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RESUMO 

O estágio foi realizado na empresa Rimagás – Teixeira Ribeiro, Instalações e Redes de 

Gás, Lda e teve a duração de 7 meses. O principal objetivo do estágio é criar uma ferramenta 

para esclarecer o consumidor para a melhor solução de sistemas de aquecimento domestico 

comercializado pela empresa acolhedora. Foi efetuada uma análise económica e ambiental  

dos seguintes equipamentos: grupo térmico Berlin, caldeira a biomassa Solius, Ar 

Condicionado Junkers, Ar Condicionado Daikin. 

Com a metodologia presente na diretiva europeia 2010/31/EU de 19 de Maio de 2010e 

os dados obtidos no simulador de certificação energética disponibilizado pela ADENE 

verificou-se a necessidade energética para aquecimento da habitação em estudo. Recorreu-se 

a sistemas de análise económica para verificar a viabilidade dos vários sistemas de 

aquecimento. 

No final das várias avaliações conclui-se que o sistema de aquecimento a pellets em 

estudo e o sistema de Ar Condicionado Junkers estão relativamente equiparados sendo ambos 

uma boa solução. 

Para a habitação modelo e uma consciência ambiental a melhor solução passaria por 

adquirir o sistema de aquecimento Ar Condicionado Junkers associando um tarifa de energia 

verde.  

 

 

Palavras-chave: Sistemas de aquecimento, Eficiência energética, Fontes de energia, 

Análise económica 
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ABSTRACT 

The training was made in Rimagás Company - Teixeira Ribeiro, Facilities and Gas Networks 

Lda and lasted 7 months. The main objective of the training was to create a tool to clarify the 

consumer of the best home heating system solution marketed by the welcoming company. 

Economic and environmental analysis of the following equipments were made: Berlin thermal 

unit, Solius biomass boiler, Junkers Air Conditioning, Daikin Air Conditioning. 

Based on European directive 2010/31 / EU of 19 May 2010 methodology, and the data 

obtained in energy certification simulator provided by ADENE we found the energy needed 

for heating the home study model. We also used the economic analysis systems to verify the 

viability of the various heating systems. 

At the end of several reviews the conclusion reached was that the Pellets heating system in 

study and Junkers Air Conditioning system are relatively equivalent and both a good solution. 

For the home study model and with an environmental awareness the best heating system 

solution would be the Junkers air conditioning associated with a green energy tariff. 

 

 

Keywords: Heating Systems, Energy Efficiency, Energy Sources, Economic Analysis 
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1. Introdução 

Com a evolução natural as pessoas foram adquirindo padrões de conforto procurando 

um ambiente térmico o mais satisfatório possível. 

O conforto térmico é uma sensação subjetiva pois depende de vários fatores 

individuais, como a idade, saúde, atividade, metabolismo, vestuário e também dos fatores 

ambientais e de construção do espaço. O recurso a meios de aquecimento, arrefecimento, 

ventilação, humidificação e desumidificação é essencial para o edifício proporcionar o melhor 

conforto aos seus ocupantes, refletindo-se como um meio de primeira necessidade. 

De acordo com a empresa acolhedora a zona de intervenção tem vindo a sofrer uma 

constante atualização ao nível de sistemas de aquecimento de interiores. A queima de 

biomassa em lareiras abertas, que é o sistema mais antigo que ainda se verifica em algumas 

residências, tem sofrido alterações com o objetivo de se tornar mais eficiente. Algumas foram 

aprimoradas e outras substituídas por fontes de aquecimento diferentes. Com a evolução dos 

sistemas de aquecimento a energia fóssil facilmente ganhou projeção no mercado acabando 

por se tornar uma solução bastante comum neste setor.  

Com a subida de preço dos combustíveis fósseis outras alternativas foram aparecendo. 

Atualmente verifica-se uma grande diversidade de sistemas de aquecimento onde se denota a 

grande tendência para a maior rentabilidade dos sistemas prevalecendo o menor impacto 

ambiental. Estes sistemas são uma parte significativa dos custos associados aos edifícios, 

tornando-se essencial uma escolha eficiente e bem dimensionados. Com a evolução 

tecnológica e as normas impostas pela União Europeia os consumidores vão tendo á sua 

disposição equipamentos cada vez mais eficientes com uma perspetiva ecológica. 

Ao longo deste relatório vamos analisar algumas opções para aquecimento doméstico 

com o intuito de criar uma ferramenta para a empresa ter uma visão clara do melhor sistema 

em função das características e necessidades do consumidor. 

 Para esta análise iremos ter como padrão o sistema de aquecimento a gasóleo, mais 

comum e mais antigo na empresa acolhedora onde vamos comparar com um sistema de ar 

condicionado com inverter e um sistema de caldeira a biomassa. 
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Ilustração 1- Instalações Rimagás, Rua Cidade de Wattrelos nº17 cv Esq, 6300 542 Guarda  fonte:Rimagás 

2. A empresa acolhedora, “Rimagás” 

 

A Rimagás – Teixeira Ribeiro, Instalações e Redes de Gás, Lda fundada em 1986 tem a 

sua sede na Guarda enquadrando-se nas seguintes atividades:  

 CAE 47783 - Comércio a retalho de combustíveis para uso doméstico, em 

estabelecimentos especializados;  

 CAE 43221 - Instalação de canalizações.  

A atividade mais marcante é referente ao gás quer seja por instalações de redes ou distribuição, 

sendo esta a base de origem da Rimagás. No entanto os serviços disponibilizados são vários 

desde instalações de aquecimento central, caldeiras e diversos produtos a gás. As energias 

renováveis foram introduzidas posteriormente mantendo-se na vanguarda da instalação de 

sistemas solares térmicos e fotovoltaicos. 

É uma empresa com 8 funcionários sendo gerida pelo Engenheiro Jorge Teixeira Ribeiro 

onde a seriedade, honestidade e simpatia é palavra de ordem. Em 2004 obteve a certificação 

da Norma NP EN ISO 9001 creditada pelo IPQ. No entanto a Rimagás mantém o foco da sua 

política de qualidade num processo de melhoria continua em todos os níveis. 
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3. Enquadramento do tema 

 

Este relatório de estágio surge da necessidade de uma avaliação aos vários sistemas de 

aquecimento fornecidos pela empresa acolhedora, de forma a esclarecer o consumidor para a 

melhor solução, criando uma ferramenta para apoiar á escolha em cada situação.  

Optou-se por considerar uma habitação com características presentes em grande parte 

das intervenções feitas pela empresa acolhedora em concordância com  Instituto Nacional de 

Estatística que com a elaboração dos Censos de 2011 concluiu que a área média por habitação 

em Portugal seria de 109,09m
2
 com uma média de 4,9 divisões.  

Considerando assim uma habitação com as seguintes características: 

 Área de 100m
2
; 

 Cinco divisões; 

 Situada no concelho da Guarda; 

 Data de construção posterior ao ano de 2000; 

 1º Andar sobre habitação; 

  Paredes em tijolo duplo com isolamento standard; 

 Janelas em alumínio com vidro duplo e proteção exterior; 

 Ventilação natural 

Na ilustração 2 podemos verificar uma planta da habitação modelo.  

  

 

 

 

 

 

Ilustração 2- Planta de apartamento T3 fonte: própria 
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4. Sistemas de aquecimento 

 

Os sistemas de aquecimento estão relacionados com o aumento de temperatura de um 

local fechado de forma a aumentar o conforto das pessoas, estes são constituídos por 

equipamentos de produção de calor, um meio de transmissão de calor e emissores de calor. 

Os equipamentos mais comuns de produção de calor são as caldeiras de chão e as 

caldeiras murais, sendo que as caldeiras de chão têm uma grande variedade de combustíveis 

como a lenha, pellets, gasóleo ou gás enquanto as caldeiras murais geralmente usam gás 

natural.  

O meio de transmissão de calor, água ou ar, é conduzido por condutas para o espaço a 

ser aquecido e posteriormente ligado a emissores de calor instalados no espaço a aquecer, os 

emissores de calor podem ser radiadores, ventiloconvectores ou piso radiante.   

 

4.1 Caldeira de combustão 

A caldeira de combustão é a forma mais tradicional de aquecimento no setor 

doméstico, onde a queima controlada de um combustível transfere energia sob a forma de 

calor para a água. Esta circula ao longo de condutas ligadas a unidades terminais onde aquece 

o ambiente transferindo o seu calor para o ambiente envolvente como poderemos ver na 

imagem abaixo indicada.  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3- Esquema básico de um sistema de aquecimento por caldeira [3] 
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Este tipo de caldeira convencional está em fase de descontinuação no mercado 

doméstico nacional, pois com as referências da união europeia e o próprio desenvolvimento 

sustentável, criaram-se equipamentos cada vez mais complexos, mais eficientes e com o 

menor impacto ambiental possível. Este tipo de caldeira é substituído por caldeiras de 

condensação. 

A caldeira de condensação é um avanço da caldeira convencional onde a grande diferença é o 

aproveitamento de parte do calor perdido na emissão de gases. Procede-se então á 

recirculação de gases de escape de forma a retirar algum calor dos mesmos e transferi-lo para 

o meio de transmissão de calor  [1] . 

 

 Os combustíveis que contêm hidrogénio produzem água na sua combustão. Por 

exemplo o gás natural que é composto por 70 a 90% de metano (CH4,), arde e reage com o 

oxigénio presente no ar, produz-se dióxido de carbono e água sob a forma de vapor, conforme 

equação de combustão do metano: 

 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O       (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4- Principio da condensação, fonte: junkers.pt 
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O calor sensível é o calor libertado na redução da temperatura dos gases de combustão. 

Numa caldeira tradicional a temperatura dos gases de combustão pode ser de 130ºC enquanto 

numa caldeira de condensação é cerca de 50ºC, denotando desde logo uma diferença 

significativa de calor perdido para o ambiente exterior.  

O calor latente é o calor libertado na transição do vapor de água para o estado líquido, 

que acontece no ponto de orvalho. A temperatura do ponto de orvalho aumenta com a 

elevação do teor de CO2. No gráfico 1 podemos verificar a comparação de combustíveis de 

caldeiras de condensação, onde verificamos a clara superioridade do metano em relação ao 

gasóleo. Com a mesma percentagem de CO2 o ponto de orvalho tem temperaturas muito 

díspares, atingindo mais rápido o ponto de orvalho onde a temperatura dos gases é maior e 

consequentemente a condensação libertará mais energia [2] [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas caldeiras de condensação a diminuição da temperatura dos fumos de queima e 

respetiva condensação é normalmente superior ao calor perdido pela caldeira, ou seja, a 

potência fornecida à água em kW é superior ao PCI do combustível traduzindo assim 

rendimentos acima de 100% como podemos conferir usando a equação 2. 

 

  
             

              
             (2) 

Potência útil = potência fornecida à água em kW 

Gráfico 1 - Ponto de Orvalho dos gases resultantes da queima de Metano e Gasóleo [2] 



   

7 

 

Caudal térmico = PCI do combustível em kw 

 

Durante a condensação o NOx e o SOx presentes nos fumos vão proporcionar valores 

de PH muito baixos afetando os materiais envolventes, levando á corrosão dos equipamentos 

pois os valores de PH podem variar desde 1,8 a 5 dependendo do combustível utilizado. 

Sendo assim foi preciso adotar medidas para evitar este tipo de acontecimento e passaram a 

usar-se materiais mais dispendiosos como o inox ou alumínio garantindo assim a durabilidade 

dos materiais. Existem caldeiras com um único permutador ou com um permutador 

secundário onde a combustão e a condensação ocorrem em separado [2][3]. 

Outro problema é a evacuação dos gases, com a diminuição da temperatura dos gases a 

capacidade de evacuação natural vai ser afetada. Surge assim a necessidade de integrar um 

ventilador que irá garantir a evacuação de fumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 - Caldeira de condensação permutador único[2] 

Ilustração 6 - Caldeira de condensação de permutador duplo[2] 
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4.2 Caldeiras de biomassa 

As caldeiras a biomassa são uma alternativa às energias fósseis pela sua característica 

ambiental, apesar do poder calorifico ser inferior. O funcionamento deste tipo de caldeiras é 

semelhante ao funcionamento de uma caldeira tradicional, mudando o modo de alimentação, 

controlabilidade e os resíduos da queima [4]. 

 

As caldeiras a pellets sofreram uma grande evolução e encontram-se atualmente com 

grande projeção no mercado, estas englobam a seguintes fases de funcionamento: 

 Carregamento de pellets 

 Ignição 

 Combustão 

 Evacuação de gases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7- Esquema de funcionamento de uma caldeira de biomassa 
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4.3 Ar condicionado 

O sistema de ar condicionado tem o mesmo princípio de uma bomba de calor, ou seja, é uma 

máquina térmica capaz de transferir calor de uma fonte fria a outra mais quente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de equipamento é composto por: 

 Compressor, é um equipamento concebido para aumentar a pressão de um 

fluido no estado gasoso. 

 Condensador, é um permutador de calor no qual o fluido refrigerante cede 

calor ao exterior. 

 No evaporador ocorre a evaporação do fluido refrigerante, com a consequente 

absorção de calor. 

 Válvula de expansão termostática tem a capacidade de controlar a queda de 

pressão entre o condensador e o evaporador no sistema. 

 

Ilustração 8- Funcionamento de uma bomba de calor [6] 
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A bomba de calor reversível é colocada no exterior e ligada por tubagens às unidades 

interiores para difusão do calor recuperado do exterior. Nestas tubagens irá circular um fluido 

refrigerante que transportará o calor [5] [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ciclo começa com o recurso a energia elétrica onde inicia o funcionamento de um 

motor elétrico, no evaporador o fluido refrigerante encontra-se em baixa pressão e abaixo da 

temperatura exterior fluindo o calor de forma natural, em seguida vai passar pelo compressor 

onde é comprimido elevando assim a sua pressão e consequentemente a temperatura. É 

conduzido para o condensador onde liberta a energia absorvida nas fases anteriores, esta 

energia será depois encaminhada para os ventiloconvectores para aquecer o ambiente. 

O fluido continua o ciclo onde irá passar por uma válvula de expansão fazendo com 

que baixe drasticamente de pressão e atinja a temperatura do evaporador repetindo assim o 

ciclo constantemente [5] [6]. 

As bombas de calor têm um índice COP que é a razão entre a energia elétrica que o 

aparelho consome e a energia fornecida sob a forma de calor, este índice é um ponto 

fundamental tornando as bombas de calor uma máquina extremamente eficiente. Para um 

equipamento com um COP de 4 significa que por cada kWh consumido transforma em 4kWh 

Ilustração 9- Bomba de calor acionada por motor eléctrico [6] 
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de calor atingindo neste caso um rendimento de 400%, este rendimento vai variar 

negativamente com baixas temperaturas exteriores [7] [8] [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Unidades Terminais 

4.4.1 Radiadores 

É o sistema mais comum para distribuir o calor, estes difundem por convecção o calor 

transportado pela água quente. Este tipo de difusor de calor é constituído por um conjunto de 

radiadores ligados entre si por tubagens e com ligação a uma bomba de circulação que obriga 

a água a circular. Na imagem seguinte podemos verificar o sistema mais tradicional na 

instalação de radiadores, sendo constituído por um circuito de ida e outro de retorno da água 

em relação á fonte de aquecimento[10]. 

 

 

Ilustração 11-Esquema tradicional de instalação de radiadores [10] 

Ilustração 10- Esquema de uma bomba de calor em regime de aquecimento [1] 
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4.4.2 Ventiloconvectores 

São equipamentos que permitem climatizar o ambiente através de um ventilador que força a 

circulação do ar transferindo assim o calor proveniente do fluido circulante. Este sistema pode 

aquecer ou arrefecer conforme a fonte usada, normalmente este tipo de equipamentos é 

associado a bombas de calor [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Piso Radiante 

O piso radiante é constituído por um circuito de tubagens inseridas no chão da área a 

climatizar, tornando o próprio chão como o mecanismo de condução de calor. Nestas 

tubagens irá circular um fluido que transporta o calor da fonte de aquecimento. Pode ser 

acoplado a várias fontes de calor dando-lhe uma grande versatilidade.  

É um mecanismo de transmissão de calor bastante eficiente pois trabalha com 

temperaturas mais baixas (40ºC) quando comparado com um sistema tradicional [11]. 

 

 

 

 

 

Ilustração 12. Vários tipos de ventioconvectores fonte pt.enat.pt 

Ilustração 13- Indicador de Aquecimento ideal [11] 
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5. Panorama energético em Portugal 

 

Em Portugal prevê-se que o panorama energético seja favorável nos próximos tempos, 

uma vez que de 2005 até 2013 a dependência energética do exterior tem vindo a diminuir 

apesar de se manter em níveis elevados (cerca de 72,4%). A redução de GEE também sofreu 

uma redução brusca desde 2005. 

No gráfico 2 podemos verificar a evolução da dependência energética onde denotamos 

uma clara tendência de declínio, prevendo-se que atualmente estes valores sejam inferiores. O 

gráfico 3 indica-nos a evolução das emissões de gases com efeito de estufa, onde verificamos 

uma subida das emissões totais desde a década de 90 até ao ano de 2005. Esta tendência foi 

revertida e em 2013 já se verificavam valores próximos dos valores de 1990 [12]. 

 

 

 

Ilustração 14 - Piso radiante [30] 
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6. Fontes de energia 

São várias as fontes de energia disponíveis em que cada uma tem as suas vantagens e 

desvantagens. O recurso a uma fonte de energia corresponde a um encargo fixo, convém optar 

por uma fonte mais económica possível tendo em conta a dependência energética e a 

disponibilidade. 

 

 

O primeiro Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) surge da 

diretiva nº 2006/32/CE compreendendo o período de 2008 a 2015 onde referia medidas para 

atingir uma melhoria da eficiência energética em 9,8% do consumo final de energia em 

comparação com os valores médio do período de 2001 a 2005. Posteriormente a Resolução do 

Conselho de Ministros aprova um segundo PNAEE para o período de 2013 a 2016 onde dão 

continuidade ao anterior, elaborando novas metas bem como incluindo ou excluindo algumas 

medidas. Este tem uma poupança induzida até 2016 de 1501ktep em energia final que 

corresponde a uma redução de 8,2% no consumo energético e situa-se muito próximo dos 9% 

definidos pelas União Europeia [13]. 

 

 

 

Gráfico 2- Evolução da dependência energética em Portugal (%) fonte: DGEG 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio8NWvgcPMAhXE5xoKHYgiAXoQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.adene.pt%2Flegislacao%2Fresolucao-do-conselho-de-ministros-no-202013&usg=AFQjCNFkzuY2UuKxMDdOQQZos3KWuOfBLw
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio8NWvgcPMAhXE5xoKHYgiAXoQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.adene.pt%2Flegislacao%2Fresolucao-do-conselho-de-ministros-no-202013&usg=AFQjCNFkzuY2UuKxMDdOQQZos3KWuOfBLw
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Gráfico 3- Evolução das Emissões de GEE em Portugal (Mton CO2e) fonte: APA 
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6.1 Biomassa (Pellets) 

É um combustível orgânico sólido que resulta da compactação, aglomeração ou 

densificação de resíduos florestais e de aparas de madeiras resultantes da indústria de 

transformação. Os pellets de madeira revolucionaram a forma como obtemos energia da 

biomassa, uma vez que o seu armazenamento e transporte são facilitados quando comparado 

com a biomassa no estado natural. 

 

A produção de pellets consiste nas seguintes etapas: 

 Receção da matéria-prima   

 Moagem Verde 

 Secagem 

 Moagem fina  

 Peletização 

 Arrefecimento 

 Armazenamento/embalamento 

 

 A matéria-prima rececionada é encaminhada para moagem para que a sua 

granulometria seja reduzida e facilite a próxima fase. Na fase de secagem vai ser 

controlado o teor de humidade do produto, esta fase pode ser feita de forma natural ou por 

meio de equipamentos de secagem, de maneira natural diminuímos os custos mas por 

outro lado é preciso uma vasta área e torna-se mais difícil controlar o teor de humidade. 

Caso a matéria-prima seja recorrente de resíduos de madeira processada estas etapas não 

serão necessárias acelerando e economizando o processo. 

 Em seguida procede-se a moagem fina para que o material seja uniforme e a densidade 

do produto final seja a mais adequada. Com estas etapas concluídas passamos a 

peletização onde se prensa o material. O material é prensado por ação de rolos sobre uma 

matriz perfurada, como esta tarefa causa bastante fricção acabamos por ter um 

aquecimento do produto o que facilita na agregação do material. Como atingimos 

temperaturas superiores a 100ºC neste processo temos que integrar uma fase de 
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arrefecimento antes do produto ser embalado ou armazenado. Na tabela seguinte podemos 

verificar os valores característicos deste combustível. 

 

 

As pellets são um produto sustentável, pois o ciclo do carbono resultante da queima de 

biomassa é potencialmente nulo em emissões de CO2. 

A sua formação resulta de desperdícios da indústria de madeiras ou de resíduos 

florestais evitando os abates de florestas. No entanto a sua utilização em caldeiras de 

Tabela 1- Valores limite dos parâmetros mais importantes dos pellets [14] 
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combustão, onde se obtém energia através da queima. Verifica-se a libertação de partículas 

voláteis e subprodutos nocivos devido á combustão incompleta e a constituição da biomassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A combustão de biomassa representa emissões de poluentes como o CO (monóxido de 

carbono), hidrocarbonetos e NOX (Óxidos de Azoto). As pellets têm na sua constituição 

metais pesados (tabela 1) em baixa concentração e respeitando a norma ISO 16968 mas que 

irão ser constituintes dos resíduos [4]. A maior desvantagem é mesmo as emissões para a 

atmosfera onde contêm partículas com dimensão inferior a 100 µm formadas 

maioritariamente por O, K, Cl, Na e S [4]. 

 Estes inconvenientes poderiam ser reduzidos com a introdução de filtros na saída de 

fumos ou uma recirculação dos gases de escape levando assim a um investimento que no setor 

domestico não seria de fácil introdução. 

6.2 Eletricidade 

A palavra eletricidade provem do latim “electricus” onde alguns anos antes de Cristo 

já se notavam as primeiras formas de eletricidade estática e começava a despertar o interesse 

de matemáticos, filósofos e astrónomos. No entanto apenas a partir do ano de 1600 o estudo 

da “electrica” nome designado por William Gilbert aos materiais que possuíam a mesma 

propriedade do âmbar, que mais tarde publicaria a sua obra mais sonante “De Magnete”. 

Entretanto algumas figuras históricas foram continuando estudos sobre esta energia como 

Ilustração 15- ciclo do carbono combustão biomassa [4] 
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James Watt, Alessandro Volta ou André Marie Ampére em que os seus nomes foram 

eternizados. Seguiram-se muitos estudos e figuras míticas da nossa história cada um deixando 

a sua marca até termos a energia elétrica distribuída e comercializada á qual não conseguimos 

prescindir nos dias de hoje [16]. 

 A energia elétrica é obtida de várias formas, seja em centrais térmicas, geotérmicas, 

aproveitamento direto do vento ou da luz solar, bem como aproveitamento hidroelétrico.  

Na figura abaixo podemos verificar a evolução das fontes de produção de energia onde 

se destaca o crescimento da energia renovável e consequentemente a diminuição da 

dependência elétrica de centrais térmicas onde os combustíveis usados são o carvão, o 

petróleo, gás natural e a biomassa. A grande hídrica mantem-se constante ao longo destes 15 

anos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4- Evolução da produção de energia elétrica em Portugal de 1999 a 2014 fonte: DGEG,REN, EDA, EEM 
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6.3 Gasóleo  

Um combustível é qualquer substância que reage com o oxigénio  (ou 

outro comburente) libertando energia na forma de calor, chamas e gases. Esta reação implica 

a transformação da energia potencial nele contido numa forma utilizável. A fonte de 

combustível mais usada pelo ser humano são os hidrocarbonetos. 

 A equação química da queima de combustíveis hidrocarbonados consiste na rápida 

oxidação de combustível acompanhada pela produção de calor, como por exemplo o Metano 

(combustível hidrocarbonado mais simples): 

 

 CH4+2 O2  ⇨   CO2+2 H2O        (3) 

 

 

O gasóleo é um combustível fóssil de origem mineral formado pelos compostos de 

carbono. São formados a partir da decomposição de resíduos orgânicos, como demoram 

milhões de anos a formar-se são considerados uma fonte de energia não renovável. Este tipo 

de combustíveis são os mais consumidos nos diversos setores de atividades influenciando os 

mercados globais.  

É um derivado da destilação do petróleo bruto usado como combustível nos motores 

Diesel, constituído por hidrocarbonetos. Para além de átomos de carbono e hidrogénio 

podemos ainda encontrar em baixas concentrações enxofre, azoto e oxigénio. É um produto 

pouco inflamável, relativamente tóxico, pouco volátil, límpido, isento de material 

em suspensão e com odor forte e característico. A densidade do gasóleo é de cerca de 0,853 

kg/l, que é mais denso que a gasolina em 12%. Cada litro quando queimado confere um valor 

energético de 35,86 MJ (que também é mais que a gasolina que é de 32,18 MJ/l) e liberta 2,6 

Kg de CO2 [17]. 

 

 

 



   

21 

 

7. Equipamentos comercializados pela empresa 

 

 Grupo térmico a gasóleo Berlin - com uma potência de 23,4KW com unidades 

terminais por circuito de radiadores, a instalação do sistema completo de aquecimento 

como descriminado no orçamento que pode ser visualizado nos anexos é de 5641,06€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2- Dados Técnicos Berlin 23 fonte:zantia 

Dados técnicos Berlin 23 

Potência Térmica Nominal (kW/kcal/h) 24,9 / 21.414 

Potência Térmica Útil (kW/kcal/h) 23,4 / 20.124 

Rendimento Útil (%) 93,90 

Consumo indicativo com injetor fornecido e pressão (kg/h) 1,89 

Bomba a 12bar e densidade do gasóleo 850kg/m3 (kg/h) 2,22 

Temperatura dos Gases de Combustão (ºC) 160 

Perda de Pressão Gases (mbar) 0,37 

Volume Total do Circuito de Fumos (m³) 0,027 

Tipo de Combustível Gasóleo de Aquecimento 

Ilustração 16- Caldeira Berlin 23 fonte:zantia 
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 Estufa a pellets modelo “Marão” - para aquecimento de água e ar com sistema de 

radiadores com uma potência nominal de 17,9 kW com um orçamento final de 

6437,18 € 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados técnicos Marão 

Potência no queimador (kw) 19,6 

Potência nominal (kw) 17,9 

Potência mínima (kw) 6,2 

Potência nominal para a água (kw) 12,1 

Potência nominal para o ar (kw) 5,8 

Rendimento (%) 92% 

Consumo de pellets 6mm (kg/h) 1,4 – 4,0 

Capacidade de reservatório pellets (kg) 25 

Volume de água na caldeira (L) 10 

Peso (kg) 140 

Tabela 3- Dados tecnicos Solius Marão fonte:Solius 

Ilustração 17-Marão estufa a pellets hidro fonte: Solius 
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 Ar Condicionado Junkers -  constituído seis unidades interiores e por duas unidades 

exteriores sendo uma de 7kw e outra de 8.2 kw com tecnologia inverter ligadas a 

ventiloconvectores. O orçamento total é de 6014,70€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4- Dados tecnicos unidade exterior Junkers fonte:junkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades exteriores 7kw 

(24000BTU) 

8.2kw 

(36000BTU) 

Potência KW 7 8.2 

Efeciencia energética 

 arrefecimento/aquecimento 

A/A A/A 

Consumo aquecimento 

 (min/nom/max) KW 

0.98/2.35/3.95 0.98/2.58/3.95 

SEER/SCOP 5.1/3.8 5.1/3.8 

Temperatura de operação exterior para 

aquecimento em ºC 

-15 a 24 -15 a 24 

Pressão sonora em dB 58 58 

Carga de refrigerante R410A em kg 2.2 2.2 

Ilustração 18 - Unidade exterior fonte Junkers.pt 
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 Ar condicionado Daikin - constituído por seis unidades interiores e por duas 

unidades exteriores com uma potência de 6.8 kW cada integrando tecnologia inverter e 

fluido de circulação R-32. Unidades terminais são ventiloconvectores com um 

orçamento total de 8671,50€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 19- Unidade exterior daikin 3MXM e respetivo espetro de funcionamento em aquecimento fonte daikin.pt 

Ilustração 20- Etiquetas energéticas do AC Daikin com os respetivos ventiloconvetores fonte:Daikin.pt 
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8. Metodologia 

 

Tem um caracter abrangente sendo possível adaptar-se a habitações com características 

diversas. No caso em estudo optamos por um apartamento sem aquecimento instalado como 

referido anteriormente. Em seguida podemos verificar o método. 

 

 

 

 

Começamos por determinar as necessidades de aquecimento da habitação, caso exista uma 

certificação energética obtemos diretamente o valor, mas como não é obrigatório todas as 

habitações possuírem um certificado energético recorremos ao simulador fornecido pela 

ADENE e em função das características da habitação calcula-se as necessidades de 

aquecimento. Com os valores de orçamento vamos calcular o investimento e o ganho de 

forma a obtermos uma análise económica baseada no VAL, TIR, PRI.  Por fim analisa-se as 

emissões de poluentes e elaboram-se as conclusões para poder esclarecer os interessados. 

 

• Nic (nessecidade de aquecimento) 

Orçamentos 

• Investimento 

• Ganho 

Cálculos VAL, TIR e PRI 

Cálculo emissões de poluentes 

Análise de resultados 
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9. Cálculos 

 

A eficiência energética era uma parte integrante do Protocolo de Quioto e em 2002 foi criado 

pelo Parlamento Europeu a primeira diretiva referente ao comportamento energético dos 

edifícios onde definia a metodologia de cálculos, aplicação, requisitos e a certificação 

energética de edifícios. Em Portugal esta diretiva foi transposta para a legislação nacional 

com o Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril.  

Com a entrada deste decreto de lei surgiu o Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) bem como o Regulamento dos Sistemas 

Energéticos e de Climatização dos Edifícios (RSECE).  

Posteriormente surgiu a necessidade de introduzir novos métodos de cálculos do 

desempenho energético de edifícios e definições de requisitos mínimos para edifícios novos e 

existentes, criou-se a diretiva 2010/31/EU de 19 de Maio de 2010 transposta para a legislação 

nacional pelo Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de Agosto. 

Neste decreto de lei foram condensados os regulamentos anteriores num só diploma o 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), onde se denota a clara separação dos 

edifícios de habitação e de comércio/serviços. 

Atualmente o decreto de lei 118/2013 já sofreu varias alterações pelo Decreto -Lei n.º 

68 -A/2015, pelo Decreto -Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 

251/2015. 

 

O método de cálculo das necessidades de aquecimento segundo o Decreto-Lei n.º 251/2015 é 

definido pelo seguinte conjunto de perdas e ganhos: 

 Perdas de calor por condução através da envolvente do edifício 

 

Qt = Qext + Qlna+Qpe+Qpt      (4) 

Em que, 

Qext =perdas de calor pela envolvente em contacto com o exterior 

https://dre.pt/application/conteudo/71100900
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Qlna =perdas de calor pela envolvente em contacto com locais não aquecidos 

Qpe = perdas de calor pelos pavimentos e paredes em contacto com o solo 

Qpt = perdas de calor pelas pontes térmicas lineares existentes 

 

 Perdas de calor resultantes da renovação de ar 

Qv = 0,024×(0,34× Rph× Ap × Pd )× GD     (5) 

 Em que, 

Rph = Número de renovações horárias do ar interior 

Ap = Área útil de pavimento 

Pd = Pé direito 

GD = número de graus-dias da localidade em que o edifício se situa 

 

 Ganhos de calor úteis 

Qgu = η × Qg         (6) 

 Onde, 

η = Fator de utilização de ganhos térmicos 

Qg = Ganhos térmicos brutos 

 

O valor das necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento é calculado pela 

seguinte fórmula: 

    
(          )

  
         (7) 
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O valor máximo de energia útil para aquecimento (Ni) é calculado pela seguinte fórmula: 

    
(                   

         
)

  
       (8) 

 

Onde os valores de referência têm de ser calculados  

Sendo estes parâmetros determinados de acordo com o exposto nas alíneas seguintes: 

a) O valor de referência da transferência de calor por transmissão através da envolvente, 

         
, deve ser determinado considerando: 

 Coeficientes de transmissão térmica superficial de referência (Uref) para elementos 

opacos e envidraçados previstos na Tabela I.01 do REH em função do tipo de 

elemento da envolvente e da zona climática; 

 Coeficientes de transmissão térmica linear indicados na Tabela I.02 do REH, em 

função do tipo de ligação entre elementos da envolvente do edifício; 

 Área de vãos até 20% da área interior útil de pavimento do edifício, devendo a 

eventual área excedente ser somada à área de envolvente opaca exterior, sendo que 

para ambos os tipos de elementos devem ser usados os respetivos Uref . 

 

b) O valor de referência da transferência de calor por ventilação através da envolvente, 

         
, deve ser determinado considerando uma taxa de renovação de ar de referência (RPH 

ref) igual à taxa de renovação para o edifício em estudo, até um máximo de 0,6 renovações por 

hora. 

c) O cálculo dos ganhos de calor úteis         
, deve ser determinado considerando: 

 Ganhos térmicos associados ao aproveitamento da radiação solar (Qsol,i = Gsul × 0,182 

× 0,20AP) e internos. 

 Fator de utilização dos ganhos térmicos na estação de aquecimento de referência 

unitário (ηiref = 0,60). 
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Para edifícios de habitação existentes sujeitos a grandes intervenções temos que nos 

enquadrar segundo a Tabela I.04 do REH. 

 

Tabela 5 - Adaptada da tabela I.04 da portaria 349-B/2013 

Ano de Construção Nic/Ni 

Anterior a 1960 Não aplicável 

Entre 1960 e 1990 1,25 

Posterior a 1990 1,15 

 

9.1 Simulador ADENE 

Com o recurso ao simulador “Casa Mais” da ADENE obtivemos valores da necessidade 

térmica de um edifício com as características anteriormente referidas. Neste simulador 

introduzimos as seguintes características: 

 Localização 

 Tipo de habitação 

 Materiais  

 Equipamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 21 - Simulador CASA +, fonte: ADENE 
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A localização é pormenorizada até ao concelho, sendo suficiente uma vez que as 

condições climatéricas no mesmo concelho estão equiparadas não fazendo discrepâncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 22-Seleção do local da habitação, Simulador CASA +, fonte: ADENE 

 

 Em seguida temos que introduzir o tipo de habitação onde temos a opção de 

apartamento ou moradia, ode definimos o número de pisos, localização no prédio, tipologia da 

habitação, área em m
2
 e o ano de construção. 

 

Ilustração 23- Seleção do tipo de habitação, Simulador CASA +, fonte: ADENE 
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 No caso dos materiais temos que colocar as características da cobertura, do 

pavimento, das paredes e das janelas.  

 

Por fim permite que escolhamos os equipamentos para águas quentes sanitárias, 

aquecimento, arrefecimento, energia renováveis e se temos ventilação natural ou mecânica.  

Ilustração 24 - Seleção do tipo de materiais, Simulador CASA +, fonte: ADENE 

Ilustração 25 - Seleção de equipamentos, Simulador CASA +, fonte: ADENE 
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Optou-se como referido anteriormente por um apartamento de área de 100m
2
 divididos 

em três quartos, uma sala, uma cozinha, duas casas de banho e um hall de entrada. Localizado 

no concelho da Guarda e construído posteriormente ao ano 2000 com paredes de tijolo duplo 

e isolamento até 3cm de espessura. Com janelas de alumínio, vidros duplos e estores 

exteriores. Apartamento considerado 1º andar sobre habitação, onde a ventilação seria feita de 

forma natural. 

Com estes parâmetros introduzidos a simulação estimou um consumo de 125kwh/m2 

por ano para aquecer esta habitação, este valor irá ser utilizado para proceder á avaliação 

económica [21]. 

 

9.2 Cálculo de consumos anuais 

 

Como o nosso objeto de estudo tem 100m
2
 e as necessidades térmicas são de 

125kWh/m
2
 por ano, iremos ter um total de 12500kWh/ano. 

 

Caldeira a Gasóleo de aquecimento: 

Com um orçamento de 5641,06€. 

 Densidade = Massa / Volume         (9) 

O gasóleo de aquecimento tem um PCI de 10200kcal/kg com uma densidade de 900kg/m
3
, 

equivalente a uma de 0,9kg/l. 

 

PCI (kWh/l) = PCI (kcal/kg) ×                × Densidade (kg/l)  (10) 

Obtemos um PCI de 10,65kwh/l. 
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(         )

                            
   (11)  

 

Resulta num total de 1249,96 l/ano consumidos de gasóleo de aquecimento. 

O preço por litro médio verificado para este combustível foi de 0,95€/l obtendo um valor 

anual de 1187,46€. 

Caldeira a pellets: 

Com um investimento de 6437,18€. 

Pellets com um PCI de 4,9kwh/kg (pellets com certificado EN Plus A1) e caldeira com um 

rendimento de 92%. 

Utilizando a fórmula (11) para o consumo ficamos a saber que serão precisos 2772,83kg/ano 

de pellets. Com o valor de 0,246€/kg resulta num consumo anual de 682,12€. 

 

AR Condicionado Junkers: 

Orçamento de 6014,70€ para máquinas com um COP de 3,8. 

 

              
(         )

                 
   (12) 

 

Utilizando a fórmula (12) para o consumo ficamos a saber que serão precisos 3289,47kWh. 

O valor da tarifa simples a 0,1634€/kWh com o acréscimo de IVA (23%) resulta num 

consumo anual de 661,13€. 

 

AR Condicionado Daikin: 

Orçamento de 8671,50€ para máquinas com um COP de 4,16 e 4,18. 
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Utilizando a fórmula (12) obtemos um consumo anual de 2997,60kWh, perfazendo um total 

de 602,47€ recorrendo a uma tarifa simples de valor 0,1634€/kWh com acréscimo de IVA 

(23%). 

10. Análise económica  

 

O Valor Atualizado Líquido (VAL) é um indicador utilizado na avaliação da 

rentabilidade de projetos de investimento, avaliação de empresas ou outros ativos [19] . A 

fórmula genérica para o cálculo do VAL é dada pela expressão seguinte: 

 

    ∑
   

      
 
       (13) 

Onde:  

 t é o numero do período 

 n é o numero de períodos de vida útil do projeto ou o horizonte temporal da 

análise 

 CFt é o valor do Cash Flow, positivo ou negativo, gerado pelo projeto no 

período t 

 K é a taxa de atualização 

 

Quando temos várias opções devemos escolher em função da opção que tenha um VAL 

maior: 

 VAL X  > VAL Y , neste caso a melhor opção seria a X. 

 

A Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) é um indicador para medir a rentabilidade de 

investimentos, onde traduz se o investimento é viável uma vez que a TIR seja superior á taxa 

de custo do capital. Pode ser calculada igualando a expressão do VAL a zero e resolver em 

ordem a k (taxa de atualização) que será o valor da TIR. 
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    ∑
   

        
   

      (14) 

 

Payback ou o período de retorno do investimento é o ponto em que os fluxos de caixa 

positivos acumulados igualam os fluxos de caixa negativos, ou seja o ponto em que o 

rendimento do investimento cobre as despesas do mesmo. A TIR deve ser superior a uma taxa 

mínima considerada previamente para que o projeto seja viável [19]. 

Devemos ter em conta os dois indicadores, ou seja, VAL e a TIR para a escolha de um 

investimento. 

 

10.1 Cálculos e resultados 

Considerou-se uma taxa de atualização de 0,61%, que foi o valor médio registado pelo 

banco de Portugal em Março de 2016 para particulares com prazo acordado até 1 ano[20]. 

Neste caso como considerámos anteriormente que o apartamento em estudo não tinha 

qualquer fonte de aquecimento nem pré instalação de aquecimento central vamos comparar 

todas as opções com o método mais comercializado nos últimos anos e que atualmente está 

numa fase decrescente. A vida útil dos equipamentos é de 15 anos e será este espaço temporal 

que teremos em causa para os cálculos. 

 No caso do AC como funciona a eletricidade obriga-nos a contratar uma potência 

elétrica superior. No caso de contratarmos uma potência de 6.9kvA em regime simples a tarifa 

será de 0,3003€/dia o que ao longo do ano se traduz em 109,61€. 

 A verdade é que a eletricidade é uma necessidade de primeira linha então no caso da 

caldeira a pellets também teríamos que ter um contrato de eletricidade, esta caldeira também 

precisa de uma percentagem de energia elétrica para funcionar apesar de ser residual e nem a 

termos em conta.  

Então definindo como mínimo um potência contratada de 3,45kvA o preço é de 

0,1584€/dia em tarifa simples fazendo um total de 57,82€ por ano (ver anexo). Ficamos então 
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com uma diferença de 51,79€/ano (sem iva), ou seja, 63,70€/ano que vamos acrescentar ao 

valor do AC no ganho do consumo anual. 

 

 

Comparando o ar condicionado da Junkers com a caldeira a gasóleo: 

 Investimento = 6014,70€ - 5641,06€ =373,64€ 

 Ganho = 1187,46€ - 724,83€ = 462,63€ 

Recorrendo ao Excel obteve-se a seguinte tabela com o VAL, o PRI e a TIR. 

 

 

   
Datas Cash Flow 

   
01-01-2016 -373,64 

TIR  123,53% 
 

01-01-2017 462,63 

   
01-01-2018 462,63 

VAL 4088,78 
 

01-01-2019 462,63 

   
01-01-2020 462,63 

PRI 0,85 
 

01-01-2021 462,63 

   
01-01-2022 462,63 

   
01-01-2023 462,63 

   
01-01-2024 462,63 

   
01-01-2025 462,63 

   
01-01-2026 462,63 

   
01-01-2027 462,63 

   
01-01-2028 462,63 

   
01-01-2029 462,63 

   
01-01-2030 462,63 

   
01-01-2031 462,63 

 

Comparando o AC Daikin com a caldeira a gasóleo: 

 Investimento = 8671,50€ - 5641,06€ =3030,44€ 

 Ganho = 1187,46€ - 666,17€ = 521,29€ 

Recorrendo ao Excel obteve-se a seguinte tabela com o VAL, o PRI e a TIR. 
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Datas Cash Flow 

   
01-01-2016 -3030,44 

TIR  15,11% 
 

01-01-2017 521,29 

   
01-01-2018 521,29 

VAL 1997,80 
 

01-01-2019 521,29 

   
01-01-2020 521,29 

PRI 7,40 
 

01-01-2021 521,29 

   
01-01-2022 521,29 

   
01-01-2023 521,29 

   
01-01-2024 521,29 

   
01-01-2025 521,29 

   
01-01-2026 521,29 

   
01-01-2027 521,29 

   
01-01-2028 521,29 

   
01-01-2029 521,29 

   
01-01-2030 521,29 

   
01-01-2031 521,29 

 

Comparando a caldeira a pellets Solius com a caldeira a gasóleo:  

 Investimento = 6437,18€ - 5641,06€ =796,12€ 

 Ganho = 1187,46€ - 682,12€ = 505,34€ 

Recorrendo ao Excel obteve-se a seguinte tabela com o Val, o PRI e a TIR. 

   
Datas Cash Flow 

   
01-01-2016 -796,12 

TIR  63,34% 
 

01-01-2017 505,34 

   
01-01-2018 505,34 

VAL 4078,27 
 

01-01-2019 505,34 

   
01-01-2020 505,34 

PRI 1,71 
 

01-01-2021 505,34 

   
01-01-2022 505,34 

   
01-01-2023 505,34 

   
01-01-2024 505,34 

   
01-01-2025 505,34 

   
01-01-2026 505,34 

   
01-01-2027 505,34 

   
01-01-2028 505,34 

   
01-01-2029 505,34 

   
01-01-2030 505,34 

   
01-01-2031 505,34 
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Com estes cenários qualquer uma delas quando comparada com a caldeira a gasóleo 

será uma boa opção, pois o período de retorno do investimento é em todos os casos inferior á 

vida útil. Mas nesta situação podemos verificar que a melhor solução passaria por adquirir o 

equipamento da Junkers pois tem a TIR e o VAL mais elevados que qualquer uma das outras 

opções. Em seguida vamos optar por introduzir as melhores condições económicas e 

ambientais para cada caso. 

Considerando o melhor preço observado (ver anexo) para um saco de 1000kg de 

pellets foi de 196,80€ obtemos uns 0.1968€ por kg o que alteraria o nosso consumo anual de 

682,12€ para 545,69€. 

Comparar a caldeira a pellets Solius com as condições referidas com caldeira a 

gasóleo: 

 Investimento = 6437,18€ - 5641,06€ = 790,12€ 

 Ganho = 1187,46€ - 545,69€ = 641,77€ 

   
Datas Cash Flow 

   
01-01-2016 -790,12 

TIR  81,07% 
 

01-01-2017 641,77 

   
01-01-2018 641,77 

VAL 5400,24 
 

01-01-2019 641,77 

   
01-01-2020 641,77 

PRI 1,23 
 

01-01-2021 641,77 

   
01-01-2022 641,77 

   
01-01-2023 641,77 

   
01-01-2024 641,77 

   
01-01-2025 641,77 

   
01-01-2026 641,77 

   
01-01-2027 641,77 

   
01-01-2028 641,77 

   
01-01-2029 641,77 

   
01-01-2030 641,77 

   
01-01-2031 641,77 

 

 

Com a intenção de verificar a melhor solução económica e ambiental do AC, vamos assumir 

um contrato de fornecimento de energia em tarifa bi-horária e com recurso a energia verde. 
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Este serviço vai ter a mesma potência de 6,9kVA com um custo diário de 0,3275€ e 

passaríamos a pagar 0,199€/kWh em horário normal e 0,0937€/kWh em período económico. 

 

 

Considerando o gráfico 5 verificamos que temos 92 horas em período normal e 76 

horas em período económico resume-se numa taxa de utilização de 54,76% em normal e 

45,24% em económico. Ficaríamos com o seguinte esquema: 

Tarifa diária de 0,3275€/dia seriam 119,54€/ano retirando o valor de 57,82€ devido á 

potência mínima considerada de 3,45kvA acrescentaríamos um valor de 75,91€ (com IVA)  

A energia necessária anual é de 3289,47kwh em que 54,76% corresponde a 

1801,31kwh consumida em período normal e paga ao valor de 0.199€/kWh, a energia restante 

de 1488,16kwh será paga a 0,0937€/kWh.  

Obtemos um custo de 358,46€ no período normal e 139,44€ no período económico 

gastando um total de 497,90€/ano acrescendo IVA de 23%. Com a agravante da tarifa diária 

em 75,92€ temos um custo total de 688,34€/ano. 

 

Comparando a caldeira a gasóleo com AC Junkers nas condições referidas: 

 Investimento = 6014,70€ - 5641,06€ =373,64€ 

 Ganho = 1187,46€ - 688,34€ = 499,12€ 

 

 

 

Gráfico 5 - Ciclo semanal de inverno tarifa bi-horário fonte EDP 
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Datas Cash Flow 

   
01-01-2016 -373,64 

TIR  133,26% 
 

01-01-2017 499,12 

   
01-01-2018 499,12 

VAL 4440,75 
 

01-01-2019 499,12 

   
01-01-2020 499,12 

PRI 0,75 
 

01-01-2021 499,12 

   
01-01-2022 499,12 

   
01-01-2023 499,12 

   
01-01-2024 499,12 

   
01-01-2025 499,12 

   
01-01-2026 499,12 

   
01-01-2027 499,12 

   
01-01-2028 499,12 

   
01-01-2029 499,12 

   
01-01-2030 499,12 

   
01-01-2031 499,12 

 

Fazendo a mesma análise para o AC Daikin, ou seja, aderir á tarifa verde em regime bi-

horário.  

A energia necessária anual é de 2997,60kwh em que 54,76% corresponde a 

1641,49kwh consumida em período normal e paga ao valor de 0.199€/kWh, a energia restante 

de 1356,11kwh será paga a 0,0937€/kWh.  

Obtemos um custo de 326,66€ no período normal e 127,08€ no período económico 

gastando um total de 453,74€/ano acrescendo IVA de 23%. Com a agravante da tarifa diária 

em 75,92€ temos um custo total de 638,94€/ano. 

 

Comparando a caldeira a gasóleo com AC Daikin nas condições referidas: 

 Investimento = 8671,50€ - 5641,06€ =3030,44€ 

 Ganho = 1187,46€ - 638,94€ = 548,52€ 
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Datas Cash Flow 

   
01-01-2016 -3030,44 

TIR  16,18% 
 

01-01-2017 548,52 

   
01-01-2018 548,52 

VAL 2260,45 
 

01-01-2019 548,52 

   
01-01-2020 548,52 

PRI 5,52 
 

01-01-2021 548,52 

   
01-01-2022 548,52 

   
01-01-2023 548,52 

   
01-01-2024 548,52 

   
01-01-2025 548,52 

   
01-01-2026 548,52 

   
01-01-2027 548,52 

   
01-01-2028 548,52 

   
01-01-2029 548,52 

   
01-01-2030 548,52 

   
01-01-2031 548,52 

 

 

Gráfico 6- Comparação do VAL 

 

Com base na comparação do VAL podemos verificar que a melhor opção seria a caldeira 

Solius com recurso a aquisição de grandes quantidades de pellets, o que levaria a uma 

capacidade de armazenamento e um investimento mais concentrado para obter a fonte de 

energia. 
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Tabela 6 - Vantagens e desvantagens de Ar condicionado e caldeira a pelltes 

  

Vantagens 

 

Desvantagens 

AC Junkers Elevada eficiência 

Reversibilidade 

Controlabilidade imediata 

Funcionamento silencioso 

Função Humidificação / 

 Desumidificação 

Tecnologia inverter 

Fraca eficiência com temperaturas 

exteriores muito baixas  

Caldeira solius Utiliza um recurso renovável  

Baixo preço do combustível 

Algum atraso na controlabilidade 

Necessidade de espaço para o  

sistema de aquecimento  

e armazenamento 

Emissão de cinzas voláteis 
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11. Determinação de emissões de poluentes 

 

 

Emissões de dióxido de carbono (CO2) 

Segundo a APA [22], a determinação da emissão de CO2 é efetuado pela seguinte fórmula: 

Emissão de CO2 (kg/ano) = Combustível consumido (t ou m3 /ano) x PCI do combustível 

 (GJ/t ou m
3
) x Fator de Emissão (kg/GJ) x Fator de Oxidação    (15) 

 

Emissões de Metano (CH4), Monóxido de carbono (CO), Óxido de Azoto (N2O), Compostos 

orgânicos voláteis (COV), Óxidos de Azoto (NOX), Partículas (PM10) 

A determinação da emissão destes poluentes é efetuada pela seguinte fórmula: 

Emissão de Poluente (kg/ano) = Combustível consumido (t/ano) x PCI do combustível (GJ/t) 

x Fator de Emissão (kg/GJ)         (16) 

    

Emissões de Metais pesados como Arsénio (As), Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni), 

Crómio (Cr), Cobre (Cu), Zinco (Zn) e Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAH). 

A determinação da emissão destes poluentes é efetuada pela seguinte fórmula: 

Emissão de Poluente (kg/ano) = Combustível consumido (t/ano) x PCI do combustível (GJ/t) 

x Fator de Emissão (kg/GJ)         (17) 

 

Emissões de SOx,  

SOx= SO2 x 1.01 

A determinação da emissão de SO2 é efetuada pela seguinte fórmula: 

Emissão de SO2 (kg/ano) = 2 x Combustível consumido (kg/ano) x S (teor de enxofre) x (1-

Retenção de enxofre nas cinzas)        (18) 
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Tabela 7- Características combustíveis Fonte: APA 

Tabela 8- Fatores de emissão CO2 Fonte: APA 
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Tabela 9- Fatores de emissão Fonte: APA 

Tabela 10- Fatores de emissão metais pesados 1 Fonte: APA 
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Emissões associadas á combustão da Caldeira a Gasóleo 

Consumo anual calculado anteriormente de 1249,96 L/ano equivalente a 1,12496 Ton/ano 

Poder calorifico inferior de 10,65KWh/L equivalente a 42,588 Gj/Ton 

Usando as fórmulas 15,16,17 e 18 obtêm-se as seguintes emissões: 

 3554,41 Kg/ano de CO2 

 4,790 E-3 Kg/ano de CH4 

 1,974 Kg/ano de CO 

 0,048 Kg/ano de COV 

 2,875 Kg/ano de NOx 

 0,029 Kg/ano de N2O 

 0,450 Kg/ano de PM10 

 2,272 Kg/ano de SOx 

 7,090 E-4 Kg/ano de As 

 4,430 E-5 Kg/ano de Cd 

 1,880 E-5 Kg/ano de Hg 

 6,420 E-3 Kg/ano de Ni 

Tabela 11- Fatores de emissão metais pesados 2 Fonte: APA 
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 2,875 E-4 Kg/ano de Cr 

 7,187 E-4 Kg/ano de Cu 

 4,758 E-4 Kg/ano de Zn 

 9,629 E-7 Kg/ano de PAH 

 

Emissões associadas á combustão da Caldeira a pellets 

Consumo anual calculado anteriormente de 2772,83 Kg/ano equivalente a 2,77283 Ton/ano 

Poder calorifico inferior de 4,9 KWh/Kg equivalente a 17,64 Gj/Ton 

Neste caso vamos considerar as emissões de CO2 são nulas, pois é compensado pela 

realização da fotossíntese. 

Usando as fórmulas 16,17 e 18 obtêm-se as seguintes emissões: 

 

 7,337 E-2 Kg/ano de CH4 

 2,054 Kg/ano de CO 

 7,141 Kg/ano de COV 

 7,337 Kg/ano de NOx 

 0,210 Kg/ano de N2O 

 7,337Kg/ano de PM10 

 1,680 Kg/ano de SOx 

 6,848 E-5 Kg/ano de As 

 4,891 E-5 Kg/ano de Cd 

 3,424 E-5 Kg/ano de Hg 

 9,783 E-5 Kg/ano de Ni 

 3,179 E-4 Kg/ano de Cr 

 2,250 E-4 Kg/ano de Cu 

 5,576 E-3 Kg/ano de Zn 

 7,591 E-3 Kg/ano de PAH 
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Na utilização de eletricidade não estão associadas emissões de poluentes, uma vez que a 

transformação é direta. Naturalmente qualquer uma destas fontes tem emissões associadas á 

produção, tratamento e transporte que não serão contabilizadas uma vez que seria necessário 

efetuar o ciclo de vida.  
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12. Conclusão  

 

Este estágio proporcionou-me um desenvolvimento de capacidades bem como a 

consciência de um aperfeiçoamento constante da eficiência de processos, onde devemos ter 

em conta a vertente económica conciliada com a área ambiental, ou seja, conseguir a melhor 

otimização destas áreas. O facto de analisar somente a climatização em aquecimento levou a 

algumas condicionantes, de qualquer forma para futuros trabalhos poder-se-ia enquadrar uma 

análise com a inclusão de sistemas de aquecimento de águas sanitárias e sistemas de 

arrefecimento onde se poderiam incluir outras fontes de energia. 

Com o objetivo de proporcionar ao consumidor uma escolha consciente das várias 

fontes de aquecimento no setor doméstico, desenvolveu-se uma análise económica e 

ambiental. Concentramo-nos na área de intervenção da empresa acolhedora e nos 

equipamentos disponibilizados pela mesma. A área de intervenção é o distrito da Guarda onde 

as condições climatéricas têm um caracter muito vincado influenciando drasticamente o 

dimensionamento destes equipamentos. Haveria muitas variáveis que poderiam ser alteradas 

ao nível da estrutura da habitação, mas ainda assim os valores registados seriam semelhantes 

pois a diferença entre o sistema de AC e a caldeira a biomassa estão em pé de igualdade. Estas 

seriam as melhores soluções de aquecimento. 

A opção por uma delas será em função de cada consumidor, dependendo da 

sensibilidade ambiental e da sua habitação. Para o apartamento em estudo e com uma 

personalidade ambiental vincada a melhor solução passaria por adquirir o sistema de 

aquecimento AC Junkers associando um tarifa de energia verde, uma vez que apesar da 

caldeira Solius ter um VAL superior o armazenamento de grandes quantidades de 

combustível num apartamento seria uma agravante, bem como as emissões de poluentes 

associadas ao consumo seriam uma agravante no uso de biomassa. 
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14. Anexos 

Orçamentos
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Preços fontes de energia 
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CASA MAIS ADENE 
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