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Modulo I - Introdução

As fontes de energia renovável são por definição fontes de energia que são naturalmente

regeneradas num curto espaço de tempo, são abundantes, distribuídas por todo o mundo e

disponíveis gratuitamente, com exceção dos processos de conversão.

Ex: Solar, Eólica, Biomassa, Geotermia e Hídrica.

Fonte: https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/

https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/
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Energia Solar: Vantagens e Desvantagens

Não poluente durante a sua utilização

Operação e manutenção mínimas

Instalação facilitada em lugares remotos ou de difícil acesso

Não exige grandes investimentos em instalação de redes

Produtividade variável condicionada às condições climáticas 

Disponibilidade diária variável do recurso irradiação solar

Armazenamento elétrico pouco eficiente

Limitação do rendimento máximo dos módulos fotovoltaicos



Energia Eólica: Vantagens e Desvantagens

Não emite poluentes atmosféricos, não gera resíduos na sua utilização

Compatibilidade do parque eólico com outras utilizações do solo 

(agricultura e criação de animais)

Competividade económica com outras fontes de energia tradicionais

Operação e manutenção mínimas

Produtividade variável condicionada às condições climáticas 

Disponibilidade diária variável do recurso eólico

Impacte visual considerável

Elevado tempo de amortização

Modificação de comportamentos animais (migração de aves)

Risco de poluição sonora



Energia Geotérmica: Vantagens e Desvantagens 

Elevada eficiência energética em zonas de elevado potencial geotérmico

(média e alta entalpia)

Rentabilidade económica em zonas de elevado potencial geotérmico

Geotermia superficial em edifícios (Bomba de Calor geotérmica)

Reduzido impacte visual 

Reduzida utilização e alteração do solo

Escassez de locais com potencial geotérmico

Emissões (reduzidas) de dióxido de carbono

Risco de poluição atmosférica e sonora na região

Elevados custos de instalação 

Exigentes requisitos de segurança



Energia Biomassa: Vantagens e Desvantagens

Baixa emissão de  dióxido de carbono quando comparada com os 

combustíveis fosseis.

Elevada resposta às variações de procura

Resíduo (cinzas) pouco agressivo para o ambiente

Desenvolvimento rural, criação de emprego e economia regional

Contribuição para a sustentabilidade da gestão florestal

Risco de desflorestação (excesso de exploração)

Menor poder calorifico quando comparada com outros combustíveis

Biocombustíveis líquidos contribuem para formação de chuvas ácidas

Dificuldade no transporte e segurança

Custo variável 



Modulo I:Introdução

Principais tecnologias de energias renováveis existentes para integração em edifícios:      

sistemas solares térmicos (ST) e solares fotovoltaicos (PV).

A par destas soluções, também podem ser utilizadas, as microturbinas eólicas e as tecnologias

de geotermia superficial (Bombas de Calor) e possíveis combinações entre elas.



• Recurso de energia renovável

disponível no local ou na vizinhança

do edifício

• Área disponível para implementação

da tecnologia de energia renovável

• Custo da energia adquirida ao

fornecedor de energia elétrica ou

térmica para o edifício

A seleção da tecnologia mais adequada para integração no edificado construído está 

dependente da ponderação, de vários fatores, por exemplo (Hayter & Kandt, 2011):



• Acesso a incentivos financeiros ou fiscais, para compensar

o custo de instalação do sistema de energia renovável

• Enquadramento regulamentar local, que pode afetar a

instalação do sistema de energia renovável

• Preservar ou não alterar as características arquitetónicas

existentes

• Caracterização dos perfis de consumo de energia

suscetíveis de serem compensados pela instalação de

energia renovável

E também ....



Sistemas solares fotovoltaicos (PV)

Um sistema solar fotovoltaico (PV) é um sistema que permite a conversão direta da radiação 

solar em eletricidade.

O sistema PV contém:

• Módulo(s) fotovoltaico(s), que converte(m) a 

radiação solar em corrente contínua (CC),

• Inversor(es), que converte(m) a corrente contínua 

produzida em corrente alternada (CA), de modo a 

injetar na rede elétrica, 

• Conjunto de cabos e elementos de proteção

elétrica

• Estrutura de fixação e suporte



Os sistemas PV instalados em edifícios são habitualmente do tipo kit pré-montado. 

Estes sistemas destinam-se à geração de eletricidade e são instalados em estruturas de suporte 

adaptadas ao local e aos materiais de construção do edifício. 

Sistemas solares fotovoltaicos (PV)

https://futursolutions.pt/projetos/portefolio

https://futursolutions.pt/projetos/portefolio


O sistema PV integrado em edifício, designado BIPV (do inglês building-integrated PV), é um

produto multifuncional que gera eletricidade e substitui os materiais de construção tradicionais,

servindo como uma barreira climática significativa em superfícies de edifícios residenciais (James

et al., 2011).

Fonte: https://www.facebook.com/solarnovaDE/posts/bipv-building-integrated-photovoltaics-is-the-intelligent-combination-of-aesthet/1079809525496813/

Clarabóia
Sombreamento

Balaustradas

BIPV Fachada Parede de cortina

Sistemas solares fotovoltaicos (PV)

https://futursolutions.pt/projetos/portefolio https://www.lneg.pt/

https://www.facebook.com/solarnovaDE/posts/bipv-building-integrated-photovoltaics-is-the-intelligent-combination-of-aesthet/1079809525496813/
https://futursolutions.pt/projetos/portefolio
https://www.lneg.pt/


Os sistemas fotovoltaicos BIPV são os mais adequados para instalações em edifícios 

destinados a grandes reabilitações

A maioria dos sistemas fotovoltaicos como os sistemas instalados em estruturas metálicas (do 

inglês rack-mounted PV) são instalados em telhados ou coberturas e poucos são integrados na 

fachada do edifício

Os sistemas solares PV também podem ser usados como dispositivos de sombreamento ou combinados 

com outras estruturas localizadas no local com funções específicas, como por exemplo em palas ou num 

parque de estacionamento 

O Edifício Solar XXI (LNEG, Lisboa) é um exemplo 

de integração em fachada de sistema fotovoltaico 

(BIPV) e um exemplo de instalação fotovoltaica 

como sombreamento em parque de 

estacionamento. Fonte: © Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG



• A produção de energia elétrica gerada por PV pode ser inferior, igual ou maior que o consumo no edifício. 

• O projeto pode ficar condicionado pela área disponível no edifício para a instalação dos módulos fotovoltaicos. 

• É importante salientar que nem todos os locais são adequados para instalação de tecnologias solares.

• É necessário ter em conta a eficiência de cada tipo de módulo fotovoltaico, exposição solar e instalação.

“De uma maneira geral, deve atribuir-se maior importância à eficiência do sistema 

fotovoltaico do que à área disponível ou requerida no projeto de instalação. 

Menor quantidade de módulos com maior eficiência (ex: tecnologia de silício 

monocristalino) pode satisfazer aproximadamente a mesma potência elétrica gerada 

por maior quantidade de módulos com menor eficiência (ex: tecnologia de filme fino). 

Face ao condicionamento de espaço num projeto de instalação, pode fazer mais 

sentido selecionar um tipo de módulo fotovoltaico de maior eficiência e custo 

potencialmente maior. 

Se a limitação de espaço não é uma condicionante do projeto, então a seleção de um 

tipo de módulo de menor eficiência e menor custo pode revelar-se mais prática e 

económica” (Hayter & Kandt, 2011).

Sistemas solares fotovoltaicos (PV)



Um sistema Solar Térmico é um sistema solar ativo e uma tecnologia 

eficiente capaz de converter radiação solar em calor para preparação 

de Água Quente Sanitária (AQS), no uso doméstico ou em aplicações 

de aquecimento e de arrefecimento.

O sistema solar comercial de maior simplicidade para preparação de 

AQS é o modelo por termossifão composto por um coletor solar 

plano e por um acumulador de água, elevado do coletor. 

Sistemas solares térmicos (ST)



O sistema solar comercial de maior complexidade para preparação de AQS  

com diversas tipologias e exemplos

Sistemas solares térmicos (ST)

Sistema Solar de circulação forçada com o permutador de calor 

e dois circuitos distintos: primário e secundário.



No caso da reabilitação de edifícios os coletores solares planos para pré-aquecimento do ar 

ambiente podem ser integrados na fachada. 

“Esta solução de integração de coletor solar é uma boa opção quando se verificam elevados consumos de 

aquecimento, ou se a duração da estação de aquecimento é relativamente longa, condicionada à 

existência de condições de espaço disponível de instalação com boa exposição solar orientada a sul. Esses 

sistemas são de baixo custo, tecnicamente fiáveis (apenas o ventilador possui partes móveis), com boa 

eficiência térmica e de pouca manutenção, para além de não terem necessidade de armazenamento 

”(Hayter & Kandt, 2011). 

Por exemplo, no caso do Edifício Solar XXI, em Portugal, a estratégia

utilizada permite a redução substancial das necessidades de energia

para aquecimento através da entrada de ar aquecido pela retaguarda

dos módulos fotovoltaicos na fachada sul.

Sistemas solares térmicos (ST)



"A integração desses módulos fotovoltaicos foi feita para aproveitamento dos ganhos de calor no

inverno. Deve-se notar que a abertura criada entre os módulos fotovoltaicos e a envolvente do edifício,

quando ventilada, aumenta a eficiência dos módulos fotovoltaicos com a vantagem adicional de

incrementar o conforto térmico interior” (Gonçalves, 2010).

Verão

Sistemas solares térmicos (ST) – aquecimento de ar

Inverno



A tecnologia solar híbrida PV-T é uma tecnologia inovadora que

pode ser aplicada quer em ambiente urbano quer na reabilitação de

edifícios, onde a ocupação do espaço é essencial. Os sistemas

solares híbridos PV-T, combinam os princípios básicos dos módulos

fotovoltaicos com os coletores solares térmicos, fornecendo

simultaneamente produção elétrica e produção térmica (água

quente), na mesma área de abertura.

Tecnologias Solares híbridas PV-T

http://cise.ubi.pt/ https://www.lneg.pt/project/improvement/

http://cise.ubi.pt/
https://www.lneg.pt/project/improvement/


“Esses sistemas são mais adequados para telhados pequenos e estruturalmente 

delicados, onde a instalação de dois sistemas, lado a lado, não é ideal ou em aplicações 

onde o calor e a eletricidade são necessários simultaneamente” (Ramos et al., 2017).

Tecnologias híbrida PV-T
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