passado recente. 
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Apesar deste esforço, com a entrada de uma parte significativa da população Mundial a 

índices de desenvolvimento industrial e humano, as fontes tradicionais de energias estão 

sujeitas a uma pressão não suportável, criam falhas de abastecimento nos países 

consumidores e tensões políticas e militares sobre os países produtores. A realidade presente 

é a de um consumo crescente de energia, sem que o sistema extractor ou produtivo de energia 

o possa acompanhar. Naturalmente, não basta controlar os desperdícios e aumentar a 

eficiência. É também necessário encontrar novas fontes de energia, verdadeiras alternativas 

que garantam a preservação dos recursos naturais e protejam os ecossistemas. Deste 

equilíbrio frágil conclui-se que a qualidade de vida, o desenvolvimento, o ambiente e a energia 

são peças interligadas, que não podem ser analisadas individualmente, que exige uma racional 

utilização da energia, devendo esta ser produzida, transportada e utilizada de modo a garantir 

um saudável equilíbrio duradouro. 

O verdadeiro desenvolvimento Humano deve ter em conta um plano a várias gerações. 

Este deve considerar soluções alternativas, viáveis e duradouras, para não ficarmos 

dependentes de recursos que, por serem limitados, se esgotam, e em condições de exploração 

e utilização que não ponha em risco o meio ambiente, único modo de assegurar a nossa 

qualidade de vida como a das gerações vindouras.  

Este esforço deve passar pela utilização crescente de sistemas capazes de gerar energia 

de forma “limpa” e sustentável. Este esforço resulta ainda das preocupações que advêm das 

alterações no clima mundial fruto da incessante e irracional da procura de mais e mais energia. 

Num planeta, onde cada dia se verificam mais problemas ambientais e acidentes 

naturais, torna-se necessário mudar de atitude relativamente ao uso da energia, pois sabe-se 

que esta está directamente relacionada com essas desordens. 

 

 

Figura 45 Efeito das alterações climáticas ao longo do último século 
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É então urgente a necessidade de tornar mais eficiente a utilização da energia, 

nomeadamente através da promoção da racionalidade da procura e da sua procura mais 

“saudável” e renovável. 

Entende-se por recursos renováveis, aqueles que podem ser repostos pela natureza 

num período de tempo reduzido comparado com a permanência de cada ser humano na terra. 

Uma parcela significativa da energia utilizada nas sociedades humanas se destina a 

consumo residenciais. Desta, uma grande quantidade é dispendida para o aquecimento de 

águas e para a climatização. Tendo em conta que o aquecimento de água sanitária é um 

processo no qual é consumido grandes quantidades de energia, estimada como sendo 

aproximadamente 50% da factura energética, e que o transporte da energia calorífica, ao 

contrário do que se passa com a enérgica eléctrica, é caro e relativamente pouco eficiente, faz 

todo o sentido em se realizar a produção de calor no local do seu consumo [2]. Assim, a nível 

doméstico, pode-se tirar partido do aproveitamento das energias renováveis acessíveis, 

nomeadamente a energia solar e eólica.  

Portugal tem excelentes condições para uma aposta em massa na produção de energias 

renováveis, de que resulta da sua posição geográfica privilegiada e do respectivo clima. 

Metade do perímetro nacional faz fronteira com o oceano Atlântico que nós permite fazer um 

aproveitamento da energia existente nas marés, temos boas condições para reforçar a aposta 

na energia eólica, devido ao relevo do país, e somos o país europeu com maior número de 

horas de sol por ano, o que nos garante uma aposta de sucesso na energia solar.  

É urgente continuar e expandir a aposta em estratégias que modifiquem a dependência 

pelo petróleo. Alias, é urgente modificar a eficiência energética do país, para que não 

tenhamos que comprar energia ao estrangeiro e, se possível, fazer com que nos tornemos num 

pais exportador de energia. 

Numa perspectiva de rentabilizar do ponto de vista económico e ter em conta as 

preocupações ecológicas com as fontes de energia e sua eficiência de utilização, este trabalho 

enfrenta o desafio de estudar soluções tecnológicas para o aquecimento de águas residenciais, 

com recurso simultâneo a energia eólica e solar. 
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2. Energia Eólica 

 

 

A energia eólica é uma energia renovável, que tem vindo a ganhar o seu espaço ao longo 

da última década, um pouco por todo o mundo e em especial na Europa, tornando-se esta na 

região de referência no que toca a produção de energia eólica. Os projectos têm aumentado 

ao ritmo de 40% ao ano nos últimos 6 anos, no que resulta uma produção de energia eléctrica 

suficiente para satisfazer o consumo doméstico de 5 milhões de pessoas [5]. 

 

Figura 46 Parque eólico 

 

 

A indústria da energia eólica põe como meta a instalação de uma capacidade de 

40.000MW até 2010. 

Na tabela I está referenciada a capacidade já instalada até 2007. 
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Tabela I: Capacidade instalada de produção de energia eólica em 2007 

País MW % 

Alemanha 22.247 23,6 

EUA 16.818 17,9 

Espanha 15.145 16,1 

Índia 8.000 8,5 

China 6.050 6,4 

Dinamarca 3.125 3,3 

Itália 2.726 2,9 

França 2.454 2,6 

Reino Unido 2.389 2,5 

Portugal 2.150 2,3 

Resto do Mundo 13.019 13,8 

 

 

 

O aquecimento diferenciado da atmosfera pelo sol e das irregularidades da superfície 

terrestre criam as correntes de vento, massas de ar em movimento com energia cinética, 

capaz de, se devidamente aproveitadas, accionarem um gerador. Apesar do facto de só uma 

pequena percentagem de energia solar se transformar em energia cinética (cerca de 2%), essa 

pequena percentagem representa à escala global uma grande fracção de energia disponível 

[6,7]. 

 

Com a ajuda de aerogeradores ou geradores eólicos, podemos utilizar esta força da 

natureza, em forma de vento, para a transformar, através de um processo mecânico, em 

energia eléctrica. Este processo mecânico de aproveitamento do vento já não é 

completamente novo, sendo utilizado à mais de 1000 anos para fazer girar moinhos de vento e 

para bombear água [7]. 
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Figura 47 Moinho de vento 

 

 

 

Nos dias de hoje a principal aplicação desta tecnologia é na produção de electricidade, 

visto esta ser uma energia tecnologicamente dominada e largamente utilizada na sociedade 

contemporânea, sendo que a partir desta se pode posteriormente aplicar nas mais variadas 

formas e nas mais diversas aplicações. 

 

 

Existem turbinas eólicas que vão desde a mais vulgar e tradicional utilização, como a da 

figura 4, que é uma turbina utilizada para a produção de energia eléctrica, muito presente em 

habitações. 
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Figura 4 Turbina eólica utilizada em habitações 

 

Outros tipos de turbinas eólicas, menos usuais, são as turbinas existentes em 

embarcações, tal como a representada na figura 5, permitindo que a embarcação produza a 

sua própria energia eléctrica para consumo. 

     

Figura 5 Turbina eólica acoplado numa embarcação 

 

 

Edifícios urbanos também podem possuir turbinas no seu topo, para produzirem energia 

como se observa na figura 6. 
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Figura 6 Edifício urbano com turbinas eólicas de eixo vertical do tipo Darrieus 

  

Algumas vozes têm no entanto colocado alguns reparos sobre a degradação estética e 

paisagística das instalações e torres de geradores, que estão sendo “semeados” um pouco por 

todo o lado. Estas preocupações podem ser minimizadas dado existirem vários modelos de 

geradores, que permitem adaptar-se melhor a cada espaço. Como exemplo temos o caso da 

figura 7, onde se mostram turbinas eólicas inseridas na fachada de um edifício.  

 

     

Figura 7 Integração de turbinas eólicas em edifícios arquitectónicos 
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2.1. Turbina Eólica 

 

 

A turbina eólica, também conhecida como aerogerador, é um conjunto composto pelo 

rotor, torre, pás, transmissão (eixo principal, caixa multiplicadora de rotação e freio) e gerador, 

como está representado na figura 8. A sua função é converter a energia cinética presente no 

vento em energia mecânica através do rotor, que posteriormente é enviada ao gerador através 

da transmissão. Finalmente, no gerador esta energia é convertida em energia eléctrica [4]. 

 

 

Figura 8 Constituintes de uma turbina de eixo horizontal 

 

 

Um dos factores essenciais que determinam a energia entregue a turbina é a área 

alcançada pelo rotor circular (π.r2), sendo que, quanto maior for o raio maior será a energia 

entregue a turbina. A energia cinética bruta por unidade de tempo, designada potência, do 

vento passando por uma área A perpendicular ao seu vector velocidade instantânea  , é dada 

por [7,8]: 

  
 

 
   

             
 
           (1.1) 

onde: 

Cp  é o coeficiente da performance que se relaciona com a energia cinética de saída e 

depende do modelo e da relação entre a velocidade do rotor e a velocidade do vento; 
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ρ é a densidade do ar, que varia com a latitude e as condições atmosféricas; 

 

O rendimento do sistema é feito através da relação entre a potência disponível do vento 

e a potência final entregue pelo sistema. A velocidade do vento à chegada ao rotor é superior 

à velocidade com que sai do rotor. Este efeito provoca uma diferença entre a velocidade não 

perturbada (velocidade frontal ao rotor) e a velocidade na esteira do rotor (velocidade atrás do 

rotor). Esta diferença não deve ser muito grande, pois caso o vento tenha uma quebra de 

velocidade muito acentuada, pode dar-se o fenómeno do vento circundar em volta do rotor e 

de não o atravessar como desejado. Numa situação ideal esta diferença de velocidade está na 

razão de 1/3 da velocidade de esteira em relação a velocidade não perturbada. 

 

 

 

Figura 9 Efeito esteira 

 

O valor máximo de energia captado por um aerogerador é limitado pela eficiência de 

Betz, que é dada pelo factor 16/27 ou 0,593, embora na prática já seja bastante bom encontrar 

rotores com eficiência na ordem dos 45% [6,7]. 

Os outros factores que reduzem o valor do rendimento do aerogerador são: o 

rendimento aerodinâmico, a eficiência do rotor, da transmissão, da caixa multiplicadora e o 

gerador. 

O rendimento global de um sistema eólico simples, encontra-se na gama entre os 10% e 

30% dependendo do modelo em questão [7]. 

O rotor funciona numa faixa de velocidades, a velocidade de entrada (cut-in speed), 

velocidade mínima necessária para mover o rotor e a velocidade de corte (cut-out speed), 

velocidade esta que limita a velocidade máxima do rotor, de modo a que tanto este como a 

estrutura não sofram danos.  
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Nesta faixa de velocidades existe uma velocidade do vento em que o rendimento do 

rotor é máximo, designada como velocidade óptima de rotação [7]. 

 

 

2.2. Componentes da Turbina e aspectos construtivos  

 

 

Rotor 

O rotor é o instrumento utilizado para retirar a energia cinética presente no vento e a 

transformar em energia mecânica. Existem dois tipos de rotores: rotor de eixo horizontal 

(rotor hélice, rotor multipás, rotor holandês, etc.) e o rotor de eixo vertical (rotor Savonius, 

rotor Darrieus, etc.) [7,8]. 

 

 

Figura 10 Rotor de eixo horizontal e rotor de eixo vertical 
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 Rotor de Eixo Horizontal 

Rotores de eixo horizontal são movidos por forças aerodinâmicas chamadas de forças de 

sustentação (“lift”) e forças de arrasto (“drag”). Um corpo que obstrui o movimento do vento, 

sofre a acção de forças perpendiculares ao fluxo de vento relativo (forças de sustentação) e de 

forças paralelas ao fluxo de vento relativo (forças de arrasto) [6,8]. 

Ambas as forças são proporcionais ao quadrado da velocidade relativa do vento. As 

forças de sustentação dependem fortemente da geometria do corpo e do ângulo entre a 

velocidade relativa do vento e o eixo do corpo, chamado o “ângulo de ataque” *6,8+. 

Rotores que girem predominantemente sob forças de sustentação permitem liberar 

muito mais potência do que aqueles que girem sob o efeito das forças de arrasto, para uma 

mesma velocidade do vento [6,7,8]. 

Os sistemas de eixo horizontal são movidos predominantemente por forças de 

sustentação e devem ser montados sobre uma base giratória provida de movimento em torno 

de um eixo vertical (“yaw”), para que o rotor esteja sempre alinhado com a direcção do vento 

[6,8]. 

 

Existem dois tipos de disposição do disco varrido pelas pás do rotor, a jusante do vento 

ou a montante do vento [6], tal como ilustrado nas figuras 11 e 12. 

 

 

 

 

Figura 11 Representação do funcionamento do 
rotor instalado a jusante do vento 

 

Figura 12 Representação do funcionamento do 
rotor instalado a montante do vento 
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As principais vantagens e desvantagens dos dois tipos de disposição estão contidas na 

Tabela seguinte. 

 

Tabela II: Comparação entre vantagens e desvantagem do rotor instalado a jusante e a 

montante do vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rotores de Eixo Vertical 

 

Uma das principais vantagens dos rotores de eixo vertical é o de serem capazes de 

utilizar o vento vindo de todas as direcções, pelo que não precisam de mecanismos de 

orientação o que os torna mais simples de projectar e operar. Estes rotores podem ser 

movidos por forças de arrasto ou por forças de sustentação [6,8]. 

Temos como exemplos de rotores de eixo vertical o rotor de Savonius e o rotor de 

Darrieus. 

O rotor de Savonius foi inventado pelo Engenheiro Finlandês S. J. Savonius em 1929. 

 

jusante do 

vento 

 

Vantagens

•O rotor consegue alinhar 
sozinho com a direcção do 
vento;

•Menor custo.

Desvantagens

•Influência a estrutura do 
aerogerado, criando maior 
pressão a mesma;

•Maior trepidação.

 

Vantagens

•Maior rendimento.

Desvantagens

•Necessita de um 
equipamento para alinhar o 
rotor com a direcção do 
vento;

•Mais dispendioso.

montante 

do vento 
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Figura 13 Rotor do tipo Savonius 

 

 

 

Figura 14 Esquema de um rotor do tipo Savonius 
com 3pás 

  

 

Neste tipo de rotor são predominantemente as forças de atraso que o fazem mover. 

Este sistema funciona aproveitando a grande força de arrasto provocada pelo vento na 

parte côncava, enquanto que na parte convexa o vento flui devido à sua aerodinâmica (ver 

figura 17 e 18). 

 

Figura 485 Representação de um rotor tipo 
Savonius, sem sobreposição 

    

 

Figura 496 Representação de um rotor tipo 
Savonius, com sobreposição 
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Figura 507 Escoamento do vento em torno do rotor 
de Savonius, sem sobreposição 

 

 

Figura 518 Escoamento do vento em torno do rotor 
de Savonius, com sobreposição 

 
Estes rotores tem como característica um alto binário de arranque, mas funcionam a 

velocidades reduzidas e tem uma baixa eficiência quando comparados com outros tipos de 

rotores, que normalmente se situa entre 15 e 25%. 

O rotor de Darrieus foi inventado pelo Engenheiro Francês G. J. M. Darrieus em 1927. 

 

 

Figura 19 Rotor tipo Darrieus de pás curvas 
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Figura 20 Rotor tipo Darrieus de pás rectas 

 

 

 

Este modelo consegue rivalizar com os modelos de eixo horizontal em termos de 

eficiência podendo chegar aos 40% [8]. 

Há dois tipos de rotor Darrieus, o de pás curvas (Eggbeater ou Curved Bladed), figura 19 

e o de pás rectas (Straight-bladed), figura 20. Os rotores de pás curvas, são constituídos por 

duas ou três lâminas curvas aerodinâmicas presas nas duas extremidades do eixo vertical. 

Quando em funcionamento, as lâminas passam de um formato oval para um formato mais 

arredondado devido a força centrifuga. 

Enquanto que os rotores de pás rectas, são compostos por pás fixas, e devido a sua 

simplicidade, tem maior sucesso em aplicações de baixa produção. 

Os rotores de Savonius e os de Darrieus complementam-se, pois ao contrário dos 

rotores de Savonius os rotores de Darrieus tem um binário quase nulo mas atingem grandes 

velocidades, sendo por esse facto que podemos encontrar um rotor com a fusão dos dois, tal 

como o exemplo mostrado na figura 21. 
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Figura 21 Rotor de Darrieus combinado com rotor de Savonius, para auxílio no arranque 

 

 

Na tabela seguinte resumem-se os diferentes tipos de rotores e as suas vantagens e 

desvantagens. 

 

Tabela III: Comparação entre vantagens e desvantagem do rotor instalado a jusante e a 

montante do vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vantagens

•Mais barato, devido a 
grande produção em 
massa;

•Mais utilizado, devido a 
sua simplicidade de 
funcionamento;

•Alta eficiência ≈ 40%;

•Baixo custo do material;

Desvantagens

•O alternador situa-se no 
topo da torre o que 
dificulta o acesso e o 
dimensionamento da 
estrutura de suporte;

•Necessita sistema de 
orientação, com a 
excepção da instalação do 
rotor a jusante do vento;

•Tem uma maior 
sensiblidade à 
instabilidade  direccional 
do vento;

Turbina de eixo 

horizontal 
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 Aspectos Construtivos 

Em termos construtivos, no que toca as turbinas de eixo horizontal, as pás podem ser de 

vários tipos de material (madeira, alumínio, aço, fibra de vidro, fibra de carbono, Kevlar etc.). 

Os rotores podem conter duas ou três pás, dependendo da situação. O de duas pás é 

mais barato, mas o de três tem um binário de arranque superior. As pás devem ser construídas 

com grande esbeltez, um boa aerodinâmica e um bom acabamento superficial de forma a 

reduzir atritos e aumentar a eficiência. 

 

Sistema de controlo para Limitação de Potência 

A limitação de potência pode ser implementada através da variação do ângulo das pás 

do rotor, fazendo com que a pá rode em torno do seu eixo longitudinal, de forma a aumentar 

o ângulo de passo da hélice, reduzindo assim a eficiência aerodinâmica quando o rotor estiver 

exposto a fortes ventos [8]. 

Outro processo é optar por pás fixas com um gerador de rotação constante. Este 

processo é mais simples de implementar e mais barato. 

 

 

Vantagens

•Baixa velocidade de 
rotação;

•Fácil de construir

•O alternador esta na base 
da estrutura;

•Menor ruido de 
funcionamento;

•Indiferente  a instablidade 
do vento;

•Não necessita de sistema 
de orientação;

Desvantagens

•Baixa eficiência, entre 15 e 
25% ;

•Elevado custo devido a 
grande quantidade de 
material;

Turbina de eixo 

vertical tipo 

Savonius 

 

Vantagens

•Alta eficiência ≈ 40%

•O alternador esta na base 
da estrutura;

•Não necessita de sistema 
de orientação;

Desvantagens

•Grande velocidade, 
proxima da velocidade do 
som o que leva a uma 
dificil fixação;

•Binário quase nulo;

•Difícil construção;

•Elevado custo;

Turbina de eixo 

vertical tipo 

Darrieus 
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Transmissão 

Por norma os rotores têm uma velocidade angular que varia entre 15 e 220 rpm. Mas 

como os geradores trabalham com velocidade angulares bastante mais altas na ordem dos 

1200 rpm a 1800 rpm, torna-se necessário a implementação de um sistema de transmissão 

composto por multiplicadores de forma a garantir o funcionamento do gerador [6,7,8]. 

 

 

 

Figura 52 Pormenor do interior de um aerogerador de eixo horizontal 

 
 

Geradores 

É nos geradores que ocorre a transformação de energia mecânica em energia eléctrica. 

Existem muitos tipos de geradores, sendo que a grande questão técnica está centrada na 

selecção do gerador correcto para uma determinada turbina eólica. Para se fazer esta selecção 

temos de ter em conta a variação da velocidade do vento, que implica variações de potência, 

instabilidade na frequência e tensão na energia final produzida. 

Os geradores são constituídos essencialmente por duas partes, o rotor e o estator. 

 Rotor: parte que gira da máquina, montada sobre o eixo da máquina, construído de 
um material ferromagnético envolto num enrolamento chamado enrolamento de 
armadura. Este enrolamento suporta uma alta corrente e o anel comutador. 
 

 Estator: parte estática da máquina, montada em volta do rotor, de forma que o 
mesmo possa girar internamente, também constituído de material ferromagnético 
envolto num enrolamento de baixa potência chamado de enrolamento de campo, que 
tem a função apenas de produzir um campo magnético fixo para interagir com o 
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campo da armadura. O estator poderá ser constituindo por ímanes permanentes que 
produzirão o campo magnético fixo em lugar do enrolamento de campo. 

 

São utilizados, na maior parte dos casos, dois tipos de geradores: os Geradores de 

Corrente Continua e os Geradores Síncronos. O primeiro é um gerador que converte a energia 

mecânica em energia eléctrica na forma de corrente contínua. Estes geradores são bastante 

caros e pesados e precisam de um regulador de tensão acoplado ao campo. Sendo 

preferencialmente utilizados em baixas potências. Os geradores síncronos devem a sua 

designação ao facto de funcionarem a uma velocidade de rotação constante sincronizada com 

a frequência da tensão eléctrica alternada nos seus terminais. 

O gerador síncrono necessita que o rotor tenha uma velocidade constante e controlada, 

pois a frequência da tensão depende directamente da velocidade da máquina. Para que a 

máquina síncrona seja capaz de efectivamente converter energia mecânica aplicada no seu 

eixo, é necessário que o enrolamento de campo localizado no rotor da máquina seja 

alimentado por uma fonte de tensão contínua de forma que ao girar o campo magnético 

gerado pelos pólos do rotor tenham um movimento relativo aos condutores dos enrolamentos 

do estator.  

Devido a esse movimento relativo entre o campo magnético dos pólos do rotor, a 

intensidade do campo magnético que atravessa os enrolamentos do estator irá variar no 

tempo, e assim ter-se-á pela lei de Faraday uma indução de tensões nos terminais dos 

enrolamentos do estator. Devido à distribuição e disposição espacial do conjunto de 

enrolamentos do estator, as tensões induzidas nos seus terminais terão uma forma alternada 

sinusoidal.  

A maioria dos sistemas de conversão de energia eólica de média e grande escala de 

produção, usam geradores síncronos, uma vez que estes apresentam um grande nível de 

desenvolvimento tecnológico. 

Os geradores síncronos permitem dois tipos de excitação de campo, sendo eles a 

excitação independente, por baterias, com carregamento e excitação acoplada a rotação do 

eixo com campo de íman permanente. 

 

2.3. Análise do Vento 

 

A energia potencial da turbina eólica tem uma relação de dependência com a velocidade 

do vento de ordem cúbica, na sua zona de funcionamento normal. Porém, para velocidades 

baixas esta relação degrada-se do que resulta uma baixa eficiência. Nestas circunstâncias 

torna-se necessário realizar um estudo exaustivo sobre as condições de vento no local de 

implementação dos aerogeradores. 



 

30 
 

Um dos critérios muito úteis de análise do vento é a velocidade média anual, embora 

também se possam utilizar outros parâmetros de análise mais rigorosos, como sejam as 

médias mensais da velocidade do vento, ou ate mesmo a media diária e horária. Esses tipos de 

informação podem ser obteníveis pelos registos de estações meteorológicas, espalhadas um 

pouco por todo o país, incluindo-se universidades e aeroportos. No entanto será necessário 

também ter em conta a altitude a que se situam as estações e do tipo de superfície do solo, 

para se poderem ajustar os dados recolhidos para a localização onde deverá ser instalado o 

rotor. 

Outro aspecto importante é a existência de obstáculos nas proximidades (casas, prédios, 

arvores, etc.) que poderão prejudicar a velocidade do vento. No entanto não significa que, por 

existirem tais obstáculos, não seja possível a instalação das turbinas.  

A regra prática que se costuma utilizar nestas situações é colocar o equipamento a uma 

distância mínima de 7 vezes a altura do obstáculo, de modo a garantir um melhor 

aproveitamento. Outra alternativa é fazer um estudo do vento no próprio local, que embora 

seja a solução mais correcta em termos de análise do vento é também a mais demorada e 

dispendiosa [3].  

Podemos também medir a velocidade do vento a uma determinada altura do solo e 

depois estimar-se a velocidade a outra altura, através da seguinte equação: 

 

        
  
  
 
 

       (1.2) 

Onde: 

   velocidade conhecida à altura h1 do solo; 

   velocidade que se pretende calcular; 

h1 altura a que foi medida a velocidade do vento v1; 

h2 altura a que se pretende estimar a velocidade v2; 

n coeficiente que depende da rugosidade da superfície; 

 

Tabela IV: Coeficiente “n” dependente da rugosidade da superfície. 

Tipo de Superfície n 
Superfície do oceano, areia 0,10 

Terra, mato baixo 0,16 

Pequenos arbustos, pequenas árvores, aldeias 0,18 

Árvores grandes, pequenas árvores, aldeias 0,20 

Árvores grandes, cidades 0,30 
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Como qualquer tipo de investimento, o balanço entre os benefícios e o custo totais do 

projecto e de produção devem ser considerados no cálculo da viabilidade económica da 

instalação.   

 

2.4. Balanço Energético 

 

 

 A energia gasta para produzir, instalar, operar e fazer manutenção de um aerogerador 

típico é produzida por esse mesmo aerogerador em menos de meio ano, motivo pelo qual 

torna este tipo de energia renovável uma das mais atractivas formas de produzir energia [5]. 

A Potência produzida pelo aerogerador irá variar com a velocidade do vento segundo a 

curva de potência desse mesmo aerogerador. 

A energia produzida será o integral da potência produzida durante o tempo em que 

estiver em funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

3. Energia Solar Térmica 

 

Energia solar é a designação dada a qualquer tipo de captação de energia luminosa (em 

certo sentido, da energia térmica) proveniente do Sol, e posterior transformação dessa energia 

captada em alguma forma utilizável pelo homem, seja directamente para aquecimento de 

água ou ainda como energia eléctrica ou mecânica [16]. 

A Terra recebe 174 petawatts (GT) de radiação solar (insolação) na zona superior 

da atmosfera. Dessa radiação, cerca de 30% é reflectida para o espaço, enquanto o restante é 

absorvido pelas nuvens, mares e massas terrestres. O espectro da luz solar na superfície da 

Terra é mais difundida em toda a gamas visível e infravermelho e uma pequena gama 

de radiação ultravioleta [16]. 

O total de energia solar absorvida pela atmosfera terrestre, oceanos e as massas de 

terra é de aproximadamente 3.850.000 exajoules (EJ) por ano [21]. 

A energia solar pode ser aproveitada, em diferentes níveis, em todo o mundo. 

Consoante a localização geográfica, quanto mais perto do equador mais energia solar pode ser 

potencialmente captada [17].  

O total deste valor faz da energia solar uma fonte não desprezável para a satisfação das 

necessidades energéticas, no presente e futuro próximos. De acordo com um estudo publicado 

em 2007 pelo Conselho Mundial da Energia, em 2100, 70% da energia consumida será de 

origem solar [18].  

 

Figura 53 Distribuição diária média entre 1991-1993 da energia solar recebida pela Terra ao redor do Mundo 
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Na figura 23 esta representa a energia potencial solar presente na superfície terrestre, 

sendo evidente que esta fonte de energia pode ser utilizada por uma faixa significativa de 

regiões do planeta, entre o equador e os +/-45° de latitude. 

Em 2004 a capacidade instalada a nível mundial de energia solar era de 2,6 GW. Os 

principais países produtores, curiosamente, estão situados em latitudes médias e altas. O 

maior produtor mundial era o Japão (com 1,13 GW instalados), seguido da Alemanha (com 794 

MW) e Estados Unidos (365 MW) [31].  

Em 27 de Março de 2007 entrou em funcionamento a Central Solar Fotovoltaica 

de Serpa (CSFS), a maior unidade do género do Mundo. Fica situada na freguesia 

de Brinches, Alentejo, Portugal, numa das áreas de maior exposição solar da Europa. Tem 

capacidade instalada de 11 MW, suficiente para abastecer cerca de oito mil habitações. 

Entretanto está projectada e já em fase de construção outra central com cerca de seis vezes a 

capacidade de produção desta, também no Alentejo, em Amareleja, conselho de Moura [16]. 

Muito mais ambicioso é o projecto australiano de uma central de 154 MW, capaz de 

satisfazer o consumo de 45 000 casas. Esta se situará em Victoria e prevê-se que entre em 

funcionamento em 2013, com o primeiro estágio pronto em 2010. A redução de emissão de 

gases de estufa conseguida por esta fonte de energia limpa será de 400 000 toneladas de CO2 

por ano [16]. 

 

A energia solar chega à superfície terrestre sob a forma de radiação electromagnética, 

sendo posteriormente necessário a sua transformação em outro tipo de energia de modo a 

agradar as necessidades do homem. A energia solar, essencialmente pode dividir-se em dois 

tipos de energia: luz e calor.  

 

A energia contida na radiação electromagnética pode ser convertida em energia útil, 

através da Bioconversão, da Fotoconversão e de Concentradores e Aquecedores Planos [12].  

A bioconversão é utilizada essencialmente pelas plantas (fotossíntese), servindo para a 

produção das biomassas, como por exemplo a celulose, amidos, açucares e óleos essenciais, 

que serão úteis ao Homem sob o ponto de vista energético [12].  

A fotoconversão dá-se por exemplo quando, a conversão directa da energia solar em 

energia eléctrica é conseguida através da foto-ionização do cristal de um semi-condutor, que 

gera diferença de potencial eléctrico, quando excitado pela radiação electromagnética vindas 

do Sol (fótons) [12].  

O caso dos colectores planos, colectores concentradores, concentradores parabólicos e 

colectores de tubos de vácuo são os que têm particular interesse no aquecimento de líquidos, 

aquecimento do ar, aquecimento de sólidos e para a termoconversão.  
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No sector doméstico a água quente tem um leque variado de utilizações, como em 

duches e banhos, na lavagem de louça e da roupa, preparação de alimentos, representando 

uma grande fatia no consumo total da energia, com peso na factura energética mensal.   

A energia solar recebida pelo planeta terra, varia em função da curvatura do globo 

terrestre, inclinação do eixo de rotação e movimento de translação, que determinam as 

estações do ano, conforme isotérmicas (médias) maiores no equador (2.500 kWh/m2/ano) 

decrescendo em função da curvatura da terra, até 500 kWh/m2/ano, nas regiões polares, 

sofrendo ainda influências dos mares, dos ventos, das superfícies sólidas e das distâncias 

orbitais [12].  

É importante salientar que Portugal é o país Europeu com maior tempo exposição solar 

ao longo do ano. [13,14] 

 

3.1. Colector Solar Térmico 

 

 

A mais comum das tecnologias de aproveitamento da energia solar térmica activa é o 

colector solar. Existem vários tipos de colectores: Colector plano, Colectores concentradores, 

CPC ou colectores concentradores parabólicos e Colectores de tubo de vácuo [19]. 

A função de um colector solar térmico é absorver e transferir a radiação solar para um 

determinado fluido sob a forma de energia térmica, diferindo portanto do painel fotovoltaico, 

pois este serve para gerar electricidade. 

 

Figura 54 Colector solar plano 

 



 

35 
 

3.1.1. Colectores Planos 

 

 

Este tipo de colector é o mais comum, devido à sua simplicidade construtiva e por serem 

baratos. Destinam-se essencialmente à produção de água quente, para temperaturas 

inferiores a 60 °C.  

Este é formado por: 

 
- cobertura transparente: para provocar o efeito de estufa e reduzir as perdas de calor e 
ainda assegurar a estanquicidade do colector. 

 
- placa absordora: serve para receber a energia e transforma-la em calor, transmitindo-a 
para o fluido térmico que circula por uma série de tubos em paralelo ou serpentina. Para 
obter maiores rendimentos existem superfícies selectivas, com grande factor de 
absorção. 

 
- caixa isolada: serve para evitar perdas de calor uma vez que deverá ser isolada 
termicamente, para dar rigidez e proteger o interior do colector, dos agentes externos 
(ver figura 25). 

 

 

 

Figura 55 Constituintes de um colector solar plano 

 

 

Ao fazer circular o fluido térmico através dos tubos dos colectores, retira-se calor destes, 

podendo aproveitar este calor para aquecer um depósito de água [19]. 
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Figura 56 Colector solar plano 

 

 

 

3.1.2. Colectores Concentradores 

 

 

Os colectores concentradores diferenciam-se dos colectores planos pela capacidade de 

concentrar a radiação incidente antes que esta chegue ao absorvedor, como mostra a figura 

27, os raios solares representados pelas “setas amarelas” batem na superfície espelhada do 

colector e são reflectidos para o absorvedor, movimento este representado pelas “setas 

vermelhas”. Este tipo de colectores são normalmente de forma parabólica, alongado e 

espelhado, com o intuito de enviar todos os raios solares pala um tubo de absorção.  

 

Figura 57 Colectores concentradores, esquema de funcionamento 
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Para atingir temperaturas mais elevadas há que diminuir as perdas térmicas do receptor. 

Estas são proporcionais à superfície deste. Reduzindo-a em relação à superfície de captação, 

de modo a reduzir as perdas térmicas na proporção dessa redução [19]. 

Acontece que, quanto maior é a concentração mais pequeno é o ângulo com a normal 

aos colectores segundo o qual têm que incidir os raios solares para serem captados. Por esse 

facto o colector tem de se manter sempre perpendicular aos raios solares, seguindo o sol no 

seu movimento aparente diurno [19]. 

As principais desvantagens deste sistema são o facto de só permitir a captação de 

radiação directa e o seu elevado preço, pois o mecanismo que permite fazer o colector seguir a 

trajectória do sol é bastante dispendioso e complicado. 

 

Esta tecnologia apenas é utilizada para grandes campos de colectores, pois requer um 

investimento elevado, incomportável para a necessidade energética e potência requeridas por 

pequenas instalações, podendo até se correr o risco de o investimento nunca ser amortizado. 

 

O princípio de funcionamento consiste em aquecer o fluido que circula nos tubos a altas 

temperaturas para gerar vapor sobreaquecido que ira alimentar uma turbina/gerador para 

produzir electricidade [13]. 

 

 

 

Figura 58 Campo de colectores concentradores [29] 
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3.1.3. CPC ou Colectores Concentradores Parabólicos 

 

 

O desenvolvimento da óptica permitiu muito recentemente o desenho de um novo tipo 

de concentradores designados por CPC ou Winston. Estes combinam as propriedades dos 

colectores planos (que podem ser montados em estruturas fixas e com um grande ângulo de 

visão que permite a captação da radiação difusa) com a capacidade de produzirem 

temperaturas mais elevadas (>70°C), como os concentradores convencionais do tipo de lentes 

[19]. 

A diferença fundamental entre estes colectores e os planos está na geometria da 

superfície de absorção. No caso dos CPC's a superfície absorvedora é constituída por uma 

grelha de alhetas em forma de acento circunflexo, colocadas por cima de uma superfície 

reflectora. A captação solar realiza-se nas duas faces das alhetas, já que o sol incide na parte 

superior das alhetas e os raios que são reflectidos acabam por incidir na parte inferior das 

alhetas, aumentado assim ainda a temperatura do fluido com menores perdas térmicas [19] 

(ver figuras 29 e 30). 

 

 

 

Figura 59 Colectores concentradores parabólicos (CPC) 
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Figura 30 Esquema de operação dos colectores concentradores parabólicos (CPC) 

 

  

 

3.1.4. Colectores de Tubos de Vácuo 

 

 

Figura 31 Colector solar de tubos de vácuo 
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Os colectores de Tubo de Vácuo consistem geralmente em tubos de vidro transparente 

cujo interior contêm tubos metálicos (absorvedores). Entre os dois tubos é eliminado o ar de 

forma a ficarem em vácuo, o que elimina as perdas por convenção, elevando assim o 

rendimento a altas temperaturas devido a menores coeficientes de perda a eles associados. 

Para termos uma ideia, o tubo interior pode estar a temperaturas de 150°C e o tubo exterior 

permite que ponhamos a mão em cima dele sem nós queimarmos [15,22]. Um esquema 

representativo do seu funcionamento está presente na figura 32 e 33. 

   

 

 

Figura 60 Esquema de funcionamento do colector solar de tubos de vácuo 

 

 

 

A radiação depois de ser absorvida e transformada em calor, os tubos de vácuo vão 

conseguir mantê-la armazenada graças às propriedades isolantes do vácuo.  

Devido ao vácuo o tubo interior estará a uma pressão inferior o que faz com que o 

ponto de ebulição da água passe de 100°C para valores a rondar os 30°C [36]. Desta forma, 

quando se atinge 30°C no interior do tubo, a água vaporiza e o vapor sobe pelo tubo, quando 

chega ao topo do tubo o vapor passa pelo condensador (heat transfer), onde ira aquecer a 

água da rede. Por outro lado, o calor libertado pelo condensador faz baixar a sua temperatura 

interior, fazendo com que o vapor de água se condense e, por gravidade, a água líquida volte à 

sua posição inicial, na parte inferior do tubo, criando-se assim um ciclo de transferência de 

calor [15]. 

Apesar de parecer um processo muito simples, a criação de um sistema como este 

requer um complexo processo de fabrico, com mais de 20 processos e com um apertado 

controlo de qualidade, tornando o fabrico deste sistema como um dos mais caros [15]. São 

normalmente utilizados quando a temperatura desejada se situa entre os 80°C e os 150°C [13].  
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Figura 61 Movimento do fluido dentro do tubo de vácuo 

 

3.2. Sistema de Aquecimento Solar de Água  

 

 

Figura 62 Esquema de reservatório acumulador térmico 
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Para se fazer uma instalação doméstica de aquecimento de água através de energia 

solar, de modo a garantir a temperatura desejada durante todo o ano, é comum incorporar ao 

nosso sistema uma resistência eléctrica para adicionar, se necessário, o calor que falta para se 

alcançar essa temperatura [12]. 

O sistema será composto por placas colectoras, responsáveis pela absorção dos raios 

solares e pelo reservatório térmico onde o calor resultante da conversão térmica da radiação 

solar é armazenado para que as perdas térmicas sejam mínimas [10,11,12] (ver figura 34 e 35). 

Esta passagem de energia na forma de calor, que ocorre entre o colector e o 

reservatório térmico, é efectuada por um circuito hidráulico, que poderá ser feito de duas 

formas distintas: Circuito Directo ou Circuito Indirecto. 

 

 

 
Figura 63 Representação de sistema de aquecimento solar de água numa habitação 

 

 
Circuito directo – o fluido que circula nos colectores solares é a água de consumo (figura 36). 
 

 
Figura 64 Esquema da circulação da água em circuito directo 
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Circuito indirecto – nos colectores circula um determinado fluido térmico, em circuito fechado 
e com permuta térmica para o circuito de consumo (secundário) num permutador de calor 
interior ou exterior ao depósito (figura 37).  
 

 
Figura 65 Esquema da circulação da água em circuito indirecto 

 
A circulação do fluido pelo colector pode ser realizada de duas formas, sendo uma 

chamada de Circulação Natural ou Termossifão e a outra de Circulação Forçada ou Bombeada. 

 

 
Circulação em Termossifão – o fluido térmico no colector quando aquecido pelo Sol torna-se  
menos denso, subindo para o depósito e "empurrando" o fluido mais frio, forçando-o a tomar 
o seu lugar, descendo, para subir novamente quando, por sua vez for aquecido [33,35].   
Estes sistemas são compostos pelo colector solar, depósito acumulador, purgador, vaso de 
expansão e outros pequenos acessórios [4,13] (ver figura 38).  
 
 
 
  

 
Figura 66 Esquema da circulação da água em termossifão 

 



 

44 
 

Circulação Forçada – nas situações em que não é viável a colocação do depósito acima da 
parte superior dos colectores e para os grandes sistemas em geral é necessário usar bombas 
electrocirculadoras para movimentar o fluido térmico [4,13].   
Estes sistemas são compostos pelo colector solar, depósito acumulador, bomba, controlo 
diferencial, purgador, vaso de expansão e outros pequenos acessórios [4] (ver figura 39). 
 
 

 

Figura 39 Esquema da circulação da água em circulação forçada, com o auxílio de uma bomba hidráulica 

 

 

O impacto visual dos sistemas solares em grande parte dos casos é reduzido visto que 

estes sistemas normalmente são aplicados nos telhados das habitações aproveitando o próprio 

declive do telhado de forma a não estragar a estética da habitação. 

 

 

3.3. Calculo Energético do Colector Plano 

 
Considerando um colector imóvel, recebendo a radiação solar uniforme repartida e de 

forma constante, pelo qual circula o fluido térmico com um fluxo determinado. 

 

O balanço energético de um CPC: 
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   : Energia incidente total por unidade de tempo 
  : Energia útil recolhida pelo fluido térmico 
   : Energia perdida por dissipação ao exterior. 

 
Temos: 

         

 
Sabendo que: 
 

            
 
 

               

 
                        

 
A : Superfície do painel – corresponde à área de abertura transparente (m²). 
Ig : Radiação Global incidente sobre o colector por unidade de área. 
 : Transmitância da cobertura transparente. 
  : Absorvência da placa absorvedora. 

  : Coeficiente Global de perdas. 
tc : Temperatura média da placa absorvedora (°C ). 
tf : Temperatura média do fluido (°C ). 
ta : Temperatura ambiente (°C ). 
 
 

A temperatura média da placa absorvedora tc não se pode calcular de forma simples, 

mas pode-se conhecer com suficiente exactidão a temperatura tf do fluido térmico no instante 

em que este circula pelo colector. Uma forma simples de obter esta temperatura é calcular a 

média entre a temperatura do fluido á entrada te e à saída ts do colector. 

 

   
     

 
 

 
 

Se substituirmos a temperatura da placa absorvedora te, no momento desconhecida, 

pela temperatura do fluido tf temos que introduzir um factor corrector, F’, chamado factor de 

irrigação, 0 <tf <1, que faz com que o valor de calor diminua. Este factor depende do fluxo do 

fluido e das características da placa. 

 
A equação anterior poderá reescrita como sendo: 
 
 

                           
 

Conhecida como equação de Bliss. 
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4. Modelo térmico de uma casa 

 

O objectivo dos edifícios é de proporcionar abrigo e condições de vida confortável. A 

busca pela casa ideal e energeticamente sustentável, tem sido uma constante no 

desenvolvimento da humanidade. Uma casa que conserve o calor do dia para a noite 

(geralmente mais fria), e que preserve o calor durante o inverno e que o repele durante o 

verão. Nos dias de hoje a existência de novos materiais isolantes possibilita cumprir esse 

princípio, obtendo-se um maior rendimento térmico através da diminuição das perdas e o do 

melhor aproveitamento do calor produzido pela radiação solar. 

 

4.1. Fenómenos de transferência de calor 

 

As mudanças térmicas de uma habitação são determinadas pelos fluxos de energia e 

massa, originados pelas diferenças de energia e conteúdos de massa entre o ar interior e 

exterior, das acções de controlo ou das trocas exógenas. Quando o transporte é de 

quantidades físicas como energia e massa a lei da conservação é valida em qualquer volume. 

Assim, se uma quantidade de energia por unidade de tempo (qh, fluxo de energia, J.s-2) entra 

num volume, então a energia dentro do volume, Qh [J], aumenta da mesma quantidade. 

Evidentemente, se o fluxo de energia deixa o volume, Qh, diminui na mesma quantidade. 

A relação que conjuga as entradas e saídas de fluxo é chamada de balanço. Em alguns 

casos, como nas habitações, não existem apenas fluxo entrada - saída de energia (ou massa) 

do volume, mas também produção interna de energia no volume ph [J.s-1]. Nestas condições, o 

balanço de energia do volume é dado por: 

hhouthin

h pqq
dt

dQ
 ,,  

em que dQh/dt é a mudança de energia por unidade de tempo, no volume considerado.  

A quantidade de energia no volume, Qh (energia interna), é directamente relacionada 

com a temperatura T (K) do volume e com a capacidade térmica Caph [ J.K-1 ]: 

Q
h
 = Cap T 

Assim, a equação pode ser reescrita com a variável temperatura: 

ihhouthinh pqq
dt

dT
Cap  ,,
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Os vários mecanismos de transporte existentes podem distinguir-se em três grupos: 

condução; convecção e radiação. O diagrama de blocos da figura 40 representa uma 

estratificação de transporte de energia no interior de uma habitação. 

 

Ar Exterior                                Radiação Solar             

 

Tecto 

  

Ar Interior 

 

Aquecimento 

 

Solo 

 

 

Legenda: 

Índices: Sub-índices 

T – temperatura AI (ou Int) - ar interior  

Q – calor AE (ou Ext) - ar exterior 

QC - calor de convecção R - tecto da habitação 

QR - calor de radiação P - sistema de aquecimento (condutas) 

QL - calor Latente SOL - proveniente da radiação solar 

AR - área tecto (m2) F - solo 

AP - área de condutas de aquecimento (m2) INF - infiltração 

 

 

Figura 40 Diagrama de bloco dos fluxos de energia e massa no interior e no exterior de uma habitação 
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O balanço térmico é descrito por um conjunto dinâmico, ligado e não linear de equações 

diferenciais que são definidas num número de nós internos, como mostra a figura 40: ar 

interior (AI); tecto (R) e chão (F). O modelo é afectado por processos exteriores, definidos 

como nós limites: a temperatura do ar exterior (AE); radiação solar (SOL); aquecimento (P); 

temperatura do solo (F). 

Os fluxos de Radiação (QR), convecção (QC) e calor latente (QL) são calculados entre os 

nós envolvidos na transferência de energia. As equações diferenciais do balanço de energia 

são definidos como resultado da soma dos fluxos energéticos que entram e saem, dividido 

pela capacidade calorífica do referido nó. 

Todos estes processos dinâmicos podem ser descritos pelas seguintes equações 

diferenciais: 

 A temperatura do tecto da habitação (TR) resulta da dinâmica das múltiplas 

transferências de calor entre o tecto e os sistemas térmicos com que se interliga 

 SOL,RAERR,AEAR
AP

P,RAI,RAI,R

R

R QRQCQR*+QR+QLQC
C

=T 


,

1  

em que existem seis parcelas distintas, quatro delas fazem com que geralmente a 

temperatura aumente, que são: calor de convecção entre o ar interior e o tecto (QCAI,R), o 

calor latente entre o ar interior e o tecto (QLAI,R), fluxo de radiação solar com o tecto 

(QRSOL,R) e o produto do fluxo de radiação do aquecimento (QRP,R) com a divisão área de 

condutas de aquecimento (AP) (m2) pela área tecto (AR) (m2). As duas parcelas que fazem 

com que a temperatura do tecto diminua são, o fluxo de radiação do tecto com o exterior 

(QRR,AE) e o calor de convecção entre o tecto e o exterior (QCR,AE). A isto é preciso dividir 

pela capacidade calorífica do tecto (CR) para se obter a temperatura do tecto da habitação 

(TR). 

 A temperatura do ar interior (AI) resulta da dinâmica das múltiplas transferências de 

calor entre o ar interior e os sistemas térmicos com que se interliga 

 SOL,AIINFAI,RAI,RP,AIF,AI

AI

AI QRQQLARAP-QC+QCQC
C

=T 
 1  

em que existem seis parcelas distintas, três delas fazem com que geralmente a 

temperatura no interior aumente e as restantes três fazem com que ela diminua. As três 

parcelas que fazem com que a temperatura do ar interior suba são: calor de convecção 

entre o chão e o ar interior (QCF,AI) (particularmente no inverno), o produto da área de 

condutas de aquecimento (AP)(m2) com o calor de convecção entre o aquecimento e o ar 

interior (QCP,AI) e o fluxos de radiação solar com o ar interior (QRSOL,AI). As três parcelas que 

fazem com que a temperatura do ar interior diminua são: calor latente do ar interior com 

o chão (QLAI,R), o calor de infiltração (QINF) e o produto da área do tecto (AR) com o calor de 

convecção do ar interior com o tecto (QLAI,R). Ao somatório destas parcelas terá de se 

dividir pela capacidade calorífica do ar interior (CAI) para se obter a temperatura do ar 

interior da habitação (TAI). 
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Qq,AI,AE 

Qrad 

Qaquec Qsolo 

 A temperatura do solo (F) resulta da dinâmica das múltiplas transferências de calor 

entre o solo e os sistemas térmicos com que se interliga 

 F,AEF,AIP,FSOL,F

F

F QRQR+QRQR
C

=T 
 1  

em que existem quatro parcelas distintas, duas que fazem com que esta temperatura 

aumente e duas que fazem com que ela diminua. As duas parcelas que provocam um 

aumento na temperatura são: fluxos de radiação solar com o solo (QRSOL,F) e o fluxo de 

radiação do aquecimento com o solo (QRP,F). As duas parcelas que provocam uma 

diminuição na temperatura do solo são: os fluxos de radiação do solo com o ar interior 

(QRF,AI) e os fluxos de radiação do solo com o ar exterior (QRF,AE). Ao somatório destas 

parcelas terá de se dividir pela capacidade calorífica do solo (CF) para se obter a 

temperatura do solo na habitação (TAI). 

4.2. Modelo térmico de uma habitação 

Na secção anterior foram descritos os modelos térmicos da habitação envolvendo todos 

os sub-modelos de todas as partes que interagem na e com a temperatura do ar da habitação, 

consideradas como as mais relevantes para o calculo. Porém, algumas simplificações podem 

ser feitas, sem que se perca no essencial a dinâmica do sistema, com o propósito de facilitar a 

manipulação das equações de modo a simplificar o projecto do sistema de controlo, 

representado na figura 41. Este processo consiste, pois, na escolha, entre todos os sub-

modelos, daqueles que maior impacto têm na dinâmica do sistema. 

Radiação Solar             

 

 

  

Ar Interior 

Ar Exterior 

 

Aquecimento 

Solo 

Figura 41 Diagrama simplificado de bloco dos fluxos de energia e massa no interior e no exterior de uma 
habitação 
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Neste modelo, as entradas de controlo são a activação de aquecimento por radiadores, 

Uaquec e da ventilação através da abertura de janelas, Uvent. As entradas exógenas são a 

radiação solar Rad, [W m-2] e a temperatura exterior Text [°C]. O modelo que descreve a 

dinâmica do clima da habitação pode ser traduzido no seguinte conjunto de equações 

diferenciais: 

 soloradAEAIqaquec

qcap

QQQQ
Cdt

dT
 ,,

,

int 1
       [°C s-1] 

em que Ccap,q [J m-2 °C-1] é a capacidade calorífica e de massas do ar interior. Neste modelo, a 

transferência de calor é descrita por metro quadrado do solo. 

O balanço de energia do ar da habitação é afectado pelo fornecimento de energia do 

sistema de aquecimento, Qaquec [W m-2], energia perdida para o ar exterior devido a natural 

ventilação (portas e janelas abertas), Qq,AI,AE [W m-2], pelo fornecimento de calor da radiação 

solar Qrad [W m-2], e pelas trocas de calor com o solo Qsolo [W m-2]. 

Os fluxos de energia e de massa individuais são modelizados como se segue. 

O fluxo de calor fornecido pelo sistema de aquecimento é descrito por: 

 

  aquecPestAIPaquec UTTCQ  ,  

 

em que CP,AI [W m-2 °C-1] é o coeficiente da transferência de calor, expresso por metro 

quadrado de solo. Tp é a temperatura da água do sistema de aquecimento, que tipicamente 

anda entre os 60° e 70°C, e que portanto se assume o seu valor médio de 60°C. 

O calor proveniente da radiação solar é dado por: 

 

RadCQ radrad 
 

 

em que o coeficiente Crad têm em conta a transmissibilidade da cobertura, das janelas e dos 

componentes estruturais da habitação sujeitos à radiação, que converterão a luz solar em 

calor. 

O calor proveniente do solo é dado por: 

 

 estsolosolosolo TTCQ 
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em que Csolo é o coeficiente da transferência de calor do solo [W m-2 °C-1], expresso por metro 

quadrado de solo. Tsolo é a temperatura do estrato superior do solo.  

As perdas de energia para o exterior são descritas por: 

 

   extestAEAIvqcapventAEAIq TTCCQ  ,,,,,  

 

em que CAI,AE [W m-2 °C-1] é o coeficiente de transferência de calor da troca de calor através da 

cobertura e vent [m s-1] é o fluxo de e ar pela ventilação, ambas expressas por metro quadrado 

de solo. Ccap,q,v [J m
-3 °C-1] é a capacidade calorífica do ar por unidade de volume de ar. 

Por sua vez, o fluxo de ar (médio) ao longo de um período de amostragem é dado por: 

vent = Cvent Uvent 

com Uvent o caudal do ventilador. 

Este modelo foi o escolhido parar simular as trocas de calor de uma habitação, sendo 

neste caso utilizados os valores referidos na Tabela V com os valores aí indicados para os 

parâmetros do modelo. 

 

 

TABELA V: Valores dos parâmetros do modelo: 

Parâmetros do modelo  Valores * 

Inverso da capacidade térmica da casa 
 

1 

Coeficiente do sistema de aquecimento a 
água 

21 

Coeficiente de trocas de calor com o solo da 
casa 

0.04 

Coeficiente de radiação 
 

0.001 

Coeficiente de fugas térmicas da casa 
 

0.002 

Coeficiente de fugas pelas janelas/portas 
abertas 

10 

* escolhidos depois de uma analise do comportamento do modelo. 
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4.2.1. Armazenamento de energia 

   

 

A energia solar e a energia eólica produzidas sofrem oscilações durante um dia e da 
altura do ano. Tal torna necessário criar um sistema de armazenamento de energia para 
aproveitar a energia produzida em excesso, nas alturas de melhor produção, para ser utilizada 
nas alturas de fraca ou ausência de produção ajustando-se às necessidades energéticas, que 
também variam.  

Nos casos em que a energia eólica é utilizada para complementar a produção de energia 
convencional, a energia gerada é injectada directamente na rede eléctrica, não sendo 
necessário o armazenamento de energia, bastando que o sistema eléctrico convencional de 
base esteja dimensionado para atender à demanda durante os períodos de calmaria [20].   

Quando a energia eólica é utilizada como fonte primária de energia, uma forma de 
armazenamento torna-se necessária para permitir que a energia não consumida seja utilizada 
posteriormente. Assim o excesso de energia produzido nos períodos climatéricos de ventos, é 
armazenada para ser usada quando o consumo não puder ser atendido directamente[20].  

O mesmo ocorre com a energia solar, uma vez que a radiação solar não está presente 
com a intensidade necessária em determinados períodos de consumos normais, como por 
exemplo durante as horas nocturnas.  

Este princípio aplica-se também à gestão da energia contida na rede eléctrica, de modo 
a que se possa encontrar um processo de armazenamento da energia que é produzida em 
horas de vazio, ou seja, quando o consumo é menor [21]. 

 
Outra vantagem do armazenamento de energia é conseguirmos reduzir 

substancialmente a potência de pico dos sistemas produtores. Esta preocupação será tida em 
conta no caso da conjugação das turbinas eólicas e dos acumuladores de calor, visto que se 
está a produzir energia para armazenar numa base de tempo, por exemplo diária. Todavia os 
sistemas que produzem energia para consumo instantâneo têm que ter uma potência 
suficiente para aguentar os picos de produção máxima instantânea de energia.  

As formas mais conhecidas de armazenamento de energia eólica são sob a forma de 
energia eléctrica em baterias e sob a forma de energia potencial gravítica através da 
bombagem de água [20]. No entanto existe uma forma de armazenar energia ainda pouco em 
voga quando se fala de energia eólica, mas com grande potencial de crescimento, visto que a 
maior parte da energia consumida nas habitações é sob a forma de calor. Logo a solução de 
armazenar energia sob a forma de água quente, torna-se muito interessante [20]. 

São estas considerações que balizam o presente estudo, portanto tal práticas poderão 
ser aplicadas na generalidade dos sistemas já instalados, bastando para isso considerar 
demonstrada a mais-valia deste processo. Este estudo visa convencer, através de adequadas 
simulações, a utilidade deste processo. 
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4.2.2. Sistemas de armazenamento de energia 

 

O sistema de armazenamento que melhor se adapta a este caso de estudo, ou seja ao 
aproveitamento do misto de energia eólica e solar térmica é o armazenamento térmico de 
água quente, também chamado de termoacumulador. A figura 42 mostra um exemplo do 
interior de um reservatório térmico comercializado. 

 
 
 

 
Figura 42 Exemplo do interior de um reservatório térmico comercializado 

 
 
 
Um termoacumulador é constituído por um reservatório bem isolado, normalmente 

com poliuretano expandido, que contem uma entrada de água fria da rede e uma saída de 
água quente para consumo, um permutador de calor, normalmente em forma de serpentina 
de cobre de modo a obter um coeficiente de transmissão de calor superior, por onde circula o 
fluido quente proveniente dos acumuladores de calor com o objectivo de aquecer a água de 
consumo, uma resistência eléctrica que é utilizado pelo aerogerador ou pela corrente do 
distribuidor de energia, no caso de haver fraca produtividade quer solar quer eólica. Um 
termóstato é usado para o controlo da temperatura da água e uma válvula de segurança para 
garantir que a pressão no reservatório não ultrapassa o estabelecido pelo fabricante de modo 
a oferecer segurança e garantindo o não rebentamento do mesmo. 

Este tipo de sistemas de armazenamento garante os objectivos pretendidos, pois têm 
uma eficiência relativamente elevada, conseguindo manter a água quente durante períodos de 
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tempo até três dias, sem baixar significativamente a temperatura, contribuindo assim para 
acumular energia de uma forma eficiente. 

 
A figura 43 resume o princípio subjacente a este sistema de armazenamento para fins 
habitacionais. 
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Figura 67 Esquema de constituintes de um acumulador térmico 
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4.3. Sistema inteligente da gestão dos recursos energéticos 

O aquecimento de água através do sistema híbrido funciona aproveitando em 
simultâneo a energia solar térmica e a energia eólica. A energia eléctrica da rede só será 
utilizada em caso de recurso na falta de radiação solar e de vento.  

O sistema pode ser dividido em cinco partes, sendo elas, o armazenamento térmico, o 
colector solar, a turbina eólica, a electricidade da rede e a unidade de controlo electrónico 
(ECU – Electronic Unit Control) (ver figura 44). 

O ECU transmite as ordens de aquecimento da água contida no reservatório térmico,  
ordens estas que dependem da temperatura da água no interior do reservatório, da 
temperatura da água no colector solar, da temperatura mínima definida para a água de 
armazenamento (Tmin) e da temperatura máxima (Tmax).  

O aerogerador está ligado a uma resistência no interior do reservatório, que é activada 
conforme as ordens do ECU. Esta resistência também esta ligada a electricidade da rede que só 
no caso de não se estar a produzir energia solar ou eólica suficiente para aquecer a água é que 
a unidade de ECU vai dar permissão a entrada de electricidade da rede. O colector solar 
aquece a água através de um sistema indirecto e com recurso a uma bomba de circulação do 
fluido, comandada pelo ECU. Na figura 44 estão representados todos os elementos 
participantes neste sistema de produção, armazenamento e gestão de energia. 
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Figura 68 Sistema inteligente da gestão de recursos energéticos 
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5. Sistema de simulação e gestão 

do sistema energético 

 

 
O objectivo deste sistema passa por optimizar os custos. Por vezes a energia produzida 

pelo sistema híbrido pode não ser suficiente para satisfazer as necessidades de aquecimento 
das águas sanitárias e da temperatura ambiente da habitação. A diferença deverá ter de ser 
adquirida na rede eléctrica nacional, mas como é do conhecimento geral, os fornecedores de 
energia eléctrica cobram diferentes tarifas consoante a hora do dia, onde as horas nocturnas 
têm uma tarifa mais baixa devido a calmaria de consumo nacional. 

Este sistema pretende prever (estimando) a produção de energia solar e eólica durante 
o dia seguinte de modo a estabelecer uma previsão da energia necessária em falta para esse 
dia, para satisfazer a condição imposta pelo utilizador. Depois de serem previstas, se a soma da 
produção das energias solar e eólica for inferior a energia necessária para esse dia, teremos de 
colmatar a energia em falta com energia da rede. É ai que entra em funcionamento a eficiência 
do nosso sistema, pois se tivermos essa informação com um dia de antecedência, permite-nos 
adquirir a energia em falta durante a tarifa nocturna e armazena-la sobre a forma de calor no 
nosso acumulador. O diagrama da figura 45 traduz este método de gestão da energia, 
envolvendo o cálculo da energia adicional a injectar no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Figura 69 Esquema do sistema de simulação e gestão do sistema energético 
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Como mostra o esquema da figura 45, através do modelo de previsão da radiação solar 

e do modelo de previsão da radiação eólica obtemos a energia limpa produzida. O modelo de 

previsão da radiação solar ainda nos permite interagir com o modelo térmico da habitação 

para prever a variação da energia ao longo do dia. Através desta variação é-nos permitido 

saber a energia necessária e posteriormente saber se existe ou não energia em falta, e se sim 

qual a sua quantidade. 
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6. Resultados 

 

6.1. Modelos de Previsão com Redes Neuronais 

 
As Redes Neuronais Artificias (RNAs) são sistemas computacionais baseados em 

ligações, estes modelos matemáticos são inspirados em sistemas biológicos. 
O nome deste sistema resulta da observação das estruturas do cérebro, mais 

concretamente dos neurónios. 

As RNAs são redes interconectadas massivamente em paralelo, de elementos simples e 
com organização hierárquica, de modo a tentar interagir da mesma forma do sistema nervoso 
biológico com os objectos do mundo real, elas tem a capacidade de adaptar-se ou aprender, 
generalizar ou organizar a informação. 

Este processo é utilizado nas mais diversas áreas, tais como no controle, na 
compreensão de dados, na previsão, na optimização, no reconhecimento de padrões, etc.  

 
Uma rede neuronal pode possuir uma ou múltiplas camadas. Camada de entrada, onde 

as variáveis de entrada recebem os padrões, camadas intermédias, onde é feito o 
processamento e aprendizagem e a camada de saída, onde se apresenta o resultado final. 
Quanto maior o numero de camadas e neurónios utilizados maior é a capacidade de 
aprendizagem por parte da rede neuronal. Cada camada possui um número variável de 
neurónios, de acordo com as necessidades de inferência.  
 
 

 
Figura 70 Arquitectura usada por quatro neurónios na camada de entrada 
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A conectividade de uma RNA pode ser FeedForward (acíclica) ou FeedBack (cíclica). A 
conectividade escolhida para fazer as nossas previsões foi a FeedForward pois este tipo de 
conectividade garante que a saída de um neurónio na i-ésima camada da rede não pode ser 
usada como entrada de nós em camadas de índice menor ou igual a i, são redes em que a 
saída final (saída única) não possui qualquer ligação com as entradas. 

 
A aprendizagem é o processo pelo qual os parâmetros de uma RNA são ajustados 

através de uma forma continua de estímulo pelo ambiente no qual a rede está operando, cada 
entrada é multiplicada por um peso de conexão, depois transformado através de uma função 
de transferência para gerar um resultado e, finalmente, obter a produção. 

 
Para fazer a aprendizagem da rede foi utilizado o algoritmo backpropagation. Este 

algoritmo fica encarregue de calcular os sinais de saída da camada Ci que iram servir de 
entrada para a camada Ci+1. As saídas produzidas pelos nós da última camada são comparadas 
com as saídas desejadas, utilizando esta informação para ajustar os nós de forma a reduzir os 
erros verificados. 

 
 
 
 
 

6.2. Modelo de previsão da produção de energia de origem solar 

 

 
Este modelo foi criado, com o intuito de posteriormente utilizar os dados desta previsão 

para conseguir antecipar insuficiências na produção de energia solar e pode-las colmatar, 
recorrendo a outras formas de energia alternativa eficazmente, planeada e tendo em conta os 
aspectos económicos envolvidos. 

Para a criação deste modelo foi utilizada uma toolbox de Redes Neuronais Artificias 
(RNA disponível no MatLab,). Recorrendo a esta plataforma um modelo não linear recursivo foi 
implementado visando servir como modelo de previsão da energia solar (de um dia completo) 
capaz de integrar o nosso sistema de gestão global.  

 
 

Este modelo foi constituído através de uma completa e exaustiva verificação da melhor 
estrutura, nomeadamente pela especificação do número de camadas e respectiva quantidade 
de neurónios. O treino paramétrico envolveu também o uso de uma base de dados climática 
onde estão guardados os dados de hora a hora referentes à Irradiancia, nebulosidade e 
Irradiação. Esta base de dados é relativa a cidade de Braga e está disponível no site da SODA, 
Solar radiation Data [22]. Estes dados são oriundos do banco de dados HelioClim tendo sido 
utilizados especialmente os dados referentes aos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.  

Eles contêm radiação solar e irradiação de valores disponíveis ao nível do solo, valores 
esses que são provenientes da leitura de imagens satélite, especificamente do satélite 
Meteosat, processando-os em tempo real. 
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Figura 71 Esquema do modelo de previsão da produção de energia de origem solar 

 

Para criar a rede neuronal artificial com capacidade de efectuar a previsão da radiação 
solar, foi necessário caracterizar em termos de nebulosidade cada dia do ano, pois a 
nebulosidade é um factor essencial para tentar prever a radiação. A nebulosidade foi dividida 
em 5 níveis distintos: sem nuvens, muito pouco nublado, pouco nublado, nublado, muito 
nublado. Para fazer isso foi necessário normalizar o parâmetro referente a nebulosidade e 
separar os dados obtidos pelas diferentes camadas 0 – sem nuvens; 0,25 – muito pouco 
nublado; 0,5 – pouco nublado; 0,75 - nublado e 1 – muito nublado (ver figura 48). Estes valores 
são assumidos como conhecidos para o dia de previsão, fornecidos pelas agências 
meteorológicas com um factor de exactidão seguro. Como se verá, esta classificação da 
nebulosidade em 5 níveis é suficiente para o modelo de previsão da radiação solar. 

 
O modelo terá presente a radiação solar sem nuvens, cujos valores são perfeitamente 

determinados por relações matemáticas, considerando a hora, o dia e o mês do ano, para uma 
localização especificada. A afectação desta radiação, baseado na presença de nebulosidades e 
considerações relativas às especificidades climáticas locais, é modelada pela rede neuronal de 
previsão, através de um processo de aprendizagem com dados reais mesurados no passado.  

Este modelo, simples, está esquematizado no diagrama da figura 49, servindo para 
prever um dia completo de radiação. 
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Figura 72 Nebulosidade de hora a hora ao longo do ano 
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Figura 73 Estrutura da RNA para a previsão de radiação solar 
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A radiação solar, na ausência de nuvens e outros efeitos da atmosfera, como já referido 
anteriormente é previsível sendo que existem expressões numéricas que a estimam. Todavia 
não têm em conta um factor importantíssimo como a nebulosidade, que altera drasticamente 
os valores de radiação solar efectiva. Deste modo as variáveis consideradas para a entrada da 
RNA são a radiação e a nebulosidade sendo que a sua saída é a radiação prevista para o local. 

 

 

 

Figura 50 Valores de irradiação na cidade de Braga ao longo do ano de 2005 

 

 

Na figura 50 estão representados os gráficos referentes a irradiação da cidade de Braga 

no caso de o céu estar “sempre limpo” representado a azul, enquanto que a serie 

representada a vermelho indica a irradiação real ao longo do ano de 2005. Como se pode 

observar a nebulosidade afecta directamente a irradiação e nos dias de céu nublado existe um 

decréscimo, que pode ser bem acentuado, na irradiação. 
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Figura 74 Valores de irradiação na cidade de Braga durante 5 dias 

 

 

Na figura 51 superior estão representados a vermelho a irradiação máxima e a verde a 

irradiação mínima, entre as duas está a irradiação média. Por comparação com a figura 51 

inferior é perceptível os dias em que o céu está limpo, que é o caso do dia 50 e do dia 54, 

(sendo os dias 19 e 23 de Fevereiro de 2005), a irradiação é igual à prevista. Mas nos dias 51, 

52 e 53, (20, 21 e 22 de Fevereiro de 2005) é notória a baixa de irradiação que se deve ao 

estado nublado do céu. 

Nestes gráficos são visíveis períodos de radiação nula que corresponde às horas 

nocturnas, onde há ausência de sol e da sua radiação. 
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Figura 75 Radiação normalizada real e prevista ao longo de um ano de hora a hora 

 

 

Após o processo de aprendizagem da rede neuronal, o modelo de previsão foi testado 

noutro conjunto de dados. Na figura 52 está representado a radiação real (cor azul) e a 

prevista pelo modelo (cor vermelho). Estes resultados são os obtidos para valores de entrada 

normalizados, nomeadamente da matriz da radiação e da matriz com a previsão da 

nebulosidade. 

O resultado da previsão, como se constata da observação da figura 52, é bastante 

próximo da radiação real. Tal resultado pode ser considerado como bastante bom, com um 

erro absoluto médio de 2,4x10-3 e com um erro quadrado médio de 4,6610 × 10-5 (ver figura 

53). 
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Figura 76 Erro da radiação prevista 

 

Na figura 54 esta a previsão da energia solar produzida, foi feita com os dados 

adquiridos da previsão da radiação. Mas a energia solar produzida também ira depender dos 

paramentos do painel solar utilizado.  

 

Figura 77 Previsão da Energia Solar 
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6.3. Modelo de previsão da produção de energia de origem eólica 

 
O sistema de produção de energia em estudo contempla também um sistema de 

produção de energia eléctrica de origem eólica. A energia produzida, em vez de ser 

armazenada em sistemas de baterias, é imediatamente convertida em energia térmica, 

juntando o seu efeito ao do colector solar. Todavia, para uma gestão eficiente do sistema é 

importante ter métodos de previsão da energia produzida pelos ventos que nos permita 

conhecer com antecedência os excessos ou as insuficiências de energia de modo a tomar 

adequadas decisões. 

Neste contexto, foi desenvolvido um modelo de previsão de produção de energia de 

origem eólica.  

Para a criação deste modelo foi utilizada a mesma toolbox do modelo anterior referido. 
 
Este modelo foi constituído tomando por base os dados climatéricos onde estão 

guardados os dados de hora a hora referentes a velocidade do vento. Esta base de dados é 
relativa a cidade de Braga e está disponível no site do Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos [23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 Esquema do modelo de previsão da produção de energia de origem eólica 

 

    RNA 

 

 

Base de dados 

velocidade do vento 

165.5 166 166.5 167 167.5 168 168.5

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

Velocidade do Vento (normalizada) (real(blue)+NN(red)Previsão da Velocidade do 

Vento 

 



 

67 
 

Para esta previsão foram feitos dois métodos distintos um que nos dá a previsão da 
velocidade do vento para a hora seguinte, durante todo o ano, e outro que nos dá a previsão 
para a velocidade do vento de hora a hora para o dia seguinte. 

No primeiro método a previsão foi feita através de RNA (Redes Neuronais Artificiais) em 
que os parâmetros de entrada na rede são a velocidade do vento na hora anterior, duas horas 
antes e o mês do ano sendo a variável de saída a velocidade do vento para a hora seguinte. 
Todos os dados são utilizados na forma normalizada. 

 
 
No primeiro caso os resultados obtidos estão representados na figura 56, onde a linha 

azul representa a série real e a linha a vermelho a previsão dada pelo modelo RNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 79 Velocidade do vento normalizada real e prevista ao longo do ano 

 

 

Este resultado é obtido com base nas duas horas anteriores da velocidade do vento para 

prever a velocidade do vento da hora imediatamente a seguir. 
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Esta previsão, como se depreende da figura, é bastante próxima da velocidade do vento 

real, obtendo-se um erro absoluto médio de 9,4x10-3 e um erro quadrado médio de  

1,7844x10-4. Estes resultados aferem o bom desempenho do modelo de previsão (ver figura 

57). 

 

 

 

Figura 80 Erro da velocidade do vento prevista 

 

 

No segundo caso, a previsão é feita para as 24 horas do dia seguinte. Para poder fazer 

esta previsão foi necessário criar uma subrotina que dividisse o espaço temporal em blocos de 

24 e fazer a previsão para cada bloco, executando a previsão para o dia inteiro. Como seria de 

esperar o resultado subjacente não é tão perfeito, uma vez que se torna mais difícil prever 24 

horas do que prever uma só hora. 
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Figura 81 Velocidade do vento normalizada real e prevista ao longo do ano 

 

 

Na figura 58 estão representados a velocidade do vento real normalizada ao longo do 

ano (cor azul) e a velocidade do vento prevista para cada dia ao longo do ano (cor vermelha). 

Naturalmente, o erro inerente ao segundo método teria que ser maior do exposto 

obtido para o primeiro modelo de previsão no primeiro método, pois esta previsão é feita para 

as 24 horas do dia, um horizonte superior ao do primeiro método em que a previsão é feita 

para a próxima hora.  

Esta previsão fica um pouco aquém das expectativas, pois a variável vento apresenta 

uma variabilidade difícil de prever. Cientes desta dificuldade, pode-se considerar o resultado 

como sendo uma previsão razoável visto ter uma forma idêntica, um erro absoluto médio de 

3.38x10-2 e um erro quadrado médio de 2.2x10-3 (ver figura 59). Se ainda considerarmos que 

estes dados de previsão são utilizados para o cálculo da energia em falta para o dia seguinte, 

esta discrepâncias hora-a-hora das previsões não é crítica. 
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Figura 59 Erro da velocidade do vento prevista 

 

A previsão da energia eólica produzida (ver figura 60), foi feita com os valores de saída, 

da previsão para o dia inteiro da velocidade do vento. Mas a energia eólica produzida também 

ira depender dos paramentos do aerogerador utilizado. 

 

Figura 82 Previsão da Energia eólica 
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6.4. Simulação computacional do sistema de gestão 

 

O objectivo desta simulação computacional passa por compreender as variações de 

temperatura no interior de uma habitação e garantir que essas temperaturas não ultrapassem 

o limite superior e inferior pré estabelecido. O outro objectivo, não menos importante passa 

por garantir que a esta condição é cumprida de forma racional, com o menor custo possível. 

Em primeira instância foi utilizado um Controlador Proporcional (P), mas o grande 

problema associado a este tipo de controladores é que não se consegue eliminar o erro em 

regime estacionário. Por essa razão decidiu-se também fazer uma segunda versão onde se 

utilizou um Controlador Proporcional Integrativo (PI), obtendo um controlador mais estável e 

com menor erro em regime estacionário. 

Os limites estabelecidos de temperatura para o interior da habitação, foram 22°C limite 

máximo e 18°C para o limite mínimo. 

 

Figura 83 Temperatura interior e exterior de uma habitação, em comparação com a radiação ao longo do ano 

 

Na figura 61 está representada, na subfigura superior, a temperatura no interior (linha a 

vermelho) e no exterior da habitação (linha a azul) e na figura inferior, para o mesmo período, 

a radiação.  

0 50 100 150 200 250 300 350 400
-20

0

20

40
red Tin, blue Text

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

500

1000
Radiação

Dias 

°C 

Dias 



 

72 
 

Realizaram-se ensaios utilizando em conjunto o modelo climático da casa e controlador 

Proporcional. Este modelo habitacional foi então utilizado para simular a temperatura interior 

à habitação considerando sujeita a dados climáticos reais. Como se observa da figura 63, a 

temperatura nunca desce muito para além dos 18°C, pois quando isso acontece o 

aquecimento da habitação entra em acção. Quando a temperatura chega aos 22°C o 

aquecimento é desligado, o que faz com que durante o inverno o gráfico fique com uma forma 

característica que varia entre os 18 e os 22 graus. Como seria de esperar a radiação tem uma 

influência visível sobre a temperatura interior registada na casa. Durante o período quente, ou 

seja durante o verão o aquecimento é desligado e as janelas são abertas. Todavia essa acção 

de controlo não se mostra suficiente para impedir que o limite máximo de 22°C não seja 

ultrapassado. 

A acção proporcional do controlador é dada pela seguinte regra: 

       
                        

                 
  

 

        
                         

                 
  

onde: E, é o valor do erro, diferença entre a temperatura do ar interior e os desejados 20 C. 

 

 

Figura 84 Representação gráfica de quando o aquecimento esta ligado e as janelas abertas 
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Na figura 62 está representado os valores de Uaquec (a linha vermelha) e o Uvent (a linha 

azul). A partir deste gráfico constatamos que o aquecimento (Uaquec ) está ligado, 

principalmente, durante os períodos do Outono e Inverno, estando nesses períodos as janelas 

quase sempre fechadas. No Verão, alguns períodos da Primavera e Outono a situação anterior 

inverte-se. 

 

 

Figura 85 representação do aquecimento, do calor por radiação, das trocas de calor com o solo e das fugas 

 

A partir das variáveis internas do modelo é possível estimar as trocas de calor que se 

processaram entre as diferentes partes do sistema térmico habitacional e assim compreender 

melhor a dinâmica dos fluxos de calor. Na figura 63 estão representados os principais fluxos de 

calor, estes fluxos permite-nos ter um visionamento do funcionamento e desempenho do 

modelo térmico. 

O primeiro gráfico faz alusão a energia calorífica que o aquecimento provoca no interior 

da habitação quando está ligado. É assim notório que durante os meses de calor o 

aquecimento permanece desligado e no primeiro e último terço do ano permanece ligado, que 

são as alturas mais frias do ano. 

O segundo gráfico refere a energia ganha no interior da habitação devido a radiação 

solar, como seria de esperar este gráfico vem em concordância com o anterior, no período em 
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que a radiação solar fornece mais calor é o mesmo período em que o aquecimento permanece 

desligado. 

O terceiro e quarto gráfico representam as trocas de calor com o solo da habitação e o 

calor de fugas com o exterior respectivamente. 

Este modelo feito, foi construído recorrendo à plataforma computacional MatLab. A 

partir dele é possível saber a energia calorífica necessária fornecer ou retirar para que a casa 

esteja à temperatura idealizada. Apesar dos excelentes resultados obtidos, este poderia ser 

alvo de alguns melhoramentos, visto ser um modelo simples. Mais importante seria escolher 

outros coeficientes térmicos para outros materiais e estruturas da casa, pois é sabido que 

estes variam de material para material e com o isolamento da habitação. Porém, estes testes 

não são um dos objectivos primários deste trabalho, pelo que este modelo apenas garante 

respostas com alguma fidedignidade. 

 

 

Figura 86 Energia em falta 

 

Sabendo a energia necessária para aquecer a habitação e sabendo o somatório da 

energia eólica e solar prevista podemos facilmente chegar a energia em falta para garantir a 

temperatura mínima ao longo do ano, a energia em falta esta representada na figura 64. 

Com esta informação obtida diariamente podemos comprar a energia em falta para o 

dia seguinte durante o período nocturno onde a tarifa dessa energia é mais barata. 
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6.5. Estudo de situações típicas e Análise Financeira 

 

A realização deste trabalho não tem em conta o investimento da instalação e gestão do 

sistema de produção, armazenamento e gestão da energia. Não são igualmente consideradas 

preocupações sobre a tecnologia utilizada, nem do retorno financeiro proveniente dessa 

mesma tecnologia. Para esse tipo de situações já existem vários trabalhos que nos permitem 

saber qual o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. 

Em vez disso, este trabalho tem em vista o criar metodologias e modelos que visem a 

optimização de sistema e de custos de consumo, através da previsão da energia produzida e 

da previsão da energia consumida. 

Tal tarefa é conseguida pela realização de uma análise financeira que passa por prever a 

poupança económica conseguida. Esta poupança ira diminuir o tempo de retorno financeiro 

esperado. 

 

A tabela seguinte mostra as tarifas praticadas em baixa tensão pela empresa líder de 

distribuição de energia em Portugal (EDP)  

 

 

Através das previsões feitas a energia total necessária que terá de ser contratada ao 

distribuidor é de 4586KWH. Uma vez que a maioria dessa energia necessária iria ser 

contratada na hora de ponta, visto ser durante essa altura do dia que se consume mais 

energia, e como o nosso sistema permite antecipar a energia necessária e contrata-la com 

antecedência, a poupança económica vai residir na diferença da tarifa entre a hora de ponta e 

o vazio. Ou seja por cada kWh a poupança será de 0,1375 euros (0,2212-0,0837=0,1375). 

No final do ano a factura energética desce de uns consideráveis 1014,42 euros para uns 

383,85 euros. 

Estes cálculos tiveram como pressuposto a utilização do seguinte equipamento 

instalado, com as seguintes especificações técnicas: 

 

O COL2 (ver figura) é um colector solar plano envolto numa caixa em alumínio resistente 

à corrosão, com uma cobertura em vidro prismático de segurança, capaz de resistir às 
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condições climatéricas mais adversas, e com uma superfície com tratamento anti-reflexo que 

optimiza a eficiência óptica do sistema.  

 

 

Figura 87 Colector solar plano escolhido 

 

Pode ser montado, quer na horizontal, quer na vertical, sobre diversos tipos de 

estruturas de suporte especialmente adaptadas a telhados inclinados, coberturas planas ou 

paredes verticais. As suas características principais: 

Dimensões 2039x1139x80 mm 

Área do colector 2,32m2 

Peso 44 kg 

Rendimento 76,7% 

Coeficiente de perdas de calor K1/k2 3,80/0,0145 W/°C.m2 

Potência nominal de aquecimento 9,7 kJ/°C 

Ligação Superior ou lateral 

Cor Alumínio natural/preto 

Certificação CERTIF 

 
Absorsor: 

Coeficientes de absorção/emissão 95,0/5,0 % 

Área de abertura 2,13m2 

Área do absorsor 2,124 m2 

Material/revestimento Cobre/suselect 

 
Hidráulica: 

Fluído térmico Água + polipropileno glicol 

Caudal volúmico min. (até 5 colectores 
em série) 

2,5 l/min 

Perda de carga (valor mínimo) 65,7 mbar 

Pressão de funcionamento 2,0-10,0 bar 

Temperatura de estagnação 199°C 

 

 

 

 

http://www.heliotermica-r.com/files/Col2.jpg
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O aerogerador escolhido, foi o aerogerador 7200W 

 

Figura 88 Aerogerador escolhido 

 

 As características principais do aerogerador 7200W são: 

 

Diâmetro do rotor 5.5 m 

Material das lâminas Fibra de vidro reforçada 

Número de lâminas 3 
Potência 7200W 
Velocidade do vento média 12 m/s 

Velocidade do vento de arranque 2.5 m/s 

Velocidade de rotação média 260 r/min 

Tensão de trabalho DC48V/120V/240V/300V/35
0V 

Tipo de gerador Três fases, Íman 
permanente 

Método de carregamento Três fases, Íman 
permanente 

Método de regulação da velocidade Tensão constante, poupança 
de corrente 

Peso 357 kg 
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7. Conclusões e trabalho futuro 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objectivo de abrir novas perspectivas na forma de 

produzir energia para uso doméstico, como alternativa aos derivados do petróleo. Projectando 

um sistema capaz de tirar partido da combinação da energia solar térmica e da energia eólica 

para aquecimento de água.  

A utilização doméstica pode vir a ser o grande mercado deste tipo de sistemas por várias 

razões, entre as quais a nova legislação que obriga os novos edifícios a utilizarem uma 

percentagem da sua energia de fonte renovável. Outro aspecto a favorecer este sistema é que 

em média 50% ou mais da energia utilizada no sector doméstico é para o aquecimento de 

águas sanitárias e ou climatização, o que representa uma factura anual elevada.  

Embora no desenvolvimento do projecto seja dado sempre maior enfoque à utilização 

doméstica, este sistema pode aplicar-se em muitas outras situações.  

Há relativamente poucos anos atrás as pessoas não dispunham de meios para o 

aproveitamento de energias renováveis, para uso domestico. Tal se devia ao baixo preço dos 

produtos petrolíferos e aos elevados preços das tecnologias de aproveitamento de energias 

renováveis. Actualmente, devido á conjugação dos seguintes factores: preocupações com o 

meio ambiente o aumento sempre crescente dos combustíveis fosseis, o perigo do uso da 

energia nuclear e o abaixamento do investimento em novas eficientes tecnologias de 

produção de energia a partir de fontes renováveis mudou completamente o panorama. O 

maior desenvolvimento tecnológico dos sistemas de aproveitamento de energias renováveis, 

torna estas soluções amigas do ambiente com preços mais viáveis economicamente.  

Na primeira fase deste trabalho foi feita uma pesquisa sobre o estado da arte da energia 

eólica e da energia solar térmica, da qual foi possível concluir que ambas as formas de energia 

são hoje economicamente e tecnologicamente aproveitáveis. Os geradores eólicos 

apresentam-se em bom estado de desenvolvimento tecnológico com a instalação de vários 

sistemas produtores, que são produzidos e postos a funcionar massivamente. Existem hoje, 

um pouco por todo o país e pelo mundo fora, grandes parques eólicos, sendo que esta 

tendência se venha ainda mais a acentuar num futuro próximo. Porém esta tecnologia está 

ainda muito pouco explorada na produção descentralizada, em pequena escala, 

nomeadamente no sector doméstico e em edifícios em geral. Outro aspecto relevante em 

relação ainda à energia eólica é o grande desenvolvimento feito a nível de turbinas eólicas de 

eixo horizontal e o esquecimento das turbinas de eixo vertical, as quais ainda apresentam um 

estado de desenvolvimento tecnológico muito baixo e a preços demasiado elevados.  

As tecnologias ligadas à energia solar térmica apresentam um bom nível de 

desenvolvimento e preços muito competitivos, pelo que neste momento se configura como a 

de menos custo de aquisição e exploração apresenta. É por esta razão que é a energia 

renovável mais utilizada no sector doméstico e edifícios, já com um nível de utilização 
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generalizada muito apreciável, embora ainda com grande potencial de crescimento, 

fomentada pela nova regulamentação dos edifícios.  

O objectivo principal deste trabalho consistiu em construir uma plataforma 

computacional capaz de modelar os métodos de produção de energia de origem eólica e solar 

para fim de utilização habitacional. Para esse objectivo foi necessário modelar as dinâmicas de 

transferência de calor dentro de uma habitação e desta para o exterior. Para uma gestão 

eficiente das necessidades energéticas foi necessário construir modelos de previsão fiáveis da 

radiação solar e dos ventos. Com todos estes subsistemas é possível estimar as necessidades 

energéticas com um dia de antecedência e desta forma proceder a estratégias de optimização 

e gestão dos recursos energéticos.  

Em relação ao software desenvolvido, este permite efectuar a previsão da radiação solar 

e da velocidade do vento ao longo do dia com uma margem de erro que nos transmite alguma 

fidedignidade. Através destas previsões foi possível desenvolver um software que simule a 

variação da temperatura interior de uma habitação. 

Este software pode ser utilizado para saber atempadamente, com um dia de 

antecedência, a necessidade de comprar energia ao distribuidor permitindo faze-lo da forma 

mais rentável para o consumidor. Esta estratégia faz com que o tempo de retorno do 

investimento inicial diminua consideravelmente. 

Como desenvolvimento futuro deste trabalho poderiam ser melhorados os resultados 

das várias previsões e o modelo térmico, bem como a implementação deste sistema numa 

unidade de controlo electrónico (ECU), para que a própria unidade de controlo tome a decisão 

da quantidade de energia necessária a comprar ao fornecedor de energia. 

Para finalizar fica a percepção de que este sistema é tanto mais eficiente, quanto melhor 

se conjugarem as energias de origem solar e eólica, nomeadamente em períodos onde a 

disponibilidade do vento se complementa à disponibilidade de energia solar. 
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