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RESUMO 

 

A reformulação da diretiva europeia relativa à eficiência energética dos edifícios (EPBD-recast) 

estabeleceu o conceito de “edifício com necessidades quase nulas de energia” (nearly zero-

energy buildings - nZEB) sendo este um edifício com um desempenho energético muito elevado 

e em que as necessidades de energia quase nulas ou muito pequenas deverão ser cobertas em 

grande medida por energia proveniente de fontes renováveis, incluindo energia proveniente de 

fontes renováveis produzida no local ou nas proximidades 

A União Europeia definiu também metas para 2020 que passam por uma redução de 20% nas 

emissões de gases de efeito de estufa (GEE), o acréscimo de 20% na utilização de energias 

renováveis e o aumento de 20% na eficiência energética, as metas para 2030 visam a redução 

de 40% das emissões de GEE, a redução do consumo energético em 27% e um acréscimo de 

27% de energias renováveis e para 2050 passam por uma redução de 80% das emissões de GEE. 

De forma a cumprir estas metas e diretivas torna-se importante uma adequada integração de 

sistemas de energias renováveis nos edifícios novos e existentes.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o contributo da integração de painéis solares 

térmicos para suprir parte das necessidades de aquecimento das águas sanitárias e também as 

necessidades para aquecimento ambiente.  

Foi possível verificar que, com a integração de sistemas solares térmicos, os consumos 

energéticos, para este tipo de edifícios, foram reduzidos em cerca de 94%, no entanto o período 

de retorno do investimento foi de 18 anos. Sem a aplicação das melhorias de reabilitação o 

período de retorno foi reduzido para 10 anos. 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Painéis solares térmicos, Integração, AQS, Aquecimento ambiente, 
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ABSTRACT 

 

The recast of the European directive on the energy efficiency of buildings (EPBD-recast) 

established the concept of "nearly zero-energy buildings – NZEB” which is a building with a 

very high energy performance and the nearly zero or very low amount of energy required should 

be covered to a very significant extent by energy from renewable sources, including energy 

from renewable sources produced on-site or nearby. 

The European Union targets for 2020 are demand 20% reduction in greenhouse gases (GHG) 

emissions, 20% increase in the use of energy renewables and 20% increase in energy efficiency, 

the targets for 2030 are 40% reduction of greenhouse gas emissions, energy consumption 

reduction by 27% and an increase of 27 % in renewable energy and the targets for 2050 are a 

reduction of 80 % in the GHG emissions. 

In order to accomplish these goals and policies it is important to integrate renewable energy 

systems in new and existing buildings. 

The objective of this study was to evaluate the contribution of the integration of solar thermal 

panels to supply part of the energy needed for the production of domestic hot water (DHW) and 

also the energy needs for space heating. 

It was possible to verify that, with the integration of solar thermal systems the energy 

consumption, for this type of buildings, was reduced by about 94%, however the payback period 

of the investment was 18 years. Without the application of rehabilitation improvements the 

payback period was reduced to 10 years. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Solar thermal panels, Integration, DHW, Spacing heat, Costs 
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1 ENQUADRAMENTO 

 

1.1 Introdução 

Numa época em que cada vez mais existem preocupações com a preservação do meio ambiente 

e, por sua vez, se pretende reduzir o consumo de energias não renováveis (devido ao seu custo 

e à poluição atmosférica que produzem), a utilização de sistemas de energias renováveis, tais 

como os painéis solares térmicos, são uma forma para aproveitar uma fonte de energia 

inesgotável como é o Sol. 

Uma meta importante definida pela Comissão Europeia foram as metas 20-20-20 cujos 

principais objetivos são a redução em 20% das emissões de gases de efeito de estufa (GEE), o 

acréscimo de 20% na utilização de energias renováveis sobre o consumo total de energia e o 

aumento de 20% na eficiência energética até 2020 (Comissão Europeia, 2014). Mas também 

foram definidas metas para os anos de 2030 e 2050, onde para 2030 as metas propostas visam 

a redução de 40% das emissões de gases de efeito de estufa, a redução do consumo energético 

em 27% e um acréscimo de 27% de energias renováveis e para 2050 passam por uma redução 

de 80% das emissões de GEE (Comissão Europeia, 2014). 

No setor dos edifícios foi revista, em 2010, a Diretiva relativa à eficiência energética de 

edifícios (EPBD) (EPBD-recast, 2010). A EPBD-recast estabeleceu como novo conceito o de 

“edifício com necessidades quase nulas de energia” (nearly zero-energy buildings - nZEB) para 

todos os novos edifícios construídos a partir de 2018, no caso de edifícios públicos, e a partir 

de 2020 para todos os novos edifícios (EPBD-recast, 2010). Um edifício nZEB é um edifício 

que tem um desempenho energético muito elevado e em que as necessidades de energia quase 

nulas ou muito pequenas deverão ser cobertas em grande medida por energia proveniente de 

fontes renováveis, incluindo energia proveniente de fontes renováveis produzida no local ou 

nas proximidades (EPBD-recast, 2010).  

Um dos principais objetivos desta diretiva é que cada edifício consiga ser autossuficiente. Para 

tal é essencial que exista uma maneira de produzir a energia necessária para cobrir as 

necessidades energéticas dos edifícios.  
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Visto Portugal ser um dos países Europeus com maior disponibilidade de radiação solar (Solar, 

2015), faz sentido o uso deste recurso energético para atingir as metas definidas na EPBD-

recast. Assim, o uso de painéis solares térmicos torna-se uma das medidas mais eficazes para a 

produção da energia necessária para o cumprimento desta diretiva. 

Para cumprir as metas definidas na EPBD-recast é necessário também incluir a reabilitação de 

edifícios, caso contrário seria impossível cumprir os objetivos da União Europeia, pois cada 

vez há menos substituição de edifícios. Assim, é pela reabilitação do parque edificado que passa 

o futuro para a concretização desta diretiva (Costa e Silva, 2014). 

A integração de painéis solares térmicos em edifícios existentes, em especial os multifamiliares, 

pode ser um desafio, uma vez que, apesar da área de cobertura disponível para a implementação 

dos painéis solares térmicos ser maior do que nos edifícios unifamiliares as necessidades de 

energia são, em geral, muito superiores, aumentando consoante o número de pisos e frações do 

edifício. Uma forma de resolver esta questão passa por tornar as fachadas multifuncionais, ou 

seja integrar os coletores solares na fachada, aumentando, assim, a área disponível para a 

captação da radiação solar, o que permite que estas possam, para além de fornecer luz do dia, 

fornecer calor através de sistemas solares térmicos (Costa e Silva, 2014; Hestnes, 2000). 

A adequada integração dos sistemas nos edifícios permite também evitar impactos ao nível 

arquitetónico e visual e reduzir os custos pela substituição de um ou mais elementos do edifício 

por coletores solares. Este problema poderá ser de mais difícil resolução em reabilitações, uma 

vez que é necessário adaptar um novo sistema a um edifício já construído, o que poderá trazer 

várias condicionantes, tais como as inclinações das coberturas não serem as mais adequadas 

para a maior captação possível da radiação solar. No que diz respeito às fachadas as 

condicionantes passam pela sua orientação e obstáculos que possam fazer sombreamento 

impedindo por isso a máxima captação de radiação solar. As soluções construtivas adotadas 

para a envolvente podem, também, não ser as mais adequadas para que o edifício seja um nZEB. 

 

1.2 Objetivos 

Com a entrada em vigor da nova regulamentação térmica, o Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e a necessidade de persecução das metas 

definidas na EPBD-recast, é preciso melhorar o desempenho térmico, reduzir os consumos 
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energéticos e produzir energia renovável in situ ou na vizinhança dos edifícios. Assim, o 

objetivo desta dissertação é estudar a viabilidade de integrar painéis solares térmicos na 

reabilitação de edifícios de habitação multifamiliares visando a obtenção de edifícios nZEB, 

através de uma análise custo-benefício. Para tal será analisado um caso de estudo, para o qual 

serão avaliadas propostas de reabilitação, em primeiro lugar para reduzir os seus consumos 

energéticos (através da intervenção na envolvente), sendo depois estudada a integração de 

sistemas solares térmicos na envolvente do edifício. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

A dissertação é dividida em cinco grandes capítulos. E cada capítulo está dividido em 

subcapítulos. 

O primeiro capítulo refere-se à introdução onde se expõe o tema e a sua importância, são 

apresentados os objetivos propostos e a estrutura da dissertação (Figura 1). 

No segundo capítulo é analisado o estado de arte relacionado com o tema da dissertação. Aqui 

é caracterizado o parque habitacional português, apresentada a história do uso da energia solar 

ao longo dos anos, descritos os tipos de sistemas solares. São, também, apresentados os 

componentes de um sistema solar térmico e as possibilidades de integração destes sistemas nos 

edifícios.  

O terceiro capítulo denomina-se “Metodologia”. Neste capítulo é descrito o caso de estudo e 

apresentadas soluções de melhoria das condições térmicas da envolvente do caso de estudo. É 

apresentado o programa informático de simulação utilizado e é definido o sistema solar térmico 

para a preparação de AQS e para aquecimento ambiente.  

No quarto capítulo, intitulado “Resultados”, é onde se apresentam os resultados obtidos. Entre 

os quais os consumos energéticos do edifício estudado antes e após reabilitação da envolvente 

e os consumos energéticos do edifício após instalação dos coletores solares térmicos, para 

produção de AQS e aquecimento ambiente. Apresenta-se uma estimativa de custos para as 

soluções adotadas. Por fim analisam-se os resultados obtidos do ponto de vista energético e 

económico. 
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No quinto e último capitulo, “Conclusões”, são efetuadas as considerações finais do trabalho. 

Também são sugeridos futuros desenvolvimentos ao trabalho desenvolvido. 

 

Figura 1 – Estrutura da dissertação 
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2 ESTADO DE ARTE 

 

2.1 Análise do parque habitacional português 

Para melhor perceber as caraterísticas das habitações em Portugal, é necessário um cuidadoso 

estudo do parque habitacional português. Desta forma será adquirido um melhor conhecimento 

do tipo de habitações que são mais comuns no país.  

Para tal recorreu-se aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que, através dos Censos 

realizados em 2011, recolheu informações acerca dos edifícios.  

Neste estudo foi abordada a época de construção dos edifícios, o número de pisos, as paredes 

de fachada, o tipo de coberturas e o estado de conservação dos edifícios. 

 

2.1.1 Época de construção 

Segundo o INE, as elevadas taxas de crescimento do parque habitacional português durante as 

últimas décadas fizeram com que, em 2011, uma parte significativa dos edifícios existentes 

fosse relativamente recente (Figura 2). Do total de edifícios clássicos existentes em 2011 (3 544 

389), os construídos a partir de 1980 constituíam 47% deste parque habitacional. Os edifícios 

construídos entre 1946 e 1980 representavam 39% do parque habitacional português e os 

edifícios anteriores a 1946 representavam os restantes 14% (Figura 3). 
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Figura 2 – Número de edifícios segundo a época de construção 

Adaptado de INE, Censos, 2011 

 

Figura 3 – Distribuição percentual de edifícios segundo a época de construção 

 

2.1.2 Número de pisos 

Relativamente ao número de pisos, segundo o INE, verifica-se que os edifícios com um ou dois 

pisos são a maioria das construções portuguesas. O número destes edifícios pode-se constatar 

no gráfico apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 – Número de edifícios segundo a quantidade de pisos  

Adaptado de INE, Censos, 2011 

 

Relativamente à distribuição por regiões é possível aferir que a maior percentagem de edifícios 

com 4 ou mais pisos se encontram nas regiões da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Grande 

Porto (23,5%, 12,8% e 11,0% respetivamente). Quanto aos edifícios com três pisos situam-se 

predominantemente na Serra da Estrela (33,0%) e na Cova da Beira (21,1%). Os edifícios com 

um ou dois pisos são os mais abundantes em todo o país atingindo mais de 60% em todas as 

regiões. Em regiões como o Baixo Alentejo e o Alentejo Central chegam a atingir mais de 95%. 

 

2.1.3 Revestimento das fachadas 

O revestimento das fachadas é maioritariamente composto por reboco tradicional ou marmorite 

(84%). A restante distribuição do revestimento é constituída por pedra (11,6%), ladrilho 

cerâmico ou mosaico (3,8%) e outros revestimentos (0,6%). Na Figura 5 pode-se verificar o 

número de edifícios com o seu respetivo revestimento. 
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Figura 5 – Número de edifícios segundo o revestimento das fachadas 

Adaptado de INE, Censos, 2011 

 

2.1.4 Coberturas 

A quase totalidade dos edifícios apresenta cobertura inclinada revestida a telhas cerâmicas ou 

de betão (93%). Os restantes edifícios possuem coberturas inclinadas revestidas a outros 

materiais (2%), coberturas mistas (inclinada e terraço) (2%) e coberturas em terraço (3%). Na 

Figura 6 pode-se verificar o número de edifícios consoante o tipo de cobertura. 

  

Figura 6 – Número de edifícios segundo o tipo de cobertura  

Adaptado de INE, Censos, 2011 
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2.1.5 Estado de conservação 

Em relação ao estado de conservação (Figura 7), verifica-se que a maioria dos edifícios do País 

não apresenta necessidades de reparações (71%). Quanto aos edifícios que necessitam de 

reparações, 17% necessitam de pequenas intervenções, 7% de reparações médias e apenas 3% 

de grandes reparações. A proporção de edifícios muito degradados é de apenas 2%. 

 

Figura 7 – Estado de conservação dos edifícios  

Adaptado de INE, Censos, 2011 

 

Aparentemente, para um não especialista, um elevado número destes edifícios não necessita de 

reparação (por não apresentarem sinais de degradação visível), no entanto muitos deles não 

possuem condições de conforto térmico e apresentam elevadas necessidades energéticas, 

apresentando assim necessidades de reabilitação térmica e energética. 
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desenvolveu uma fornalha solar (Figura 8), que utilizava potentes lentes de forma a concentrar 

a radiação solar. Esta invenção usava uma lente com 1,32 m e outra lente secundária com 0,2 

m, o que permitiu atingir uma temperatura de 1750 °C, o que viria a ser um máximo de 

temperatura durante 100 anos (Kalogirou, 2009). 

 

Figura 8 – Fornalha solar de Lavoisier de 1774  

Fonte: Kalogirou, 2009 

 

Já no século XIX, foram efetuadas tentativas para gerar vapor a partir da radiação solar. August 

Mouchot foi o pioneiro a construir e operar estas máquinas entre os anos de 1864 a 1878 na 

Europa e no Norte de África. Em 1878 foi apresentada uma impressora (Figura 9) na 

Internacional Exhibition em Paris (Kalogirou, 2009). 
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Figura 9 – Impressora apresentada na exibição de Paris em 1878  

Fonte: Kalogirou, 2009 

 

Em 1901, A. G. Eneas instalou um coletor solar para bombeamento de água numa quinta na 

Califórnia. Este sistema consistia numa estrutura similar a um guarda-chuva aberto e invertido, 

composto por 1788 espelhos alinhados na parte interna. Os raios do sol eram concentrados 

numa caldeira localizada no seu ponto focal. Na caldeira, a água era vaporizada e utilizada para 

operar uma bomba centrifuga (Kreith e Kreider, 1978). 

Em 1912, Frank Shuman e Charles Vernon Boys construíram a maior estação de bombagem de 

água, até à altura, próximo ao Rio Nilo, no Egito (Figura 10). O campo solar da planta ocupava 

cerca de 1200 m², era composta por cilindros parabólicos de 62 m de comprimento, a água era 

aquecida até evaporar diretamente nos recetores e operava uma bomba com potência de 45 kW 

continuamente durante um período de 5 horas (Kreith e Kreider, 1978). Segundo Kalogirou 

(2009), apesar do sucesso deste empreendimento ele foi cancelado devido ao início da 1.ª 

Guerra Mundial e aos preços mais baixos dos combustíveis. 
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Figura 10 – Estação de bombagem de águas no Nilo  

Fonte: Ragheb, 2011 

 

Durante a década de 1970 devido à ocorrência do primeiro e segundo choques petrolíferos, foi 

estimulada a redução das necessidades energéticas dos edifícios e o uso de fontes de 

abastecimento de energias alternativas, o que levou a um maior desenvolvimento dos coletores 

solares. 

A primeira central solar comercial, instalada no Novo México em 1979 pelo Sandia National 

Laboratory, era composta por coletores cilindro-parabólicos que atingiam temperaturas de 

cerca de 500 ºC e foi utilizada inicialmente para produção de calor para processos industriais 

(Lodi, 2011). 

Na Europa, nomeadamente na Espanha, foi feito um grande investimento neste setor na década 

de 1970 com a construção da Plataforma Solar de Almeria (Figura 11), pertencente ao Centro 

de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas sob o domínio do Ministerio 

de Ciencia e Innovación que é um dos maiores centros de produção e desenvolvimento em 

concentradores solares da Europa e situa-se no Deserto de Tabernas, em Almeria, Espanha 

(Lodi, 2011; Ministerio de Ciencia e Innovacion, 2011). 
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Figura 11 – Central Solar de Almeria  

Fonte: Wikipédia, 2015 

 

Este desenvolvimento em Espanha deveu-se sobretudo às leis de incentivo para a produção de 

energias renováveis e fontes alternativas, que passaram a ter uma tarifação diferenciada e acima 

do valor de mercado (Ministerio de Industria y Energia, 1998). 

Nos Estados Unidos da América foi recentemente construída uma das maiores centrais solares 

do mundo, trata-se uma central fotovoltaica, começada a construir em 2011 e acabada em 

Novembro de 2014. A Topaz Solar Farm (Figura 12) situa-se na Califórnia e possui uma área 

de cerca de 25 km2 (Wikipédia, 2015). Esta central produz energia que permite abastecer cerca 

de 160000 casas na Califórnia. 
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Figura 12 – Central solar de Topaz, Califórnia 

Fonte: Wikipédia, 2015 

 

Em Portugal destaca-se a central solar fotovoltaica da Amareleja (Figura 13), situada em Beja. 

Esta central começou a ser construída em Novembro de 2007 e terminada em Dezembro de 

2008, tem uma área de cerca de 2,5 km2 e tem a capacidade de produzir cerca 93 mil MWh de 

energia por ano, o que permite abastecer cerca de 30000 habitações (Energia, 2015). 

 

Figura 13 – Central solar da Amareleja 

Fonte: Energia, 2015 
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Nos dias de hoje os países de referência no setor do aproveitamento da energia solar no Mundo 

são a Espanha e os Estados Unidos da América, pois beneficiaram tanto dos conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos como de leis que potenciaram o desenvolvimento deste setor. 

As aplicações destes sistemas solares térmicos em Portugal podem ser encontrados, por 

exemplo, no edifício sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD) (Figura 14). Com a instalação 

dos painéis solares térmicos no edifício é possível captar a energia do Sol e transformá-la em 

calor, permitindo poupar até 70% da energia necessária ao aquecimento de águas do edifício 

(CGD, 2015). A central solar do Edifício Sede da CGD é composta por 158 coletores solares 

instalados em 1600 m2 da cobertura do edifício permitindo a produção de energia que é utilizada 

para aquecer água para sistemas de climatização, instalações sanitárias e cozinha do refeitório 

(CGD, 2015). 

 

Figura 14 – Painéis solares na sede da CGD 

Fonte: CGD (2015) 

 

O Centro de Coordenação Operacional da Brisa (Figura 15), situado em Carcavelos, foi 

inaugurado em 2004 e na sua envolvente foram integrados painéis solares térmicos. 
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Os painéis solares térmicos integrados na fachadas do edifício proporcionam a recolha de 

energia solar para os sistemas de aquecimento e arrefecimento, ao mesmo tempo que 

proporcionam sombreamento e a melhoria do isolamento acústico do edifício. Devido às 

elevadas cargas térmicas foi instalado um sistema de arrefecimento solar por ciclo de absorção 

(Works, 2015). 

 

Figura 15 – Centro Operacional da Brisa, Carcavelos 

Fonte: Graça, 2015 

 

2.3 Tipos de sistemas solar térmicos 

Os sistemas solares térmicos podem ser classificados como diretos ou indiretos (Figura 16). 

Nos sistemas diretos, a água potável é aquecida diretamente no coletor seguindo para o 

reservatório de armazenamento, para posteriormente ser consumida pelo utilizador. Nos 

sistemas indiretos, a água potável é aquecida indiretamente por um fluido de transferência de 

calor. O fluído ao ser aquecido transfere o calor para a água através de um permutador que pode 

estar no interior ou exterior do depósito de armazenamento. Neste sistema, o fluido de 

transferência de calor e a água de consumo nunca se misturam (Mexa, 2011). 
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Figura 16 – Representação esquemática dos tipos de sistemas solares térmicos  

Fonte: Roriz, 2009 

 

Os sistemas solares térmicos para aquecimento de águas sanitárias com temperaturas inferiores 

a 100ºC, também se podem dividir em dois tipos: 

 Circulação natural ou termossifão; 

 Circulação forçada. 

 

2.3.1 Circulação em termossifão 

Neste tipo de sistema, o fluído de transferência de calor após ser aquecido torna-se menos denso 

conduzindo à circulação do fluido mais quente para o topo do reservatório, ficando, por isso, o 

fluido mais frio na parte inferior do depósito, que de seguida entrará no coletor solar, para ser 

aquecido (Figura 17). Assim, enquanto houver radiação solar, a circulação natural do fluido 

está assegurada. Neste tipo de sistema o reservatório deve ser instalado sempre acima dos 

coletores solares (LNEG, 2015). 

No interior do reservatório, o fluido aquecido ao contactar com a água permite que esta aqueça 

ao transferir a energia calorifica do fluido para a água.  
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As grandes vantagens deste tipo de sistema são a de funcionar sem qualquer tipo de bomba 

circuladora, não consumindo assim energia elétrica e ter um tempo de vida superior aos 

sistemas de circulação forçada (Mexa, 2011). 

Em contrapartida, com a obrigatoriedade do depósito estar instalado acima dos coletores, 

implica que seja um sistema relativamente alto, o que pode representar condicionantes em 

termos estéticos, o que a torna numa solução de difícil integração. 

 

 

Figura 17 – Esquema de um sistema de circulação em termossifão  

Fonte: Renováveis, 2015 

 

2.3.2 Circulação forçada 

Este tipo de circulação necessita duma bomba eletrocirculadora para permitir a circulação do 

fluido de transferência de calor (Figura 18). Ao ser usada a bomba, o reservatório de água já 

não necessita de estar instalado acima do coletor solar, o que permite que o depósito se encontre 

no interior do edifício. Desta forma, o reservatório está protegido de condições climatéricas 

adversas, reduzindo-se as perdas térmicas. Neste sistema, a circulação do fluido é gerida por 

um controlador diferencial, que aciona a bomba quando a diferença de temperatura entre o 

coletor e o fundo do reservatório é superior a 5ºC (LNEG, 2015). 

Os sistemas de circulação forçada quando comparados com os sistemas de termossifão têm uma 

maior flexibilidade, pois permitem que o reservatório não esteja localizado no telhado, o que 

torna mais fácil evitar sobreaquecimento ou congelamento da água no reservatório. A 

implementação de sistemas de grande dimensão é, também, mais fácil nos sistemas de 

circulação forçada. 
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Em contrapartida, por serem mais complexos, os sistemas de circulação forçada são mais caros, 

o que obriga a um dimensionamento adequado para operar de forma eficiente. Também, 

necessitam de mais espaço, pois o reservatório situa-se no interior, e necessita de energia 

elétrica para operar. 

 

 

Figura 18 – Esquema de um sistema de circulação forçada  

Fonte: Renováveis, 2015 

 

Nos edifícios multifamiliares este sistema é o mais utilizado e a sua integração pode ser feita 

das seguintes formas (DGEG, 2004): 

 Sistema totalmente centralizado: constituído por coletores, reservatório de água quente 

e sistema de apoio comuns a todas as frações (Figura 19 – Sistema A); 

 Sistema solar centralizado com apoios individuais: constituído por coletores comuns, 

reservatório solar de água quente comum e sistemas de apoio individuais (esquentador, 

termoacumulador) para cada fração em linha com o depósito (Figura 19 – Sistema B); 

 Sistema de coletores centralizado: constituído por coletores comuns a todas as frações, 

reservatório de água quente e sistema de apoio individuais para cada fração (Figura 19 

– Sistema C); 

 Sistema totalmente individual: constituído por coletores, reservatório de água quente e 

sistema de apoio individuais para cada fração (Figura 19 – Sistema D). 
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Figura 19 – Tipos de circulação forçada em edifícios multifamiliares 

Fonte: DGEG, 2004 

 

2.4 Componentes de um sistema solar térmico 

Para o correto funcionamento de um sistema solar térmico são necessários vários componentes, 

entre os quais se destacam os coletores, o reservatório de armazenamento e o circuito solar 

descritos de seguida. 

 

2.4.1 Coletores 

Os coletores são o principal componente dum sistema de aproveitamento solar e permitem 

converter a energia da radiação solar em calor. Este dispositivo, ao absorver a energia da 

radiação solar, converte-a em calor e transfere este calor para um fluido (ar, água, óleo) que vai 

fluir para o reservatório de armazenamento de água quente (Kalogirou, 2004).  

Existem diferentes tipos de coletores entre os quais se destacam os coletores planos, os coletores 

parabólicos compostos e os coletores de tubo de vácuo (Greenpro, 2004). 

Segundo Greenpro (2004), para descrever a geometria dos coletores consideram-se as seguintes 

áreas (Figura 20): 

 A área bruta do coletor que corresponde às dimensões exteriores e que determina a 

quantidade de superfície mínima que será necessária para a instalação do coletor; 
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 A área da superfície de abertura que corresponde à área através da qual a radiação solar 

passa para o coletor; 

 A área de captação que corresponde à área da superfície da placa absorsora. 

 

Figura 20 – Secção transversal com a descrição das áreas das superfícies  

Fonte: Greenpro, 2004 

 

2.4.2  Tipos de coletores solares 

2.4.2.1 Coletores planos 

Os coletores solares planos mais simples são os coletores sem cobertura que consistem apenas 

numa placa absorsora. São os coletores com menor eficiência, pois não têm cobertura, nem 

revestimento nem isolamento térmico o que se traduz em perdas de calor elevadas. Devido a 

esta simplicidade estes coletores são mais baratos, mas como são pouco eficientes é necessário 

instalar uma área de coletores elevada quando comparado com outros tipos de coletores 

(Greenpro, 2004).  

Nos coletores solares planos com cobertura (Figura 21), o absorsor situa-se dentro de uma caixa 

retangular plana. Estes coletores já têm isolamento térmico na parte inferior e nos lados e na 

parte superior possuem uma cobertura transparente. Têm, também condutas ligados para o 

escoamento do fluído responsável pela transferência de calor. 
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Figura 21 – Secção de um coletor plano com cobertura 

Fonte: Greenpro, 2004 

 

As principais vantagens dos coletores planos são (Greenpro, 2004): 

 Mais barato que um coletor de vácuo e parabólico composto; 

 Tem uma boa relação custo/desempenho; 

 Fácil montagem. 

As principais desvantagens dos coletores planos são (Greenpro, 2004): 

 Apresenta menor eficiência em relação aos coletores de vácuo e coletores parabólicos 

compostos; 

 Não permite gerar altas temperaturas, como por exemplo, geração de vapor, 

fornecimento de calor para máquinas de refrigeração. 

A placa absorsora é uma peça fundamental num coletor solar plano. Esta consiste numa placa 

metálica com elevada absortância, isto é uma placa com boas caraterísticas de absorção de calor 

com revestimento preto-baço ou com revestimento seletivo. Assim, a radiação solar ao atingir 

o absorsor é parcialmente absorvida e parcialmente refletida. A radiação solar ao ser absorvida 

gera calor, que é transferido da chapa metálica para as condutas de escoamento. Através destas 

condutas o fluído transporta o calor para os reservatórios de armazenamento (Greenpro, 2004). 

De forma a maximizar a capacidade de absorção de energia, a placa absorsora deve ser revestida 

com um material com elevada capacidade de absorção de radiação solar (ondas curtas) e a uma 

baixa emissividade de rerradiação (ondas longas) (Figura 22) (Kalogirou, 2009). 
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Figura 22 – Absorção (α) e emissão de superfícies diferentes  

Fonte: Greenpro, 2004 

 

O isolamento é importante para reduzir as perdas de calor, por condução, para o ambiente. A 

camada de isolamento situa-se entre a caixa e a placa absorsora. O isolamento utilizado não 

deve derreter, encolher ou libertar gases de forma a não comprometer o funcionamento e 

eficácia do equipamento. Os materiais de isolamento de fibra mineral são os mais indicados, 

uma vez que o coletor pode atingir temperaturas máximas entre 150 a 200ºC. Os materiais mais 

usados são o poliuretano, a lã de rocha e a lã de vidro (Greenpro, 2004). 

A cobertura transparente deve possuir caraterísticas que permitam uma elevada transmissão de 

luz e, portanto, uma baixa reflexão. Deve assegurar a estanquicidade do coletor à água e ao ar, 

resistir à pressão do vento, choques térmicos e impacto de objetos (pedras, ramos) (Greenpro, 

2004). 

 

2.4.2.2 Coletores de tubos de vácuo 

Um coletor de tubo de vácuo (Figura 23) consiste num conjunto de tubos, que estão ligados 

entre si pelo topo através de um distribuidor ou caixa coletora, onde estão situados o isolamento 

e as linhas de alimentação e retorno (Greenpro, 2004). Os tubos, de vidro, são sujeitos a vácuo 

o que permite eliminar as perdas por convecção e condução, todavia podem existir perdas por 

radiação, pois a energia é transferida de uma superfície quente para uma superfície fria, no 

entanto as perdas são muito pequenas (Roriz, 2008).  

Nos coletores de tubos de vácuo as placas absorsoras são instaladas no interior dos tubos de 

forma plana, convexa ou cilíndrica. Deste modo a luz solar ao atravessar a superfície de vidro 
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exterior é captada no tubo absorsor transformando-se em calor. A energia calorifica é, então, 

transferida para o fluido por convecção através dos tubos de absorção (Roriz, s/d). 

Estes coletores têm a capacidade de captar a radiação solar direta bem como a radiação solar 

difusa, o que combinado com o facto de o vácuo minimizar as perdas de calor, torna estes 

coletores muito úteis em zonas onde existem más condições de captação (céu nublado). Outra 

caraterística importante deste tipo de coletores é que, devido ao formato circular do coletor, 

permite captar radiação direta durante quase a totalidade do dia (Roriz, s/d). Assim este coletor 

é mais eficiente que os coletores planos, mas em contrapartida são mais caros. 

 

Figura 23 – Perfil de um coletor de tubo de vácuo 

Fonte: Greenpro, 2004 

 

As principais vantagens dos coletores de tudo de vácuo são (Greenpro, 2004): 

 Apresenta boa eficiência com elevadas diferenças de temperatura entre o absorsor e o 

meio ambiente; 

 Apresenta boa eficiência com baixa radiação; 

 Suporta cargas térmicas com mais eficiência do que os coletores planos; 

 Atinge elevadas temperaturas; 

 Através da afinação das placas absorsoras estas podem ser alinhadas em direção ao sol. 

Desvantagens 

 Mais caro do que um coletor plano. 
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2.4.2.3 Coletores Parabólicos Compostos 

Os Coletores Parabólicos Compostos (Figura 24) são coletores conhecidos por CPC pois têm 

uma configuração parabólica (Greenpro, 2004). Este tipo de coletores têm a capacidade de 

refletir para o absorsor a radiação incidente (Kalogirou, 2009).  

Este tipo de coletores concentra a radiação solar, na placa absorsora, através dum sistema duplo 

de absorção da radiação, isto é, um sistema de absorsores que permite absorver a radiação de 

forma semelhante aos coletores planos e um sistema de reflexão da radiação que permite a 

absorção da radiação na parte inferior do absorsor (Greenpro, 2004). 

Devido à configuração da superfície refletora, é possível concentrar a radiação com a utilização 

de materiais espelhados com elevado nível de refletividade. O ângulo de abertura destas 

superfícies permite captar a radiação direta e a difusa tal como nos coletores planos (Greenpro, 

2004). 

 

Figura 24 – Coletores parabólicos compostos 

Fonte: Greenpro, 2004 

 

As principais vantagens de um CPC são (Greenpro, 2004): 

 Tem elevada eficiência mesmo com diferenças de temperaturas entre o absorsor e o 

meio envolvente elevadas; 

 Tem uma elevada eficiência com baixa radiação; 

 Suporta aplicações de calor com mais eficiência do que os coletores planos; 

 Funciona com elevadas temperaturas. 

As principais desvantagens de um CPC são (Greenpro, 2004): 

 Mais caro do que um coletor plano. 
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2.4.3 Reservatório de armazenamento 

A energia fornecida pela radiação solar não pode ser controlada, por isso é necessário armazenar 

a energia captada para ser utilizada quando for necessária. 

Para um bom dimensionamento o reservatório de armazenamento de água potável deve ter 

capacidade para armazenar 1,5 a 2 vezes a quantidade de água quente diária utilizada (Greenpro, 

2004). 

Deve ser instalado, se possível, no interior das habitações (para proteção atmosférica e térmica) 

a um nível superior aos coletores, de forma que a canalização seja o mais vertical possível, 

dispensando assim a bomba de circulação. 

Como é necessário armazenar a água quente durante a noite, como por exemplo nos casos em 

que o grosso do consumo é feito pela manhã, o reservatório de acumulação deverá estar isolado 

termicamente para reduzir tanto quanto possível as perdas térmicas. Esta exigência deve ser 

reforçada nos casos em que o reservatório se encontra no exterior (Solar, 2015). 

Quando não há consumo de água ocorre o fenómeno de estratificação no reservatório. No 

entanto, quando é retirada água quente do depósito, a consequente entrada de água fria poderá, 

de certa forma, desfazer a estratificação, o que não é de todo desejável, particularmente quando 

o consumo é efetuado ao longo do dia, ou seja quando há uma permanente entrada de água fria 

no depósito. Para minimizar esta situação é aconselhado utilizar depósitos cilíndricos verticais 

ou utilizar depósitos cuja entrada de água fria se faça através de deflectores e a baixa velocidade 

que impeçam, tanto quanto possível, a mistura com a água quente já acumulada (Solar, 2015). 

Para complementar o sistema é necessário um sistema de apoio (por exemplo um esquentador) 

para quando não há água quente disponível no reservatório. Esta falta de água quente pode-se 

dever a vários fatores, tais como adversidades climatéricas que impeçam a captação da radiação 

solar. 
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2.4.4 Circuito solar 

Tal como já foi referido, ao absorver a radiação solar as placas absorsoras vão converter a 

energia em calor e transferi-la através de um circuito solar até aos reservatórios. O circuito solar 

é constituído pelos seguintes elementos (Greenpro 2014): 

 Tubagens que permitem a ligação dos coletores aos reservatórios; 

 Fluído de transferência térmica, responsável por transportar o calor do coletor para o 

tanque de armazenamento; 

 Bomba solar (no caso de sistema de circulação forçada), para fazer circular o fluído de 

transferência térmica no circuito solar;  

 Permutador de calor do circuito solar que transfere o calor para a água potável no tanque 

de armazenamento;  

 Equipamento e acessórios para enchimento, esvaziamento e drenagem; 

 Equipamento de segurança: vaso de expansão e válvula de segurança que protegem o 

sistema de danos (perdas) devido à expansão do fluído térmico. 

 

Geralmente, o material mais utilizado nas condutas de transferência de calor é o cobre uma vez 

que tem a capacidade de resistir à corrosão, tanto dos líquidos que circulam nas tubagens como 

dos agentes exteriores. Devido à sua maleabilidade e ductilidade permite uma cómoda 

manipulação (Greenpro, 2004).  

O fluido de transferência térmica é o responsável por transportar o calor produzido pela placa 

absorsora até ao reservatório. O líquido utilizado mais comum é a água uma vez que possui 

uma capacidade térmica elevada, uma condutibilidade térmica elevada e baixa viscosidade. 

Para além disso a água não entra em combustão, não tem toxicidade e é barata (Greenpro, 2004).  

No entanto a temperatura de funcionamento de um coletor pode variar entre -15ºC a +350ºC, 

dessa forma deve ser aplicado glicol na água, que serve como anticongelante que permite baixar 

o ponto de congelamento e aumentar o ponto de ebulição, contudo o glicol aumenta o efeito 

corrosivo da água. (Greenpro, 2004).  
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2.5 Integração de sistemas solares em edifícios  

Quando um sistema solar é integrado num edifício, torna-se parte do projeto de construção e 

frequentemente parte dos elementos de construção (Hestnnes, 2000). 

De um ponto de vista económico, é necessário que o sistema seja integrado na envolvente do 

edifício para que não haja investimentos extras na estrutura de suporte necessária para a 

instalação do sistema solar. Assim, estes sistemas devem substituir os elementos convencionais 

da construção, beneficiando, por isso, de uma dupla função devido à capacidade de produzir 

energia, reduzindo o custo total da construção (Basnet, 2012). Desta forma, o sistema torna-se 

multifuncional, uma vez que pode servir de cobertura, revestimento de fachadas, etc., para além 

da sua capacidade de captar a energia da radiação solar. 

De acordo com Probst e Roecker (2012), os principais fatores que devem ser considerados na 

escolha, posicionamento e dimensionamento do sistema solar térmico são: 

 Área disponível nas diferentes partes da envolvente; 

 A radiação incidente nestas superfícies ao longo do ano; 

 A fração energética do edifício coberta pela instalação do sistema solar térmico (fração 

solar) e as possibilidades de armazenamento disponíveis. 

Como a radiação solar varia de acordo com a orientação, os sistemas com menor exposição à 

radiação necessitam de uma área coletora maior do que sistemas com boa exposição para 

conseguir a mesma produção de energia. Outro fator importante é a eficiência do sistema solar, 

que quanto mais eficaz for menor será a necessidade da área coletora (Probst e Roecker, 2012). 

 

2.5.1 Possibilidades de integração 

A integração dos sistemas solares térmicos pode ser feita em vários elementos da envolvente 

do edifício. A mais comum é a integração do sistema na cobertura do edifício, uma vez que a 

cobertura é o elemento mais alto do edifício e por isso está menos sujeito a sombreamentos. 

Desta forma, a produção de energia é feita de forma mais eficaz. A integração do sistema solar 

na cobertura está dependente do formato da mesma, uma vez que a cobertura pode ser plana ou 

inclinada. A integração em coberturas inclinadas é mais difícil uma vez que o coletor solar afeta 

de uma forma mais evidente o aspeto visual do edifício. 
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Em coberturas inclinadas, a instalação dos coletores solares térmicos é feita, normalmente, com 

o mesmo grau de inclinação do telhado, desde que a orientação e inclinação sejam favoráveis. 

Esta instalação pode ser feita de forma integrada na cobertura, quando o coletor solar substitui 

uma parte da cobertura (Figura 25). Caso o coletor solar seja instalado por cima da cobertura, 

não se pode falar de integração, uma vez que não há substituição de componentes da envolvente 

(Figura 26). 

 

Figura 25 – Coletores solares integrados numa cobertura inclinada - Sede da Caixa Geral de 

Depósitos em Lisboa 

Fonte: CGD, 2015 

 

Figura 26 – Coletor não integrado (instalado por cima da cobertura) 
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Uma boa solução de bem integrar em habitações familiares com coberturas inclinadas é a que 

se pode ver na Figura 27, onde o coletor substitui uma parte do telhado. 

 

Figura 27 – Coletor integrado em cobertura inclinada 

Fonte: Probst e Roecker, 2012 

 

No que diz respeito às coberturas planas, a instalação pode ser feita paralelamente à cobertura 

ou com ângulo diferente. Usualmente, os coletores solares são instalados com inclinação 

diferente da cobertura, de forma a maximizar a captação da radiação solar. Todavia este tipo de 

instalação pode ser um grande desafio pois após o coletor ser instalado este fica visível, 

afetando, por isso, o aspeto estético do edifício (Figura 28). No caso da instalação do coletor 

solar de forma paralela à cobertura, a instalação do coletor na cobertura, é relativamente fácil e 

normalmente não fica visível (Figura 29). 
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Figura 28 – Coletor instalado com inclinação diferente da cobertura  

Fonte: SUNAITEC, 2015 

 

Figura 29 – Coletor instalado paralelamente à cobertura  

Fonte: SUNAITEC, 2015 

 

Uma forma de um sistema bem integrado na cobertura de uma habitação é que se pode verificar 

na Figura 30. 
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Figura 30 – Coletores solares integrados em cobertura plana 

Fonte: Probst e Roecker, 2012 

 

A solução de instalação dos sistemas nas coberturas é uma solução de fácil adaptação no entanto 

devido ao pico de produção no verão apenas cerca de 50 a 60% da energia produzida é 

aproveitada (Probst e Roecker, 2012). 

Outra forma de integração do sistema solar térmico é na fachada do edifício, que se tem tornado 

cada vez mais usual (Figura 31). Uma das razões do acréscimo da utilização desta solução deve-

se à falta de área disponível para instalar o número de coletores necessários nas coberturas, 

principalmente em edifícios multifamiliares e também na maior facilidade de instalação em 

situações de reabilitação.  

Esta solução de instalação nas fachadas tira vantagem do nível de radiação ser quase constante 

no plano vertical, evitando, por isso, sobreprodução de energia. Devido a esta constante 

produção de energia, a integração dos coletores nas fachadas podem obter frações solares de 80 

a 90% sem sobreaquecimento (Probst e Roecker, 2012). 
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Figura 31 – Integração dos coletores na fachada, Centro Operacional da Brisa, Carcavelos 

Fonte: Graça, 2015 

 

A integração dos coletores solares pode feita em vários locais como por exemplo em guardas 

de varanda (Figura 32). 

 

   

Figura 32 – Coletor em guarda de varanda 

Fonte: Probst e Roecker, 2012 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Enquadramento 

O objetivo do trabalho é o estudo da viabilidade da integração de painéis solares térmicos em 

edifícios multifamiliares. Para tal foi estudado um edifício que seja representativo do parque 

habitacional português, para verificar as potencialidades de integração de um sistema solar 

térmico na envolvente do edifício.  

Depois de selecionar o edifício foi estudado as suas caraterísticas no seu estado atual e de 

seguida foram selecionadas soluções de melhoria para a sua envolvente com o intuito de reduzir 

os seus consumos energéticos. Para estas soluções de melhoria foi efetuada uma estimativa dos 

seus custos. 

Em seguida foi estudada a integração de um sistema solar térmico para suprir os consumos 

energéticos para AQS e aquecimento ambiente. Como é necessário garantir sempre a AQS é 

necessário complementar o sistema solar térmico com um sistema de apoio.  

No verão devido à diferença de temperaturas o sistema pode entrar em sobreaquecimento, por 

isso é necessário encontrar soluções de forma a evitar esse sobreaquecimento. Assim existem 

algumas soluções como por exemplo a utilização de um circuito alternativo com um dissipador 

de calor que vai fazer com que quando a capacidade máxima de acumulação de temperatura for 

atingida, o calor seja desviado para esse circuito alternativo e dissipado no respetivo dissipador 

ou então uma solução mais económica que é tapar simplesmente alguns coletores com uma 

lona. 

Depois de calculados os consumos energéticos já com a integração do sistema solar térmico é 

feita uma análise energética e uma análise económica para estudar a viabilidade deste sistema. 

 

3.2 Descrição do caso de estudo  

O caso de estudo é um edifício multifamiliar construído em 1999, localizado no concelho de 

Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. Este edifício carateriza a maior percentagem de 

construções para habitações multifamiliares, do parque habitacional português com 47% de 
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edifícios no período de 1980 a 2011. O edifício é constituído por 3 pisos, em que cada piso é 

constituído por 16 frações, duas do tipo T1 (com 2 quartos em que um deles serve de sala) e 14 

do tipo T0 (com 1 quarto que serve de sala). Todas as frações são compostas por um vestíbulo 

de entrada, uma cozinha, uma instalação sanitária, um espaço para arrumos e um ou dois quartos 

conforme a tipologia. Assim cada piso é constituído por 14 frações de tipologia T0 e 2 de 

tipologia T1. O edifício possui duas entradas que levam aos corredores de acesso às frações e 

escadas para acesso aos andares superiores. Todos os andares são semelhantes. O edifício 

possui, ainda, um eixo de simetria podendo por isso ser separado em dois blocos iguais. 

A área de implantação do edifício é de 758,58 m2. O alçado principal está orientado a Sul. 

Para efeitos do estudo apenas foi considerado o bloco esquerdo (Figura 33), onde foram 

estudadas as zonas úteis, pois o bloco direito é semelhante. 

 

Figura 33 – Planta de andar e rés-do-chão do bloco esquerdo do edifício  

 

3.2.1 Caracterização do edifício 

As paredes exteriores são paredes duplas compostas por dois panos de alvenaria de tijolo 

cerâmico furado com 15 cm de espessura no pano exterior e 11 cm no pano interior. Entre os 

dois panos existe uma caixa-de-ar com 2,5 cm de espessura e isolamento térmico (XPS) de 2 

cm. As paredes são rebocadas tanto pelo interior como pelo exterior. 
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As paredes interiores, que separam a zona comum de circulação e as frações, são constituídas 

por uma parede dupla, com dois panos de alvenaria de tijolo cerâmico furado de 11 cm de 

espessura separados por uma caixa-de-ar com 1 cm de espessura. As paredes são rebocadas 

tanto pelo interior como pelo exterior. 

As paredes de separação das frações são constituídos por uma parede dupla, com dois panos de 

alvenaria de tijolo cerâmico furado de 11 cm espessura separados por uma caixa-de-ar com 1 

cm de espessura. As paredes são rebocadas tanto pelo interior como pelo exterior. 

As paredes divisórias são constituídas por um pano de alvenaria de tijolo cerâmico furado de 

11 cm de espessura e rebocadas nas duas faces. 

A laje do piso térreo é constituída por 20 cm de espessura de brita, por uma tela asfáltica de 0,5 

cm de espessura e uma camada de betão, ligeiramente armado, com 20 cm de espessura. Possui, 

ainda, uma camada de betonilha de regularização com 6 cm de espessura sendo o revestimento 

de piso ladrilho cerâmico. 

As lajes de piso são constituídas por uma laje aligeirada de 20 cm de espessura e acabamento 

em ladrilho cerâmico. 

A laje de cobertura é plana e constituída por uma laje aligeirada de 20 cm de espessura, com 

isolamento térmico (XPS) com 6 cm de espessura e tela asfáltica. 

Na Tabela 1 são apresentados os coeficientes de transmissão térmica (U) de cada elemento 

construtivo da envolvente opaca. 

Tabela 1 – Coeficiente de transmissão térmica de cada elemento construtivo 

Elemento construtivo U (W/m2.K) 

Paredes exteriores 0,712 

Paredes interiores 1,248 

Paredes de separação entre 

frações 
1,248 

Paredes divisórias 2,006 

Laje de piso térreo 1,083 

Laje de piso 2,509 

Laje de cobertura 0,485 
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Os vãos envidraçados são compostos por uma caixilharia de alumínio, com vidro duplo de 12 

mm + 12 mm e lâmina de ar de 10 mm. As suas caraterísticas térmicas podem ser vistas na 

Tabela 2. 

No edifício existem 48 vãos envidraçados com 2,74 m2 de área, 3 vãos envidraçados com 2,02 

m2 de área e 2 vãos envidraçados com uma área de 1,13 m2, o que totaliza uma área de cerca de 

140 m2 de vãos envidraçados. 

Tabela 2 – Propriedades térmicas dos vãos envidraçados 

Elemento construtivo Fator solar U (W/m2.K) 

Vãos envidraçados 0,592 2,665 

 

Quanto às áreas dos compartimentos, em cada piso, existem seis quartos com 17,2 m2 e dois 

com 22 m2; sete cozinhas têm uma área de 7,7 m2 e uma tem 6,2 m2; as oito instalações sanitárias 

têm 2,7 m2 de área; sete vestíbulos têm 4,5 m2 e um tem 8,1 m2 de área; os oito arrumos têm 

1,2 m2 de área; a área que engloba a caixa de escadas e o corredor é de 45 m2. 

A área útil total climatizada é de 804,84 m2. A iluminação artificial é assegurada, em todos os 

compartimentos do edifício, através de candeeiros suspensos no teto. No que diz respeito ao 

sistema de AQS este é realizado através de uma caldeira a gás natural que tem um rendimento 

de 0,80. O aquecimento ambiente é realizado através da mesma caldeira a gás natural. Todos 

os compartimentos das frações são aquecidos através de radiadores. Este sistema tem uma 

eficiência de 0,80. O sistema de arrefecimento é efetuado em todas as frações através de um 

sistema de ar condicionado, com eficiência de 1,32.  

 

3.3 Medidas de reabilitação do edifício 

Como o edifício carece de isolamento térmico nas paredes exteriores apresenta um desempenho 

térmico deficiente, por isso antes de intervir no sistema de climatização para melhorar a 

eficiência energética do edifício é necessário intervir na envolvente. Assim, de forma a 

minimizar algumas das deficiências térmicas do edifício foram implementadas as seguintes 

medidas de reabilitação: 

 Reforço do isolamento térmico nas paredes exteriores; 
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 Melhoria das características térmicas dos vãos envidraçados. 

 

3.3.1 Reforço do isolamento térmico das paredes exteriores 

O edifício em estudo possui isolamento térmico deficitário nas paredes exteriores o que, do 

ponto de vista do desempenho térmico do edifício, é uma grande lacuna.  

Para suprir esta carência, foi proposta a aplicação de um sistema ETICS (External Thermal 

Insulation Composite System). O sistema ETICS permite  tratar as pontes térmicas, pois através 

deste sistema é possível eliminar pontes térmicas, como por exemplo as ligações entre 

elementos estruturais e alvenarias o que possibilita que seja necessário uma espessura menor 

de isolamento, para que se obtenha o mesmo coeficiente de transmissão térmica da envolvente 

do edifício. Assim foi aplicada uma camada de 6 cm de EPS em toda a área das paredes 

exteriores (Figura 34). O sistema ETICS com EPS é a solução comummente utilizada (LNEC, 

2015). Esta alteração vai melhorar a capacidade do edifício em reter o calor no seu interior 

diminuindo, portanto, as necessidades energéticas para manter a temperatura interior no 

intervalo de conforto. 

 

Figura 34 – Representação no DesignBuilder, em corte, da solução construtiva para as paredes 

exteriores com o reforço do isolamento térmico 
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Na Tabela 3 é apresentado o coeficiente de transmissão térmica para a nova solução construtiva, 

onde se pode constatar que o U é bastante inferior quando comparado com a solução inicial. 

Tabela 3 – Comparação do coeficiente de transmissão térmica da solução inicial com a 

solução de melhoria 

Elementos construtivos U (W/m2.K) 

Solução inicial para as paredes exteriores 0,712 

Solução de melhoria das paredes exteriores 0,344 

 

Esta solução foi aplicada a uma área de aproximadamente 680 m2. 

Na Tabela 4 apresentam-se a estimativa de custos para o reforço do isolamento térmico nas 

paredes exteriores. 

Tabela 4 – Estimativa do custo do reforço do isolamento térmico 

Medidas de reabilitação 
Quantidade 

(m2) 

Preço unitário 

(€) 

Custo total 

(€) 

Reforço do isolamento térmico 

nas paredes exteriores 
680 30 20400 

 

3.3.2 Melhoria da qualidade térmica dos vãos envidraçados 

Os vãos envidraçados que o edifício possui apresentam um elevado coeficiente de transmissão 

térmica o que conduz a um fraco desempenho térmico. Assim foi proposta a substituição dos 

vãos envidraçados existentes por outros de melhor qualidade e com melhor desempenho 

térmico. Os novos vãos envidraçados são compostos por uma caixilharia de alumínio, com 

vidro duplo de 6 mm + 6 mm e lâmina de ar de 10 mm. Na Tabela 5 são apresentadas as 

caraterísticas térmicas da nova solução e da solução inicial. 

Com esta melhoria as necessidades para aquecimento e arrefecimento do edifício diminuirão o 

que conduz a uma melhoria das condições de conforto térmico para os ocupantes. Esta solução 

é de fácil implementação e permite um melhor desempenho energético do edifício. 
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Tabela 5 – Comparação das caraterísticas térmicas dos vãos envidraçados relativamente à 

solução de melhoria 

Elementos construtivos Fator solar U (W/m2.K) 

Vãos envidraçados 0,592 2,665 

Melhoria dos vãos envidraçados 0,581 1,647 

 

Esta solução foi aplicada em todos os vãos envidraçados o que perfaz uma área de 

aproximadamente 140 m2. 

Na Tabela 6 apresentam-se a estimativa de custos para a melhoria dos vãos envidraçados.  

Tabela 6 – Estimativa de custos da melhoria dos vãos envidraçados 

Medidas de reabilitação 
Quantidade 

(m2) 

Preço unitário 

(€) 

Custo total 

(€) 

Melhoria dos vãos envidraçados 140 100 14000 

 

3.4 Programa informático de simulação 

Para o cálculo das necessidades energéticas do edifício foi utilizado o programa de simulação 

dinâmica EnergyPlus e o programa DesignBuilder.  

O EnergyPlus é um programa informático de análise energética e térmica. Este programa, 

desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, permite simular os sistemas 

de aquecimento e arrefecimento bem como os sistemas de AQS podendo assim quantificar o 

consumo energético do caso em estudo (EnergyPlus, 2015). O EnergyPlus é um programa 

acreditado pela norma ASHRAE 140-2004 (Works, 2015). 

Apesar destas funcionalidades este programa informático possui uma interface pouco amigável, 

sendo o programa informático DesignBuilder, um interface gráfico para o EnergyPlus (Works, 

2015). Assim, o DesignBuilder, permite a criação de todo o modelo gráfico do caso em estudo 

e depois permite que o EnergyPlus efetue a simulação dinâmica.  

O programa DesignBuilder oferece uma plataforma de modelação de edifícios em 3D de fácil 

manipulação (Works, 2015). É possível atribuir aos modelos as soluções construtivas, 

atividades e ocupação, sistemas de AVAC e iluminação, tudo a partir de menus simples. Para 

além da possibilidade de se poder definir as soluções construtivas que se pretende, o 
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DesignBuilder possui uma base de dados com soluções pré-definidas que podem ser 

selecionadas, caso o utilizador assim o desejar. 

 

3.4.1 Criação do modelo de estudo 

Para a criação do modelo através do programa informático DesignBuilder, é necessário definir 

a localização do edifício e o tipo de análise a efetuar. Na localização do edifício foi selecionada 

a zona Porto/Pedras Rubras por ser a zona mais perto, que o programa possui, da real 

localização do edifício – Vila Nova de Gaia (Figura 35). 

 

Figura 35 – Janela de criação do modelo 

 

De seguida deve-se corrigir a latitude e longitude, bem como a altura média do local de 

implantação do edifício em relação ao nível do mar e a orientação do edifício em estudo. 
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O passo seguinte é o desenho do edifício, para tal o DesignBuilder possui uma ferramenta que 

permite importar as plantas do edifício a partir do AutoCad, o que facilita a construção do 

modelo do edifício. Toda esta atividade é efetuada no separador Layout. 

Para a construção do modelo é usado o Building block. Através desta aplicação foram 

desenhadas as paredes exteriores do edifício do rés-do-chão, ficando a zona definida pelas 

paredes exteriores com a definição de “bloco 1”. De seguida foram desenhados as paredes 

interiores e paredes divisórias. Como os pisos superiores têm a mesma morfologia que o rés-

do-chão foi possível copiar os blocos. 

Na Figura 36, encontra-se representada uma perspetiva do edifício. A cinzento-escuro estão 

representados os elementos opacos da envolvente e a cinzento-claro as janelas e a porta. 

 

Figura 36 – Representação exterior do edifício 

 

Já com o modelo geométrico definido foram identificadas as diferentes zonas do edifício 

consoante a sua função. Na Figura 37 está representada a geometria interior do edifício, onde 

se podem identificar os diferentes compartimentos de cada fração, bem como as atividades 

desenvolvidas em cada área. 



Análise custo-benefício da integração de painéis solares térmicos na reabilitação de um edifício 

 

 

 

44 

 

 

Figura 37 – Representação interior do edifício 

 

O passo seguinte é a definição das caraterísticas dos elementos construtivos, tais como paredes 

exteriores, paredes interiores, paredes divisórias, lajes de pavimento térreo, laje de piso, e laje 

de cobertura.  

Para cada elemento construtivo é possível escolher as soluções pretendidas bem como os 

materiais e espessuras. O DesignBuilder possui uma base de dados com diversos materiais, para 

os quais estão definidas as suas propriedades térmicas, o que permite uma criação de raiz para 

todos os elementos construtivos. Podem também ser inseridos novos materiais. 

Para a caraterização é necessário definir o número de camadas que o elemento construtivo tem, 

definir os materiais e a espessura de cada material. 

Na Figura 38 apresenta-se um exemplo de um corte da solução construtiva para as paredes 

exteriores. 
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Figura 38 – Representação no DesignBuilder, em corte, da solução construtiva para as paredes 

exteriores 

 

No separador “Openings”, é possível introduzir os dados relativos aos vãos envidraçados. Neste 

separador é possível, também, alterar as dimensões dos vãos envidraçados. 

Neste separador, após definir as soluções é possível observar algumas caraterísticas dos vãos, 

como por exemplo o coeficiente de transmissão térmica, fator solar entre outros. 

No separador “HVAC” define-se os sistemas de AQS bem como o sistema de aquecimento 

ambiente e o sistema de arrefecimento. Tal como foi referido anteriormente, o sistema de 

produção de AQS é assegurado por uma caldeira a gás natural, com um rendimento de 0,80; o 

aquecimento ambiente é efetuado pela mesma caldeira a gás natural com recurso a radiadores 

para o aquecimento de todos compartimentos com um rendimento de 0,80 e o sistema de 

arrefecimento é assegurado através de um sistema de ar condicionado com um rendimento de 

1,32.  
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3.5 Definição do sistema solar térmico para produção de AQS e para 

aquecimento ambiente 

O sistema solar térmico escolhido para produção de AQS e para aquecimento ambiente foi um 

sistema térmico por circulação forçada. É um sistema solar centralizado com apoios individuais, 

isto é, constituído por coletores comuns, reservatório solar de água quente comum e sistemas 

de apoio individuais (caldeira a gás natural) para cada fração em linha com o reservatório. 

O sistema pode ser dividido em três circuitos (Figura 39): o circuito do sistema solar (zona a 

amarelo), o circuito de aquecimento (zona a verde) e o circuito da água quente (zona a 

vermelho). 

 

Figura 39 – Representação esquemática no DesignBuilder do Sistema solar térmico para 

produção de AQS e aquecimento ambiente 

 

O circuito do sistema solar é constituído pelo coletor solar, por um reservatório 

termoacumulador com 300 litros, por uma bomba eletrocirculadora, um controlador diferencial 

e outros pequenos acessórios. Assim a radiação solar que incide no coletor solar é transformada 
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em calor e transferida para o fluido que circula pela tubagem que transfere o calor através de 

uma serpentina no reservatório para a água de consumo. A circulação do fluido é gerida pelo 

controlador diferencial e pelo grupo de circulação, que é regulado de modo a por a bomba em 

funcionamento quando a diferença de temperatura entre o coletor e o reservatório seja de 5 °C. 

Foram estudados 8 coletores solares, 4 coletores planos e 4 coletores de tubo de vácuo, que se 

apresentam na secção 3.5.1.  

O circuito de aquecimento é composto por um reservatório termoacumulador com 300 litros, 

uma bomba eletrocirculadora, um controlador diferencial entre outros acessórios. Este sistema 

permite o transporte da água à temperatura desejada para os vários compartimentos da 

habitação. 

O circuito da água quente é composto pelo sistema de apoio, neste caso uma caldeira a gás 

natural, uma bomba eletrocirculadora entre outros acessórios. O sistema de apoio tem como 

objetivo aquecer a água para AQS e para o sistema de aquecimento ambiente quando o sistema 

solar não consegue ganhos solares suficientes para cobrir as necessidades pretendidas pelo 

consumidor. A caldeira a gás natural tem um rendimento de 0,80. 

Para o sistema de aquecimento ambiente são usados os mesmos radiadores a água quente já 

instalados nos compartimentos das frações, o que minimiza os impactos relativos à instalação 

de novos equipamentos. 

Todas estas soluções foram definidas no DesignBuilder através das soluções pré-definidas no 

programa informático procedendo às devidas alterações consoante o real sistema instalado. Foi 

necessário definir um “grupo de zona” onde são selecionados os compartimentos que são 

abastecidos pelo sistema solar térmico, no caso do sistema de AQS são abastecidos as 

instalações sanitárias e as cozinhas, no caso do sistema de aquecimento ambiente são 

abastecidos todos os compartimentos das frações. No capítulo quatro são apresentados os 

resultados dos consumos energéticos supridas pelo sistema solar térmico e os consumos que 

ainda terão de ser supridos pela caldeira a gás natural. 

 

3.5.1 Seleção dos coletores solares térmicos 

Para o caso de estudo foram selecionados oito coletores solares térmicos da base de dados do 

DesignBuilder composta por coletores solares planos sem cobertura, colatores solares planos 
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sem cobertura e coletores solares de tubo de vácuo. Foram escolhidos quatro coletores solares 

planos com cobertura (com o código CP) e quatro coletores solares de tubo de vácuo (com o 

código CTV). As características principais destes são apresentadas na Tabela 7. 

Tabela 7 – Lista de coletores selecionados 

Código 
Identificação do 

coletor 

Dimensões (mm) Área 

(m2) 

Peso 

(kg) 

Rend 

ótico 

(%) 

Coef. de perdas 

térmicas 

Comp Larg Alt 

c1 

(W/m2-

K) 

c2 

(W/m2-

K2) 

CP1 
ACR Solar 

International 10-01 
1834 508 76,2 0,93 9 60,3 -3,8665 0,0015 

CP2 
Alternate Energy 

Technologies AE-21 
2164 894 79 1,93 34 69,1 -3,396 -0,0197 

CP3 
Solar Energy Inc 

SE-21 
2134 914 74 1,95 41 69 -3,7428 -0,0125 

CP4 Solene SLCO-30 1890 1204 102 2,28 35 77,9 -4,2847 -0,0048 

CTV1 
Apricus Solar Co 

Ltd AP-10 
1979 795 155 1,57 35 41,6 -0,9646 -0,0023 

CTV2 
Beijing Sunda Solar 

Energy Seido 1-8 
2126 960 175 2,04 47 52,6 -1,3253 -0,0042 

CTV3 

Thermo 

Technologies TMA 

600-20 

2032 1499 160 3,05 61 52,5 -0,886 -0,003 

CTV4 

Viessmaa 

Manufactoring Type 

SP3 

1994 1417 122 2,83 58 50,8 -0,9156 -0,003 

 

Para a localização dos coletores foram selecionadas duas opções (Figura 40), ambas com uma 

área de aproximadamente 75 m2, uma vez que para integrar os coletores na fachada esta é a área 

total disponível, desta forma será possível determinar qual a localização que permite o maior 

rendimento do sistema solar térmico e que permite reduzir mais os consumos energéticos. 

Também, será possível comparar os vários coletores solares selecionados e determinar o que 

tem uma melhor relação custo/beneficio.   
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Figura 40 – Representação esquemática no DesignBuilder das duas opções relativas à 

localização dos painéis solares térmicos estudadas 

 

Na opção 1, os coletores solares estão localizados na cobertura. Trata-se de uma cobertura plana 

e, por isso os coletores são integrados sem qualquer inclinação. 

Na opção 2, os coletores solares são integrados na vertical na fachada orientada a sul. 

Na Tabela 8 apresentam-se o número de coletores solares de cada tipo possíveis de instalar para 

as opções escolhidas. Devido às suas larguras não é possível instalar na fachada os coletores de 

tubos de vácuo 3 e 4 e por isso a sua área toma o valor zero. 
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Tabela 8 – Número de coletores possíveis de instalar 

Código 

Número de coletores possíveis de 

instalar 

Opção 1 Opção 2 

CP1 80 80 

CP2 38 38 

CP3 38 38 

CP4 32 32 

CTV1 47 47 

CTV2 36 36 

CTV3 24 0 

CTV4 26 0 

 

3.6 Simulações dinâmicas 

Após concluída a modelação do caso de estudo é possível determinar o desempenho energético 

do edifício. Esta funcionalidade encontra-se acessível no separador Simulation.  

Neste separador é possível escolher o período para o qual se pretende realizar a simulação. Para 

a análise do caso de estudo, foi analisado um período de um ano e os resultados obtidos são 

apresentados de forma mensal e anual (Figura 41).  

 

Figura 41 – Separador de definição da simulação 

 

Depois de realizar a simulação o DesignBuilder apresenta uma análise do desempenho 

energético do edifício através de tabelas, gráficos ou de um relatório final.  
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados apresentados neste capítulo resultam das simulações dinâmicas efetuados no 

DesignBuilder para o caso de estudo. Os resultados apresentados referem-se aos consumos 

energéticos do edifício em termos de eletricidade e gás. A eletricidade é usada para iluminação 

artificial, para a utilização de equipamentos eletrodomésticos, para o sistema de arrefecimento 

e sistemas mecânicos. O gás é usado no sistema de AQS e no sistema de aquecimento ambiente. 

Os resultados são apresentados em kWh/m2, para uma área útil de 804,84 m2, o que corresponde 

aos três pisos do bloco esquerdo do edifício. De referir ainda que caso fosse analisado o edifício 

todo os ganhos através das fachadas laterais seriam ligeiramente diferentes. 

Todas as simulações foram feitas para o período de um ano para uma melhor perceção de quais 

os períodos em que se tem maiores consumos energéticos e como as melhorias construtivas e 

instalação dos coletores solares diminuem esses consumos.  

 

4.1 Consumos energéticos antes e após a reabilitação térmica da envolvente 

Os presentes resultados referem-se aos consumos energéticos para a preparação de AQS, 

aquecimento ambiente e arrefecimento do edifício no seu estado atual, ou seja antes da 

reabilitação, e após efetuadas as melhorias de reabilitação térmica da envolvente. Os consumos 

energéticos quando integrado o sistema solar térmico são apresentados no capitulo 4.2. Tal 

como referido anteriormente, o sistema utilizado para colmatar estes consumos é uma caldeira 

a gás natural para o sistema de AQS e para o sistema de aquecimento ambiente, enquanto que 

para o sistema de arrefecimento é utilizado um sistema de ar condicionado. 

A Tabela 9 apresenta os consumos energéticos mensais antes e após a reabilitação do edifício 

para os consumos de eletricidade, que correspondem aos consumos para iluminação artificial, 

aparelhos eletrodomésticos, sistema de arrefecimento e sistemas mecânicos e para os consumos 

de gás, que corresponde aos consumos para os sistemas de AQS e de aquecimento ambiente. 
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Tabela 9 – Consumos energéticos mensais antes e após a reabilitação 

Mês 

Consumos energéticos (kWh/m2 de área útil) 

Edifício antes da reabilitação Edifício após a reabilitação 

Eletricidade Gás Eletricidade Gás 

Janeiro 2,66 10,16 2,60 6,44 

Fevereiro 2,34 6,34 2,29 3,82 

Março 2,54 4,42 2,48 2,81 

Abril 2,42 3,28 2,36 2,30 

Maio 2,44 2,10 2,38 1,93 

Junho 2,38 1,97 2,34 1,93 

Julho 2,50 1,97 2,48 1,93 

Agosto 2,60 2,00 2,57 1,96 

Setembro 2,51 1,94 2,45 1,91 

Outubro 2,61 2,10 2,55 1,93 

Novembro 2,52 4,90 2,46 2,85 

Dezembro 2,65 8,37 2,59 5,14 

Total 30,16 49,56 29,55 34,96 

 

Como se pode constatar a redução dos consumos elétricos foi menos significativa do que os 

consumos de gás. Esta maior redução dos consumos do gás é explicada pela melhoria das 

condições térmicas da envolvente após a reabilitação. 

A redução dos consumos energéticos de aquecimento (gás) é de cerca de 29%. Nos meses de 

inverno a redução dos consumos energéticos é superior à redução dos consumos nos meses de 

verão, pois com a melhoria das condições térmicas da envolvente o edifício passa a conseguir 

reter com mais eficiência o calor no seu interior.  

A redução dos consumos de eletricidade mantém-se praticamente igual, pois as necessidades 

para arrefecimento mantêm-se praticamente constantes. Apesar de no Inverno não ser 

necessário gastar eletricidade para arrefecimento é nos meses de Dezembro e Janeiro que há 

maior consumo de eletricidade, isto deve-se ao menor número de horas com sol nestes meses, 

o que implica um maior consumo de eletricidade para iluminação artificial.  

Para uma melhor perceção das melhorias proporcionadas por cada opção de reabilitação 

efetuada são apresentados os consumos energéticos mensais para cada melhoria se aplicadas 

individualmente. 
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Através da análise da Tabela 10 é possível constatar que o reforço do isolamento térmico nas 

paredes tem um maior impacto na redução dos consumos energéticos do edifício perfazendo 

uma melhoria de cerca de 23%. 

Tabela 10 – Comparação dos consumos energéticos com a introdução separada das melhorias  

Mês 

Consumos energéticos (kWh/m2 de área útil) 

Paredes exteriores Vãos envidraçados 

Eletricidade Gás Eletricidade Gás 

Janeiro 2,59 7,27 2,66 9,41 

Fevereiro 2,28 4,35 2,34 5,78 

Março 2,48 3,15 2,55 4,03 

Abril 2,36 2,52 2,42 3,04 

Maio 2,38 1,94 2,44 2,04 

Junho 2,33 1,93 2,39 1,97 

Julho 2,46 1,93 2,52 1,97 

Agosto 2,54 1,96 2,62 2,00 

Setembro 2,45 1,91 2,51 1,94 

Outubro 2,55 1,93 2,61 2,05 

Novembro 2,46 3,24 2,52 4,46 

Dezembro 2,58 5,86 2,65 7,73 

Total 29,46 38,00 30,24 46,44 

 

4.2 Consumos energéticos após a reabilitação energética da envolvente e da 

instalação dos coletores solares 

Após analisadas as melhorias do desempenho energético do edifício que é possível obter depois 

de reforçar o isolamento térmico da envolvente vertical do edifício, foi analisado qual o impacto 

que advém da instalação dos coletores solares térmicos no edifício. O sistema solar térmico 

funciona para o sistema de AQS e para o sistema de aquecimento ambiente, mantendo-se a 

caldeira a gás natural como sistema de apoio para quando o sistema solar térmico não consegue 

colmatar os consumos necessários. Os resultados presentes neste subcapítulo e seguintes 

referem-se aos consumos energéticos para o sistema de aquecimento ambiente e para o sistema 

de preparação de AQS. Para o sistema de arrefecimento mantém-se o sistema de ar 

condicionado, por isso nas análises seguintes não são apresentados os consumos elétricos pois 

estes mantêm-se praticamente inalterados com a introdução do sistema solar térmico. 
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Quando os coletores solares são instalados na cobertura (opção 1), os valores para os consumos 

energéticos do edifício são apresentados na Tabela 11. 

Como se pode verificar pela análise da Tabela 11, os consumos energéticos reduziram-se de 

forma significativa e são semelhantes para qualquer tipo de coletor solar selecionado. Os 

coletores de tubo de vácuo têm um melhor rendimento que os coletores planos reduzindo mais 

os consumos energéticos. Nota-se, também, que nos meses mais quentes, sem consumos 

energéticos para aquecimento ambiente, a preparação de AQS é totalmente assegurada pelos 

coletores solares. 

Tabela 11 – Consumos energéticos após instalação dos coletores solares na cobertura 

Mês 

Consumos energéticos após integração dos coletores na cobertura 

(kWh/m2 de área útil) 

CP1 CP2 CP3 CP4 CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 

Janeiro 1,91 1,84 1,86 1,94 1,00 1,25 1,20 1,72 

Fevereiro 1,14 1,02 1,04 1,14 0,31 0,54 0,59 0,92 

Março 0,34 0,26 0,26 0,31 0,01 0,02 0,02 0,12 

Abril 0,12 0,08 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 

Maio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Julho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Novembro 0,79 0,73 0,75 0,80 0,21 0,40 0,37 0,67 

Dezembro 1,82 1,75 1,77 1,85 1,23 1,39 1,37 1,68 

Total 6,11 5,69 5,76 6,16 2,76 3,59 3,55 5,14 

 

O coletor que apresenta uma melhor eficiência é o coletor de tubo de vácuo número 1. Este 

coletor apresenta uma redução das necessidades energéticas de aproximadamente 94%. O 

coletor plano com melhor eficiência é o CP2. 

Quando os coletores solares são integrados na fachada (opção 2) (Tabela 12), os consumos são 

em geral menores que os consumos na opção 1. 
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Tabela 12 – Consumos energéticos após instalação dos coletores solares na fachada 

Mês 

Consumos energéticos após integração dos coletores na fachada 

(kWh/m2 de área útil) 

CP1 CP2 CP3 CP4 CTV1 CTV2 

Janeiro 1,53 1,44 1,44 1,48 0,93 1,07 

Fevereiro 0,87 0,73 0,74 0,79 0,26 0,37 

Março 0,41 0,33 0,33 0,37 0,02 0,06 

Abril 0,25 0,22 0,21 0,24 0,00 0,07 

Maio 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Julho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Novembro 0,60 0,53 0,54 0,55 0,18 0,29 

Dezembro 1,40 1,30 1,29 1,33 0,92 0,99 

Total 5,06 4,55 4,56 4,77 2,31 2,85 

 

Nesta opção o coletor que apresenta melhores resultados é o coletor de tubo de vácuo número 

1, com uma redução dos consumos energéticas de aproximadamente 95%. O melhor coletor 

plano para esta opção é o coletor número 2. 

Nesta solução não se apresenta valores para o coletor de tubo de vácuo número 3 e 4 (CTV3 e 

CTV4) pois devido às suas dimensões é impossível instalá-lo na fachada. 

 

4.3 Análise dos consumos energéticos após a reabilitação energética da 

envolvente e da instalação dos coletores solares térmicos 

De forma a melhor compreender as necessidades energéticas do edifício e a importância das 

melhorias propostas foi efetuado um estudo energético que se apresenta neste capítulo. A 

comparação apenas foi efetuada para o consumo de gás pois é o que o sistema solar térmico vai 

colmatar. O consumo de eletricidade deve aumentar ligeiramente devido aos consumos de 

circulação associados ao sistema de AQS solar. 

No que diz respeito apenas à reabilitação do edifício com as soluções propostas anteriormente 

pode-se constatar, através da Tabela 13, que há uma redução do consumo energético de 
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14,6 kWh/m2.ano o que perfaz uma poupança de 29.5% do consumo necessário quando 

comparado com o edifício sem as soluções propostas. 

Tabela 13 – Comparação dos consumos energéticos antes e após a reabilitação 

Solução construtiva 
Necessidade 

kWh/m2.ano 

Poupança 

kWh/m2.ano 
Poupança % 

Edifício antes da reabilitação 49,56     

Apenas melhoria dos vãos 

envidraçados 
46,44 3,13 6,3% 

Apenas melhoria das paredes 

exteriores 
38,00 11,56 23,3% 

Conjugação das melhorias de 

reabilitação 
34,96 14,60 29,5% 

 

Quando as medidas são aplicadas individualmente, verifica-se que a solução com melhor 

desempenho é a do reforço térmico das paredes exteriores com uma redução de 23,3% dos 

consumos energéticos. Sendo que a substituição dos vãos envidraçados perfaz uma poupança 

de 6,3%.  

Quando os coletores solares são integrados é possível constatar a enorme redução dos consumos 

energéticos comparativamente aos consumos antes da reabilitação. Com a integração dos 

coletores solares é possível colmatar a totalidade dos consumos energéticos, para o sistema de 

AQS e de aquecimento ambiente nos meses mais quentes (Junho, Julho, Agosto e Setembro). 

Os meses em que é necessário mais energia são os meses de Janeiro, Fevereiro e Dezembro 

pois os consumos, principalmente para aquecimento ambiente, são muito elevados.  

Tanto a solução de integração na cobertura (Tabela 14) como na fachada (Tabela 15) 

apresentam valores que apenas variam ligeiramente. 
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Tabela 14 – Comparação das necessidades energéticas antes e depois da instalação dos 

coletores solares na cobertura 

Mês 

Consumos energéticos após integração dos coletores na cobertura (kWh/m2 

de área útil) 

 Antes da 

reabilitação 
CP1 CP2 CP3 CP4 CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 

Janeiro 10,16 1,91 1,84 1,86 1,94 1,00 1,25 1,20 1,72 

Fevereiro 6,34 1,14 1,02 1,04 1,14 0,31 0,54 0,59 0,92 

Março 4,42 0,34 0,26 0,26 0,31 0,01 0,02 0,02 0,12 

Abril 3,28 0,12 0,08 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 

Maio 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Junho 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Julho 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agosto 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Setembro 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outubro 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Novembro 4,90 0,79 0,73 0,75 0,80 0,21 0,40 0,37 0,67 

Dezembro 8,37 1,82 1,75 1,77 1,85 1,23 1,39 1,37 1,68 

Total 49,56 6,11 5,69 5,76 6,16 2,76 3,59 3,55 5,14 

 

Tabela 15 – Comparação das necessidades energéticas antes e depois da instalação dos 

coletores solares na fachada 

Mês 

Consumos energéticos após integração dos coletores na fachada 

(kWh/m2 de área útil) 

Antes da 

reabilitação 
CP1 CP2 CP3 CP4 CTV1 CTV2 

Janeiro 10,16 1,53 1,44 1,44 1,48 0,93 1,07 

Fevereiro 6,34 0,87 0,73 0,74 0,79 0,26 0,37 

Março 4,42 0,41 0,33 0,33 0,37 0,02 0,06 

Abril 3,28 0,25 0,22 0,21 0,24 0,00 0,07 

Maio 2,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Junho 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Julho 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agosto 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Setembro 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outubro 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Novembro 4,90 0,60 0,53 0,54 0,55 0,18 0,29 

Dezembro 8,37 1,40 1,30 1,29 1,33 0,92 0,99 

Total 49,56 5,06 4,55 4,56 4,77 2,31 2,85 
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No que diz respeito aos consumos energéticos aquando da aplicação dos coletores solares é 

possível constatar uma enorme redução da energia consumida. 

Quando os coletores são integrados na cobertura há uma redução de 94,4%, na melhor das 

soluções, quando comparado com o edifício antes da reabilitação (Tabela 16). 

Nota-se que os coletores de tubo de vácuo têm, em geral, um melhor desempenho que os 

coletores planos e que o coletor com melhor desempenho é o coletor de tubo de vácuo número 

1 com uma redução de 94,4% dos consumos para o sistema de aquecimento e para preparação 

de AQS representando uma poupança de 46,80 kWh/m2.ano quando comparado com as 

necessidades energéticas antes da reabilitação. O coletor com pior desempenho e o coletor plano 

número 1. O coletor plano com melhor desempenho é o número 2.  

Tabela 16 – Comparação dos consumos energéticos antes da reabilitação com os consumos 

energéticos após instalação dos coletores solares na cobertura 

Coletor 
Consumos 

kWh/m2.ano 

Poupança 

kWh/m2.ano 

Poupança 

% 

Edifício antes da 

reabilitação 
49,56     

CP1 6,11 43,45 87,7% 

CP2 5,69 43,87 88,5% 

CP3 5,76 43,80 88,4% 

CP4 6,16 43,40 87,6% 

CTV1 2,76 46,80 94,4% 

CTV2 3,59 45,97 92,7% 

CTV3 3,55 46,01 92,8% 

CTV4 5,14 44,43 89,6% 

 

Quando os coletores são instalados na fachada (Tabela 17) o coletor de tubo de vácuo número 

1 é o que apresenta um melhor desempenho, reduzindo os consumos energéticos para os 

sistemas de AQS e de aquecimento ambiente em 95,3% o que representa uma poupança de 

47,26 kWh/m2.ano quando comparado com o edifício antes de ser reabilitado. Na integração 

dos coletores solares na fachada o coletor plano número 1 é o que tem o pior desempenho, 

enquanto que o melhor desempenho nos coletores planos é o CP2. 
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Tabela 17 – Comparação dos consumos energéticos antes da reabilitação com os consumos 

energéticos após instalação dos coletores solares na fachada 

Coletor 
Consumos 

kWh/m2.ano 

Poupança 

kWh/m2.ano 

Poupança 

% 

Edifício antes da 

reabilitação 
49,56     

CP1 5,06 44,50 89,8% 

CP2 4,55 45,02 90,8% 

CP3 4,56 45,00 90,8% 

CP4 4,77 44,79 90,4% 

CTV1 2,31 47,26 95,3% 

CTV2 2,85 46,71 94,2% 

 

Em suma, a aplicação das melhorias de reabilitação térmica da envolvente e a instalação dos 

coletores solares trazem uma considerável poupança de energia para o sistema de AQS e o 

sistema de aquecimento ambiente. Os coletores integrados na cobertura têm piores 

desempenhos do que quando integrados na fachada. 

 

4.4 Estimativa de custos da reabilitação energética da envolvente e da 

instalação dos coletores solares térmicos 

Todas as melhorias efetuadas na reabilitação e na instalação dos sistemas solares térmicos 

acarretam despesas. Por isso, foi efetuada uma estimativa dos custos associados às melhorias 

sugeridas para posteriormente ser feita uma análise custo-benefício de cada solução adotada.  

Na Tabela 18 apresenta-se a estimativa de custos para as medidas de reabilitação propostas, 

nomeadamente a implementação de isolamento térmico nas paredes exteriores e a melhoria dos 

vãos envidraçados, apresentadas as quantidades e o preço unitário, bem como o custo total das 

soluções de melhoria propostas.  

Tabela 18 – Estimativa de custos das medidas de reabilitação (Fonte: Merlin, 2015) 

Medidas de reabilitação Quantidade (m2) Preço unitário (€) Custo total (€) 
Reforço do isolamento térmico nas 

paredes exteriores 
680 30 20400 

Melhoria dos vãos envidraçados 140 100 14000 
  Total 34400 

 



Análise custo-benefício da integração de painéis solares térmicos na reabilitação de um edifício 

 

 

 

60 

 

É possível constatar que a medida do isolamento térmico tem um custo superior à medida dos 

vãos envidraçados, mas também é aplicada a uma área muito superior. 

Na Tabela 19 são apresentados os custos de cada coletor para as duas localizações escolhidas. 

Estes custos incluem a instalação dos coletores e o custo de manutenção durante 20 anos.  

Tabela 19 – Estimativa de custos dos coletores solares (Fonte: Keymark, 2015) 

Código do 

coletor 

Custo 

unitário (€) 

Opção 1 Opção 2 

Nº 

coletores 

Custo 

total 

Nº 

coletores 

Custo 

total 

CP1 670 80 53600 80 53600 

CP2 715 38 27170 38 27170 

CP3 780 38 29640 38 29640 

CP4 740 32 23680 32 23680 

CTV1 740 47 34780 47 34780 

CTV2 890 36 32040 36 32040 

CTV3 790 24 18960 0 0 

CTV4 845 26 21970 0 0 

 

Como se pode constatar o coletor CP1 é o mais barato mas como também é o mais pequeno em 

termos de área torna-se o mais caro para ocupar uma área semelhante aos outros coletores. O 

coletor que fica mais barato para ocupar a área selecionada é o coletor CTV3 para a opção 1 e 

para a opção 2 é o CP4. 

Para armazenar a água quente foram selecionados oito termoacumuladores que fornecem o 

bloco esquerdo do edifício (Tabela 20). 

Tabela 20 – Estimativa dos custos do termoacumulador (Fonte: Merlin, 2015) 

Descrição Quantidade 
Custo (€) 

Unitário Total 

Termoacumulador 300 L 8 1200 9600 

Adaptação do sistema 8 500 4000 

  Total 13600 
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4.5 Análise económica da reabilitação energética da envolvente e da 

instalação dos coletores solares térmicos 

Para além da análise térmica é necessário fazer uma análise económica para aferir se as 

melhorias trazem uma vantagem económica ou se são insuportáveis do ponto de vista 

económico. 

Na análise económica foi analisado apenas a redução dos custos no consumo de energia do 

sistema de AQS e do sistema de aquecimento ambiente, ou seja do gás, uma vez que os 

consumos correspondentes ao sistema de arrefecimento mantêm-se praticamente inalterados 

após a reabilitação e integração do sistema solar térmico. A análise é efetuada para os três pisos 

do bloco esquerdo o que totaliza uma área útil climatizada de 804,84 m2. O cálculo do período 

de retorno foi realizado através da divisão do custo de investimento pela poupança de energia. 

Neste cálculo são ignoradas as taxas de juro e a inflação do custo da energia. 

Assim, primeiro são analisados os custos das soluções de reabilitação (Tabela 21) onde é 

possível verificar que, tanto a melhoria dos vãos envidraçados com um período de retorno de 

56 anos como o reforço térmico das paredes exteriores com um período de retorno de 22 anos, 

não se tornam soluções muito rentáveis pois o período de retorno é muito alto.  

Tabela 21 – Custos e período de retorno das soluções de reabilitação 

Tipo de 
melhoria 

Consumos energéticos (kWh/m2.ano) Custo 
do gás 
natural 
€/kwh 

Poupança 
energia 
(€/m2) 

Custo de 
investimento 

€/m2 

Período 
de 

retorno 
(anos) 

Antes da 
reabilitação 

Após a 
reabilitação 

Diferença 

Melhoria dos 
vãos 

envidraçados 
49,56 46,44 3,13 0,1 0,31 17,39 56 

Melhoria das 
paredes 

exteriores 
49,56 38,00 11,56 0,1 1,16 25,35 22 

Melhorias 
combinadas 

49,56 34,96 14,60 0,1 1,47 42,74 29 

 

O reforço térmico da envolvente das paredes exteriores tem um custo de investimento superior 

à melhoria dos vãos envidraçados mas, como a redução dos consumos é mais significativa, o 

seu período de retorno torna-se mais curto, ainda assim é um período de retorno demasiado 

grande. 
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Quando as duas soluções são combinadas o período de retorno é de 29 anos. Este período de 

retorno é demasiado alto pelo que não se trata de uma solução aceitável do ponto de vista do 

custo-benefício. 

Com a melhoria dos vãos envidraçados é possível poupar 0,31 €/m2 por ano, ao passo que o 

reforço térmico das paredes exteriores acarreta uma poupança de 1,16 €/m2 por ano. Quando 

combinadas as duas melhorias ocorre uma poupança de 1,47 €/m2 por ano. 

Quando aplicados os coletores solares na cobertura em conjunto com as soluções de melhoria 

(Tabela 22) verifica-se que o coletor de tubo de vácuo número 3 é o que apresenta um período 

de retorno mais reduzido (18 anos), mesmo não sendo o que apresenta uma maior redução dos 

consumos energéticos. Para isso contribui o custo mais baixo do coletor solar quando 

comparado com outros. 

Tabela 22 – Custos e período de retorno dos coletores quando instalados na cobertura 

Código do coletor CP1 CP2 CP3 CP4 CTV1 
CTV

2 

CTV

3 

CTV

4 

Consumos 

energéticos 

(kWh/m2.ano

) 

Antes da 

reabilitação 
49,56 

49,5

6 

49,5

6 

49,5

6 
49,56 49,56 49,56 49,56 

Após reabilitação e 

instalação dos 

coletores 

6,11 5,69 5,76 6,16 2,76 3,59 3,55 5,14 

Diferença 43,45 
43,8

7 

43,8

0 

43,4

0 
46,80 45,97 46,01 44,43 

Custo do gás natural (€/kWh) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Poupança energia (€/m2) 4,35 4,39 4,38 4,34 4,68 4,60 4,60 4,44 

Despesas 

€/m2 

Reabilitação 42,74 
42,7

4 

42,7

4 

42,7

4 
42,74 42,74 42,74 42,74 

Coletores 66,60 
33,7

6 

36,8

3 

29,4

2 
43,21 39,81 23,56 27,30 

Termoacumulador

es 
16,90 

16,9

0 

16,9

0 

16,9

0 
16,90 16,90 16,90 16,90 

Total investimento 
126,2

4 

93,4

0 

96,4

7 

89,0

6 

102,8

5 
99,45 83,20 86,94 

Período de retorno (anos) 29 21 22 21 22 22 18 20 

 

O coletor solar com melhor desempenho energético (CTV1) tem um período de retorno de 22 

anos. Este coletor é um dos mais caros o que faz com que período de retorno seja superior 

quando comparado com outros. 

O coletor plano que tem um período de retorno menor são o número 2 e 4 com 21 anos. 
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Em contrapartida o coletor plano número 1 é o que apresenta um período de retorno maior (29 

anos), pois para além de ser dos que tem pior desempenho energético é também o que tem um 

custo superior. 

A utilização dos coletores solares reduz os custos de energia em 4,68 €/m2 por ano na melhor 

das opções (CTV1) e em 4,34 €/m2 por ano na pior das opções (CP4). Nota-se que a diferença 

de custos é pequena entre os dois coletores pelo que a grande diferença, em termos económicos, 

centra-se no custo de investimento dos coletores solares para ocupar uma mesma área (75 m2). 

Quando os coletores solares são instalados na fachada (Tabela 23), o coletor que apresenta 

menor período de retorno é o coletor plano número 4 com um período de 20 anos para recuperar 

o investimento efetuado.  

Tabela 23 – Custos e período de retorno dos coletores quando instalados na fachada 

Código do coletor CP1 CP2 CP3 CP4 CTV1 CTV2 

Consumos 

energéticos 

(kWh/m2.ano) 

Antes da reabilitação 49,56 49,56 49,56 49,56 49,56 49,56 

Após reabilitação e 

instalação dos 

coletores 

5,06 4,55 4,56 4,77 2,31 2,85 

Diferença 44,50 45,02 45,00 44,79 47,26 46,71 

Custo do gás natural (€/kWh) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Poupança energia (€/m2) 4,45 4,50 4,50 4,48 4,73 4,67 

Despesas €/m2 

Reabilitação 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 42,74 

Coletores 66,60 33,76 36,83 29,42 43,21 39,81 

Termoacumuladores 16,90 16,90 16,90 16,90 16,90 16,90 

Total investimento 126,24 93,40 96,47 89,06 102,85 99,45 

Período de retorno (anos) 28 21 21 20 22 21 

 

O coletor com melhor desempenho energético (CVT1) tem um período de retorno de 22 anos. 

Apesar de ser o coletor com melhor desempenho energético devido ao seu custo não é o que 

tem menor período de retorno. O coletor de tubo de vácuo com melhor custo-benefício é o 

número 2 com um período de retorno de 21 anos.  

No que respeita à redução de custos anual, verifica-se que a melhor das opções (CTV1) há uma 

redução de 4,73 €/m2 por ano. Enquanto no pior dos casos há uma redução de 4,45 €/m2 por 

ano. 
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A partir destes dados contata-se que a melhor opção para quando os coletores solares térmicos 

são integrados na cobertura é o coletor de tubo de vácuo número 3 com um período de retorno 

de 18 anos. Esta opção é também a melhor opção em termos absolutos. 

Caso a opção passe pela integração dos coletores solares na fachada o coletor plano numero 4 

com um período de retorno de 20 anos é a melhor opção.  

Em suma, as poupanças originadas pela instalação dos coletores solares são parecidas para 

qualquer tipo de coletor, sendo que a integração dos coletores solares na fachada tem, em geral, 

melhores resultados quando comparado cada coletor individualmente, mas o coletor com menor 

período de retorno (CTV3) não pode ser integrado na fachada devido às suas dimensões. Uma 

das maiores diferenças centra-se no custo dos coletores solares o que traz uma variação para o 

período de retorno. Verifica-se, também, que o custo-benefício deste tipo de soluções apenas 

traz benefícios a médio/longo prazo, o que é explicado pelo elevado custo das medidas de 

reabilitação, pois os consumos energéticos com a aplicação dos coletores solares já são muito 

baixos. 

 

4.6 Análise energética e económica apenas com integração dos coletores 

solares  

Como o período de retorno é demasiado alto foi efetuada nova simulação desta vez excluindo 

as medidas de reabilitação, pois como se verificou as melhorias dos consumos energéticos de 

que daí advém são pequenas. Assim foram calculados os consumos energéticos apenas para a 

integração dos coletores solares no edifício. 

Quando os coletores são integrados na cobertura (Tabela 24) e na fachada (Tabela 25) os 

consumos energéticos são, tal como esperado, superiores aos consumos energéticos quando 

também são incluídas as medidas de reabilitação. Quando a opção é de integrar os coletores na 

cobertura, os consumos passaram de 5,69 kWh/m2.ano, com reabilitação da envolvente, para 

9,48 kWh/m2.ano, sem reabilitação da envolvente na melhor opção quando selecionados os 

coletores planos e de 2,76 kWh/m2.ano para 6,54 kWh/m2.ano para a melhor opção nos 

coletores de tubo de vácuo. Quando a opção é integrar os coletores na fachada, os consumos 

passaram de 4,55 kWh/m2.ano, com reabilitação da envolvente, para 9,52 kWh/m2.ano, sem 
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reabilitação da envolvente na melhor opção quando selecionados os coletores planos e de 2,31 

kWh/m2.ano para 7,62 kWh/m2.ano para a melhor opção nos coletores de tubo de vácuo. 

Tabela 24 – Consumos energéticos após instalação dos coletores solares na cobertura 

Mês 

Consumos energéticos após integração dos coletores na cobertura (kWh/m2 de 

área útil) 

Consumos 

iniciais 
CP1 CP2 CP3 CP4 CTV1 CTV2 CTV3 CTV4 

Janeiro 10,16 2,31 2,29 2,30 2,32 2,04 2,11 2,12 2,25 

Fevereiro 6,34 1,94 1,87 1,87 1,93 1,44 1,58 1,64 1,78 

Março 4,42 1,10 0,95 0,94 1,04 0,10 0,24 0,36 0,73 

Abril 3,28 0,45 0,38 0,37 0,41 0,01 0,12 0,17 0,29 

Maio 2,10 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Junho 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Julho 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agosto 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Setembro 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outubro 2,10 0,18 0,16 0,16 0,18 0,00 0,00 0,00 0,12 

Novembro 4,90 1,58 1,52 1,53 1,60 0,89 1,15 1,15 1,45 

Dezembro 8,37 2,33 2,31 2,32 2,35 2,07 2,13 2,14 2,27 

Total 49,56 9,89 9,48 9,49 9,84 6,54 7,34 7,57 8,87 

 

Tabela 25 – Consumos energéticos após instalação dos coletores solares na fachada 

Mês 

Consumos energéticos após integração dos coletores na fachada (kWh/m2 

de área útil) 

Consumos iniciais CP1 CP2 CP3 CP4 CTV1 CTV2 

Janeiro 10,16 2,22 2,16 2,16 2,18 2,05 2,07 

Fevereiro 6,34 1,84 1,69 1,69 1,72 1,46 1,51 

Março 4,42 1,30 1,14 1,13 1,21 0,66 0,81 

Abril 3,28 0,80 0,73 0,73 0,77 0,51 0,57 

Maio 2,10 0,23 0,21 0,22 0,24 0,04 0,11 

Junho 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Julho 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agosto 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Setembro 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outubro 2,10 0,18 0,14 0,15 0,17 0,00 0,00 

Novembro 4,90 1,46 1,37 1,37 1,40 0,99 1,12 

Dezembro 8,37 2,15 2,07 2,07 2,08 1,92 1,95 

Total 49,56 10,19 9,52 9,52 9,77 7,62 8,14 
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Ao efetuar a análise económica sem as medidas de reabilitação é possível constatar que os 

períodos de retorno diminuíram significativamente quer para a integração dos coletores na 

cobertura (Tabela 26) quer para a integração dos coletores na fachada (Tabela 27). 

Tabela 26 – Custos e período de retorno dos coletores quando instalados na cobertura 

Código do coletor CP1 CP2 CP3 CP4 
CTV

1 

CTV

2 

CTV

3 

CTV

4 

Consumos 

energéticos 

(kWh/m2.ano

) 

Antes da 

reabilitação 

49,5

6 

49,5

6 

49,5

6 

49,5

6 
49,56 49,56 49,56 49,56 

Após instalação dos 

coletores 
9,89 9,48 9,49 9,84 6,54 7,34 7,57 8,87 

Diferença 
39,6

7 

40,0

9 

40,0

7 

39,7

2 
43,02 42,22 41,99 40,69 

Custo do gás natural (€/kWh) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Poupança energia (€/m2) 3,97 4,01 4,01 3,97 4,30 4,22 4,20 4,07 

Despesas 

€/m2 

Reabilitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coletores 
66,6

0 

33,7

6 

36,8

3 

29,4

2 
43,21 39,81 23,56 27,30 

Termoacumuladores 
16,9

0 

16,9

0 

16,9

0 

16,9

0 
16,90 16,90 16,90 16,90 

Total investimento 
83,4

9 

50,6

6 

53,7

2 

46,3

2 
60,11 56,71 40,46 44,20 

Período de retorno (anos) 21 13 13 12 14 13 10 11 

 

Tabela 27 – Custos e período de retorno dos coletores quando instalados na fachada 

Código do coletor CP1 CP2 CP3 CP4 CTV1 CTV2 

Consumos 

energéticos 

(kWh/m2.ano) 

Antes da reabilitação 49,56 49,56 49,56 49,56 49,56 49,56 

Após reabilitação e 

instalação dos coletores 
10,19 9,52 9,52 9,77 7,62 8,14 

Diferença 39,38 40,04 40,04 39,80 41,94 41,42 

Custo do gás natural (€/kWh) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Poupança energia (€/m2) 3,94 4,00 4,00 3,98 4,19 4,14 

Despesas 

€/m2 

Reabilitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coletores 66,60 33,76 36,83 29,42 43,21 39,81 

Termoacumuladores 16,90 16,90 16,90 16,90 16,90 16,90 

Total investimento 83,49 50,66 53,72 46,32 60,11 56,71 

Período de retorno (anos) 21 13 13 12 14 14 

 

Desta forma, sem a aplicação das melhorias de reabilitação é possível diminuir 

significativamente os períodos de retorno passando para 10 anos quando os coletores são 

integrados na cobertura com o CTV3 e de 12 anos quando são integrados na fachada com o 
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CP4 quando comparados com os períodos de retorno com a inclusão das medidas de 

reabilitação. 

Assim, apesar dos consumos energéticos serem superiores, devido ao menor investimento 

efetuado a solução torna-se mais agradável do ponto de vista económico. 
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 Conclusões gerais 

Este trabalho tinha como objetivo principal perceber qual o impacto que a instalação dos 

coletores solares térmicos acarreta quando aplicados numa reabilitação de um edifício 

multifamiliar do ponto de vista das necessidades energéticas para os sistemas de AQS e de 

aquecimento ambiente e do ponto de vista económico.  

Para proceder a esta análise foi selecionado um caso de estudo que abrangesse o maior número 

possível de habitações do parque habitacional português. Por isso foi escolhido um edifício com 

3 pisos, pois é, para os edifícios multifamiliares, o mais representativo do parque habitacional 

português. 

Para a análise e estudo dos consumos energéticos do edifício foi utilizado o programa 

informático DesignBuilder, onde foi modelado todo o edifício. Nesta fase foram, também, 

sugeridas medidas de reabilitação uma vez que do ponto de vista térmico eram deficitários o 

que implica um maior consumo energético para manter os níveis de conforto. 

Após as medidas de reabilitação propostas foi selecionado o sistema solar térmico para o 

sistema de AQS e para o sistema de aquecimento ambiente e selecionados vários tipos de 

painéis solares térmicos com duas localizações possíveis (cobertura ou fachada). Depois, foram 

efetuadas as simulações dinâmicas para perceber o impacto energético que estas soluções 

apresentam. 

Através destas simulações foi possível perceber que os consumos energéticos, para o sistema 

de AQS e para o sistema de aquecimento ambiente, apresentados pelo edifício após a 

reabilitação do edifício e da integração dos coletores solares térmicos foram reduzidas em 

95,3% para a melhor das opções quando integrado na fachada e de 94,4% para a melhor das 

opções quando integrado na cobertura. É possível constatar que nos meses mais quentes (Junho, 

Julho, Agosto e Setembro) todos os consumos energéticos para preparação de AQS e para 

aquecimento ambiente do edifício são colmatadas pela integração dos painéis solares térmicos. 

Assim do ponto de vista energético a integração dos coletores solares é muito importante e de 

grande relevância. 
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Do ponto de vista económico, quando aplicadas apenas as soluções de reabilitação é necessário 

um período de retorno de 29 anos, o que é explicado pelo elevado investimento necessário para 

as medidas de reabilitação. Quando integrados os coletores solares o período de retorno é de 18 

anos na melhor solução quando integrados na cobertura e de 20 anos para a melhor opção 

quando integrados na fachada. Assim do ponto de vista económico a integração dos painéis 

solares só traz retorno a médio-longo prazo.  

De referir que a localização dos painéis solares térmicos para este caso de estudo acarreta pouca 

diferença, sendo que os coletores solares localizados na fachada têm um desempenho 

ligeiramente superior. Em termos económicos, o coletor solar com melhor custo-benefício é o 

coletor de tubo de vácuo número 3 integrado na cobertura. Através dos resultados obtidos, 

verifica-se que os coletores de tubo de vácuo têm um melhor desempenho que os coletores 

planos. 

Como do ponto de vista económico as soluções estudadas têm um período de retorno demasiado 

grande, foi estudado a integração dos coletores solares no edifício sem realizar as medidas de 

reabilitação. Sem as medidas de reabilitação os consumos energéticos, como era de esperar, 

aumentaram mas devido aos custos associados às medidas de reabilitação desaparecerem os 

períodos de retorno para as diferentes soluções estudadas diminuíram consideravelmente. O 

melhor período de retorno passou a ser de 10 anos para quando o coletor de tubo de vácuo 

número 3 é integrado na cobertura e de 12 anos quando o coletor plano número 4 é integrado 

na fachada, tornando-se assim um investimento mais apelativo do ponto de vista financeiro. 

Assim, como conclusão final, é importante analisar devidamente os desempenhos dos vários 

tipos de coletores solares disponíveis no mercado e se as medidas de reabilitação trazem 

benefícios significativos, pois são equipamentos e medidas de reabilitação com custo 

relativamente alto, o que pode levar a um período muito alto para recuperar o investimento 

efetuado. 

 

5.2 Desenvolvimentos futuros 

Como desenvolvimento para futuros trabalhos era importante avaliar outros tipos de coletores 

solares e analisar diferentes áreas de forma a otimizar as soluções estudadas. Outro 
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desenvolvimento seria integrar no edifício, também, coletores fotovoltaicos para suprir as 

necessidades de energia elétrica. 

Seria importante, também, analisar outros tipos de edifícios que não residenciais. 
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