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Resumo 

A presente dissertação tem como principal objetivo o projeto e dimensionamento de várias 

características intrínsecas à piscina Viriato Madeira na Ribeira Grande, Açores. É do interesse da 

câmara municipal da Ribeira Grande aproveitar os cursos de água abundantes e fontes geotérmicas 

para, de uma forma sustentável e sem recurso às duas caldeiras atuais, se conseguir uma redução 

nos custos relativos a esta piscina no que toca à climatização do pavilhão e aquecimento de águas e 

uma redução nas emissões de gases poluentes para o ambiente. 

Recorrendo à captação de água num riacho, pretende-se que haja um aquecimento da mesma 

através da troca de calor num permutador de calor presente na central geotérmica do Pico Vermelho 

e consequente transporte do fluido, já aquecido, através de uma conduta, até à piscina.  

Nesta dissertação aborda-se o dimensionamento da tubagem tendo em conta que a potência 

presente no caudal mássico do fluido, a uma dada temperatura e velocidade de escoamento, tem que 

satisfazer as perdas de potência existentes no pavilhão. Com esta potência geotérmica pretende-se 

climatizar o interior do pavilhão, segundo a lei, aquecer a água dos balneários e das piscinas. É 

também projetada e dimensionada uma caleira subterrânea para a proteção da conduta usando o 

programa SolidWorks. Por fim, é realizada uma análise da viabilidade económica da obra, tendo em 

conta que tem que existir um compromisso entre custos e desempenho do sistema. Conseguiu-se 

que o payback time da obra fosse de 9 anos. 
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Abstract 

The present dissertation has, as the main objectives, the dimensioning of several characteristics 

intrinsic to the swimming pool Viriato Madeira in Ribeira Grande, Azores. The city council of 

Ribeira Grande wants to take advantage of the abundant water courses and geothermal sources, 

in order to achieve a reduction in the costs related to this pool in terms of the air conditioning of 

the pavilion and water heating, in a sustainable way, without using the current two boilers. 

By capturing water in a stream, it is intended to heat the water in a heat exchanger present in the 

geothermal power station of Pico Vermelho and consequently transporting the heated fluid 

through a conduit to the pool. 

In this dissertation it is approached the dimensioning of the pipeline taking into account that the 

power present in the mass flow of the fluid, at a given temperature and flow velocity, must satisfy 

the power losses in the pavilion. With this geothermal power it is intended to acclimatize the 

interior of the pavilion according to the law and heat the water of the bathhouses and swimming 

pools. An underground gutter is also dimensioned and designed for conduit protection using the 

SolidWorks software. Finally, an analysis of the economic viability of the work is carried out, taking 

into account that there has to be a compromise between the costs and the system performance. It 

was possible to achieve a payback time of 9 years. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização/Motivação  
Atualmente utilizam-se duas caldeiras alimentadas a pellets de madeira para o aquecimento das 

águas na piscina Viriato Madeira na Ribeira Grande, Açores. No presente texto vai-se analisar a 

possibilidade de substituir este sistema por um que recorre à energia geotérmica.  

Uma das hipóteses é um circuito fechado que implica ter uma estação de tratamento de água, 

permutadores de calor e bombas de circulação. Esta solução, no entanto, tem um custo elevado.  

Assim, procurou-se uma alternativa que tornasse o projeto economicamente viável. Para isso, 

pensou-se em captar água num riacho de modo a obter um caudal que, através de uma conduta 

(dimensionada no presente texto), por gravidade, chega à CGPV onde vai ser aquecido. A água troca 

calor com o fluido geotérmico e segue até à piscina na mesma conduta, protegida dos agentes 

externos por uma caleira de betão (dimensionada no presente texto). Aqui a água é utilizada para 

diversas finalidades e depois é encaminhada para o esgoto ou pode ser reaproveitada para outros 

fins, uma vez que ainda se encontra a uma temperatura de aproximadamente 30ºC.  

Um dos objetivos é aquecer a água da piscina e a água dos duches. Este fim cumpre-se facilmente 

porque o fluido geotérmico antes da reinjeção está a temperaturas elevadas, logo é possível obter-se 

água quente por volta dos 80ºC. Pretende-se também climatizar o ar do complexo. O ponto 

fundamental da climatização consiste em controlar a humidade relativa. Uma vez que se quer utilizar 

o calor, pensou-se em usar o ar exterior, que tem uma humidade absoluta relativamente baixa na 

maior parte das condições atmosféricas prevalecentes na ilha de São Miguel, e aquecer esse ar até à 

temperatura de insuflação desejada. Isto implica ter, em várias circunstâncias, caudais de renovação 

maiores do que o que seria necessário para respeitar a lei acerca dos volumes mínimos de 

renovação de ar, mas é a forma de controlar a humidade relativa sem utilização de sistemas de frio. 

Como estes caudais de ar são relativamente elevados, para aumentar a eficiência do sistema utiliza-

se um permutador de calor do tipo ar-ar para pré-aquecer o ar de renovação com o ar que sai do 

pavilhão. Seguidamente, o ar pré-aquecido entra no segundo permutador de calor em série, do tipo 

ar-água, onde vai ser aquecido até à temperatura de insuflação desejada, que varia conforme os 

meses do ano. 

Quanto à vertente monetária, atualmente utilizam-se duas caldeiras que queimam                de 

pellets de madeira. Como o sistema funciona    meses por ano, são utilizadas cerca de        
     

de biomassa no processo de climatização e aquecimento de águas do complexo. Neste processo são 

gastos cerca de           , o que corresponde a            . É de notar que ao recorrer-se à 

potência geotérmica as despesas, não contabilizando com a obra inicial, residem somente no 

processo de manutenção dos equipamentos.  
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Estima-se que o custo das obras será de        , conforme descrito no CAPÍTULO 9, excluindo um 

possível crédito proveniente da União Europeia. Determinou-se que o net present value, NPV, da 

obra total é de   anos, o que torna o projeto viável num curto espaço de tempo. 

Não obstante, alterando-se o sistema para um cuja fonte de energia provém da geotermia local, as 

emissões de gases que provocam efeito de estufa e gases poluentes como o dióxido de carbono 

(   ) serão muito atenuadas, como se pode constatar através da figura 1, presente no Anexo I.  

1.2. Componentes e descrição do projeto 

1.2.1. Central geotérmica do Pico Vermelho 
A CGPV tem, como se pode verificar na figura 5, uma potência de       e recorre à captação de 

fluido geotérmico para alimentação da central através de 5 poços denominados: PV2, PV3, PV4, PV7 

e PV8. Os poços PV5 e PV6 destinam-se à reinjeção do fluido geotérmico após troca com o fluido de 

trabalho. O fluido de trabalho é o pentano e circula num sistema fechado. 

Na figura 5 do lado direito encontra-se um esquema do funcionamento desta central. O fluido 

geotérmico bifásico, proveniente dos poços de captação, entra primeiro no separador que vai isolar a 

fase líquida do vapor saturado e dos gases não condensáveis (GNC). O vapor geotérmico, depois de 

separado, entra no vaporizador, onde ocorrem trocas com o fluido de trabalho, sendo que uma 

pequena percentagem é expelida para a atmosfera juntamente com os GNC. A restante percentagem 

de vapor geotérmico é condensada e entra no pré-aquecedor, juntando-se à água líquida resultante 

do separador. Nesta fase ocorrem trocas de calor entre a fase líquida e o fluido de trabalho que, 

quando atinge um dado nível de entalpia (sob a forma de vapor), é dirigido para a turbina que está 

acoplada ao alternador. Parte do fluido geotérmico é reinjetado nos poços. No entanto, é reinjetado a 

uma temperatura elevada para evitar condensação nos furos de reinjeção e, por isso, tem uma 

margem de reaproveitamento de calor. Depois do fornecimento de potência ao grupo turbina-

alternador, o fluido de trabalho é condensado por arrefecimento a ar através dos aerocondensadores, 

que funcionam como uma fonte fria. Seguidamente o fluido de trabalho é novamente aquecido 

através das trocas com a fase líquida proveniente do pré-aquecedor e o ciclo recomeça [18]. 

No ano de 2007 foi concluída a remodelação da CGPV, aumentando consideravelmente a potência 

gerada pela mesma, como se pode corroborar através da figura 2, presente no anexo I. Na figura 3 e 

4 (anexo I), apresenta-se a contribuição desse aumento de potência no incremento da utilização da 

energia geotérmica na ilha de São Miguel, segundo a Sociedade Geotérmica dos Açores, S.A 

(SOGEO). 
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Figura 5- Potência produzida, poços de captação e injeção existentes e esquema de funcionamento da CGPV 

[31] 

1.2.2. Mecanismo de transporte da água quente 
De modo a transportar eficientemente a água aquecida desde a CGPV até à piscina dos bombeiros 

da Ribeira Grande, foi escolhido um sistema de tubagem da marca UPONOR. Esta conduta 

apresenta elevada flexibilidade e é constituída pelo tubo que transporta o fluido, por um isolamento 

térmico de modo a que as perdas térmicas do fluido para o exterior sejam minimizadas e uma 

camada de proteção contra agentes externos, no seu exterior [34]. Desta forma garante-se uma 

distribuição do fluido com pouca perda de potência e com uma elevada resistência mecânica. 

1.2.3. Caleira de betão 
Apesar da UPONOR garantir que as tubagens aguentam, sem se deformarem, cargas externas de 

   ton, decidiu-se colocar a conduta dentro de uma caleira de betão. Dado que o betão tem um custo 

reduzido, aumenta-se a segurança do sistema de distribuição do fluido. Desta forma, é a caleira que 

fica sujeita a esforços de compressão e tração causados pela carga externa, aplicada na parte de 

cima da mesma. No capítulo 6 apresenta-se o dimensionamento da caleira e as forças que nela 

atuam.  

1.2.4. Pavilhão a climatizar 
De modo a que uma dada temperatura e humidade relativa, definidas por lei, sejam atingidas, tem 

que se fornecer um caudal mássico de insuflação de ar renovado, nunca menor ao estipulado por lei. 

As condições externas, nomeadamente temperatura e humidade relativa, condicionam as perdas 

térmicas através das paredes, do teto e das janelas do pavilhão e, consequentemente, o caudal será 

maior ou menor, de modo a que o interior do pavilhão seja devidamente climatizado. Conforme o 

caudal, as taxas evaporativas através da água da piscina serão diferentes. Assim, a potência 

geotérmica necessária para climatizar o espaço é determinada recorrendo-se a um balanço de 

potências ganhas ou perdidas por todos os constituintes do pavilhão. Como as piscinas têm massas 

térmicas muito elevadas, a temperatura da água não muda rapidamente. Desta forma, os balanços de 
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potência são suficientes para que a temperatura e humidade relativa dentro do pavilhão sejam 

atingidas. No Anexo II encontram-se algumas fotos, com diferentes vistas, do pavilhão a climatizar.  

1.3. Estado de arte 
Atualmente, utiliza-se cada vez mais o aproveitamento de energia geotérmica para a climatização de 

várias infraestruturas, nomeadamente edifícios, piscinas e estufas. Na Islândia há cerca de     

piscinas públicas e    piscinas de instituições (com uma área combinada de         , o que 

representa 90% da área de todas as piscinas neste país), que aproveitam o calor produzido pelas 

fontes geotérmicas para aquecer água fria da companhia e, desta forma, regular a temperatura da 

piscina [28]. Não obstante, na Islândia há    cidades e vilas em que as câmaras municipais realizam 

obras de modo a que quase todo o aquecimento/arrefecimento de espaços, públicos ou domésticos, 

(cerca de    ) seja efetuado recorrendo à energia geotérmica, como se pode constatar através da 

figura 6. Para além do mais, o governo da Islândia subsidia quem utiliza fontes geotérmicas, em vez 

de gás natural ou petróleo, para a climatização de um espaço. 

 

Figura 6- Distribuição das fontes de energia utilizadas para a climatização de espaços na Islândia [28] 

Há outros sítios do Mundo em que a expansão desta fonte renovável tem sido importante. Em 

Wisconsin, utiliza-se a denominada energia geotérmica a baixa temperatura (low-temperature 

geothermal energy), que consiste na construção de tubos em loop dispostos vertical ou 

horizontalmente, para captação de água quente a poucos metros de profundidade, e perto do edifício 

a climatizar, como se pode verificar através da figura 7. No Inverno, a água fria é aquecida ao trocar 

calor com o fluido geotérmico. Pode ser preciso o auxílio de uma fonte de calor extra (por exemplo 

um aquecedor elétrico) para aumentar a temperatura da água, depois da troca de calor, até à 

temperatura desejada. No Verão basta, na maior parte dos casos, ocorrerem trocas de calor para 

aquecer a água até à temperatura desejada [11].  
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Figura 7- Utilização da energia geotérmica em Wisconsin (low-temperature geothermal energy) [11] 

 

1.4. Distribuição de conteúdos na dissertação 
Neste texto apresenta-se, sumariamente, a organização dos conteúdos tratados ao longo da 

dissertação, e os respetivos capítulos.  

Primeiramente é necessário proceder à escolha da tubagem indicada, que possa transportar o fluido 

quente desde o poço de reinjeção até à piscina. Os cálculos associados a esta parte encontram-se 

nos capítulos 2,3,4 e 5. Seguidamente, no capítulo 6, é realizado o dimensionamento da caleira, que 

protege o sistema de tubagens que transporta o fluido. No capítulo 7, apresentam-se os cálculos 

relativos à climatização do interior do pavilhão, bem como a potência exigida ao sistema de 

permutadores de calor em série. No capítulo 8, são determinados os caudais de distribuição da água 

quente no processo de climatização, na manutenção de uma temperatura constante da água das 

piscinas e no aquecimento da água da companhia, com o intuito de a utilizar nos duches dos 

balneários. Seguidamente, no capítulo 9, é feita uma análise económica ao projeto e, por fim, no 

capítulo 10, encontram-se as conclusões relativas ao mesmo. 
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2. Tubagem UPONOR 
Para escolher a conduta, decidiu-se envergar pelo reconhecido fabricante de tubos, UPONOR. Esta 

decisão deveu-se a vários fatores. Primeiramente, estas tubagens apresentam a maior flexibilidade 

disponível no mercado, reduzindo o tempo de instalação (não requerem uniões) e permitindo uma 

maior adaptabilidade do tubo às dilatações térmicas oriundas das variações térmicas do fluido dentro 

do tubo. Para além desta grande vantagem, os isolamentos das tubagens UPONOR são devidamente 

certificados (estão em conformidade com a norma VDI 2055) e a proteção exterior do tubo é 

totalmente hermética, impedindo possíveis infiltrações indesejáveis. Não obstante, é de realçar a 

grande resistência mecânica destes equipamentos, que seguem a norma ATVDVWK-A127 

(regulamentação alemã em matéria de circulação de camiões de alta tonelagem) garantindo que 

estão projetados para suportar a passagem de objetos até 60 toneladas. Por fim, estas tubagens não 

requerem qualquer tipo de manutenção, garantindo fiabilidade a longo prazo [34]. 

De forma a escolher o tubo mais adequado às especificações e requisitos pretendidos, foram 

analisados vários materiais constituintes das diferentes partes dos tubos do fabricante UPONOR, 

nomeadamente: tubo interno, isolamento e proteção externa do tubo. Na seguinte tabela apresentam-

se os materiais escolhidos e a respetiva condutividade térmica conforme a parte do tubo a que 

pertencem [34]. 

Parte do tubo Material utilizado Condutividade térmica  
 

   
  

Tubo interior PVC PEX-a SDR11 0,35 

Isolamento térmico Espuma PEX 0,028 

Proteção exterior PE-80 0,33 

Tabela 1- Materiais constituintes da tubagem e respetiva condutividade térmica 

Seguidamente está esquematizado na figura 8 o percurso que a conduta fará desde o poço de 

reinjeção do fluido geotérmico na CGPV (onde a água do riacho é aquecida) até ao complexo de 

piscinas Viriato Madeira dos bombeiros da Ribeira Grande. Verifica-se que o comprimento total da 

conduta será de aproximadamente:          (desprezando a variação do comprimento do tubo 

disposto em forma de uma onda sinusoidal, como será descrito mais à frente no presente texto, 

devido a efeitos térmicos de dilatação ou contração da mesma resultante da passagem de fluido a 

uma dada temperatura no seu interior. Desprezou-se este valor porque seria somente 1,7% de 

variação do comprimento total:         ). 



7 

 

 

Figura 8- Percurso da conduta. Foto retirada do software Google Earth 

Recorreu-se a cartas militares topográficas da região da Ribeira Grande para determinar o valor das 

cotas entre o poço de reinjeção,      , e a piscina,         . Concluiu-se que a diferença de cotas é de 

                            . A figura 9 mostra essa carta; o número   representa a 

localização da piscina e o número   a localização do poço de reinjecção do fluido geotérmico. 

 

Figura 9- Cotas topográficas do percurso da conduta [14] 

Um dos aspetos fundamentais deste projeto de dimensionamento é reduzir, quanto possível, o custo 

associado à obra e aos materiais, mas nunca comprometendo o desempenho adequado do sistema. 

Desta forma, foi feita uma análise do preço de duas tubagens que satisfazem os requisitos, ambas da 

marca UPONOR. A figura 10 representa o preço das duas tubagens conforme o diâmetro do tubo 

1 

2 
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interno para o comprimento total da instalação,       m [35]. Optou-se por escolher a gama 

UPONOR ECOFLEX VARIA SINGLE uma vez que é a mais barata e satisfaz os requisitos. 

 

Figura 10- Preço total de duas gamas de tubagens [35] 

A figura 11 mostra a constituição da tubagem, a gama de temperaturas permitidas do fluido que vaza 

dentro da conduta, a gama de pressões máximas admitidas e de diâmetros disponíveis do tubo 

interno.  

A UPONOR trabalha com diâmetros de tubos internos, espessuras de isolamento térmico e 

espessuras da tubagem exterior de proteção contra agentes externos pré-definidos. Desta forma, 

apresentam-se na tabela 2 estas características da tubagem segundo [33] e [34]. 
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Código 
UPONOR 

Diâmetro do 
tubo interior: 

PEX-a 
(m) 

Espessura do 
tubo interior: 

PEX-a 
(m) 

Espessura do 
isolamento térmico: 

espuma PEX 
(m) 

Espessura da 
proteção 

externa: PE-80 
(m) 

Diâmetro 
do tubo 

completo 
(m) 

1018109 0,0204 0,0023 0,045 0,0125 0,140 

1018110 0,0262 0,0029 0,042 0,0120 0,140 

1018111 0,0326 0,0037 0,055 0,0125 0,175 

1018112 0,0408 0,0046 0,050 0,0125 0,175 

1018113 0,0514 0,0058 0,043 0,0130 0,175 

1018114 0,0614 0,0068 0,049 0,0135 0,200 

1018115 0,0736 0,0082 0,039 0,0160 0,200 

1018116 0,09 0,01 0,03 0,0150 0,200 

Tabela 2- Dimensões da tubagem Ecoflex Varia Single conforme o diâmetro do tubo interno 

2.1. Perdas térmicas na tubagem 
De modo a se calcularem as perdas de potência entre a conduta, a caleira e a terra envolvente 

devido a fenómenos de condução e convecção, as resistências térmicas associadas têm que ser 

determinadas. Segundo [16], a resistência térmica devida ao fenómeno de condução térmica é dada 

pela expressão 1 e, devida a fenómenos de convecção é dada pela expressão 2. 

           
    

  
  

 

    
 

(1) 

            
 

     
 (2) 

Onde    é o raio do tubo exterior,    é o raio do tubo interior,   é a condutividade térmica do material, 

  é o coeficiente convectivo do fluido e   é o comprimento do tubo. É, portanto, necessário conhecer 

as condutividades térmicas,  , de cada material que compõe o tubo para se determinar as respetivas 

resistências térmicas. Estes valores são:            
 

   
,           

 

   
,            

 

   
 e estão 

presentes na tabela 1. Para a terra, considerou-se que a mesma apresenta elevada humidade uma 

vez que nesta região é recorrente chover. Desta forma, segundo [33],                
 

   
. O 

comprimento da conduta total é de         e os raios de cada constituinte do tubo variam 

conforme a tabela 2. Para o coeficiente convectivo do ar no interior da caleira,    , foi usado um valor 

de referência para convecção forçada, dado por:        
 

    
 segundo [16]. Na determinação do 

coeficiente convectivo da água,     
, utilizou-se a seguinte expressão: 

      
    

  

    (3) 

Onde     
      

 

   
 representa a condutividade térmica da água segundo [16],    é o diâmetro 

hidráulico do tubo e no cálculo do número de Nusselt,    , foi utilizada a correlação de Dittus-Boelter: 

                    (4) 

Onde         [16], uma vez que se considerou que o fluido quente está a uma temperatura de      

e      . No cálculo do número de Reynolds,   , foi utilizada a expressão: 
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 (5) 

Onde   é a velocidade de escoamento da água na tubagem,   é o diâmetro do tubo e   representa a 

viscosidade dinâmica do fluido que é dada pela equação [26]: 

                  
 

  
 
     

 
  

   (6) 

Onde        representa a temperatura do fluido que escoa dentro do tubo. Assim sendo,   

            

    

2.2. Velocidade de escoamento do fluido 
De modo calcular-se a velocidade de escoamento da água quente no tubo utilizou-se um processo 

iterativo que consiste na determinação de uma fator de atrito que tenda para o valor do fator de atrito 

aproximado. A equação de Bernoulli é dada por [39], entre o reservatório de entrada (1) e a piscina 

(2): 

         
 

 
   

          
 

 
   

    
 

 
    

 

 
   

  (7) 

Com            e      
   uma vez que se considera que a velocidade do fluido no reservatório 

de entrada é nula. Assim, obtém-se a seguinte expressão para a velocidade de escoamento da água 

quente na conduta: 

    
          

     
 
 

 (8) 

Onde       
    é a aceleração gravítica na Ribeira Grande,                          é o 

desnível entre as cotas do poço de reinjeção e a piscina, como já referido,       representa o 

coeficiente de perda de forma da conduta segundo [26],         é o comprimento total da 

conduta,   é o diâmetro do tubo e   representa o fator de atrito que é determinado recorrendo à 

equação de Colebrook-White [39]: 

 
 

  
       

 

      

 
    

           

  (9) 

Como estimativa inicial toma-se               e         m é a rugosidade absoluta do tubo 

segundo [36].  

A tabela 3 apresenta as iterações utilizadas para obter os valores de  , bem como os valores dos 

coeficientes de atrito e do número de Reynolds conforme o diâmetro do tubo. É de notar que na 

segunda iteração os valores de         e de   já são praticamente iguais, logo a velocidade de 

escoamento do fluido fica determinada. 
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 1ª Iteração 2ª Iteração 
Diâmetro 
do tubo 

(m) 

           
 

 
  

Número 
de 

Reynolds 
     

 

 
  

Número 
de 

Reynolds 
  

0,0204 0,015 0,86          0,0226 0,70          0,0224 

0,0262 0,015 0,97          0,0208 0,83          0,0206 

0,0326 0,015 1,09          0,0194 0,95          0,0192 

0,0408 0,015 1,21          0,0182 1,10          0,0180 

0,0514 0,015 1,36          0,0172 1,27          0,0170 

0,0614 0,015 1,49          0,0165 1,42          0,0164 

0,0736 0,015 1,63          0,0159 1,58          0,0158 

0,09 0,015 1,80          0,0153 1,78          0,0153 

Tabela 3- Velocidade de escoamento da água no interior da conduta 

Conclui-se que, independentemente do diâmetro da conduta, ocorrerá sempre escoamento turbulento 

(segundo o diagrama de Moody), dado que:        ocorre para todos os diâmetros. 

2.2.1. Determinação do coeficiente de convecção forçada da água 
Na tabela 4 encontram-se os valores para cada diâmetro do tubo dos respetivos coeficientes de 

convecção forçada do fluido que escoa no seu interior,     , proveniente da expressão 3. 

Diâmetro do 
tubo (m) 

   
 

 
  

Número de 
Reynolds 

Número de 
Nusselt 

      
 

    
  

0,0204 0,70          139 4546 

0,0262 0,83          194 4943 

0,0326 0,95          259 5306 

0,0408 1,10          348 5691 

0,0514 1,27          469 6100 

0,0614 1,42          590 6421 

0,0736 1,58          744 6753 

0,09 1,78          960 7126 
Tabela 4- Coeficiente de convecção forçada da água no interior da conduta 

2.3. Perdas de carga na conduta 
O fluido escoa ao longo da tubagem por ação gravítica para um desnível de cotas já conhecido de: 

                        . A velocidade do escoamento presente na tabela 3,  , é a velocidade 

máxima que o fluido pode atingir na tubagem sem serem precisos sistemas de bombagem. Assim, a 

perda de carga na conduta é:                       .  

2.4. Resistências térmicas e potência trocada 
Depois de determinados os valores dos coeficientes de convecção forçada da água, é possível 

calcular as resistências térmicas de cada material do tubo, do ar presente entre o tubo e a face 

interna da caleira, da própria caleira e da terra que a envolve.  

Assim sendo, a tabela 5 apresenta as equações de cada resistência térmica do tubo, da caleira que 

envolve o tubo e da terra que envolve a caleira. A figura 12 é um esquema que representa a conduta, 

a caleira e a terra envolvente com os raios associados a cada elemento do conjunto conduta-caleira-

terra. 
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Até   tem-se:         
 

            
 

De   até   tem-se:           
   

  
  

 

          
 

De   até   tem-se:         
   

  
  

 

               
 

De   até   tem-se:           
   

  
  

 

           
 

De   até   tem-se:                                 
   

  
  

 

         
 

De   até   tem-se:                   
   

  
  

 

              
 

De   até   tem-se:                                                

Tabela 5- Resistências térmicas dos constituintes do tubo, da caleira e da terra 

 

Figura 12- Esquema representativo da conduta completa, da caleira e da terra envolvente 

Na determinação da resistência térmica da terra,       , foi utilizada a equação 10 que, segundo [7] 

pode ser empregue para cilindros enterrados, que é o caso da caleira.  

        
            

       
 (10) 

Onde        representa a profundidade a que a caleira se encontra enterrada no solo (este valor 

está calculado no capítulo 6.4),   representa o raio exterior da caleira (este valor está calculado no 
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capítulo 6.5.1),    
 

   
 é a condutividade térmica da terra húmida e         é o comprimento 

total da tubagem. 

2.4.1. Condutividade térmica efetiva 
Não obstante é de realçar que a transferência de calor por convecção natural no espaço anular entre 

longos cilindros horizontais concêntricos (que é o caso da conduta e da caleira que a protege) é 

determinada recorrendo à noção de condutividade térmica efetiva,    , em detrimento da 

condutividade térmica molecular,   segundo [29]. Assim sendo, o calor dissipado entre os dois 

cilindros (tubo e caleira) é dado por: 

   
             

    
  
  
 

 (11) 

Onde    é a temperatura da face exterior do tubo,    é a temperatura da face interior da caleira,    é o 

raio do tubo total e    é a largura do interior da caleira que tem em conta os fenómenos 

expansão/dilatação térmica do tubo, nomeadamente a variação da amplitude originada pela variação 

térmica do fluido que escoa dentro do tubo. A condutividade efetiva que um fluido fictício estacionário 

transfere é a mesma quantidade de calor que o fluido real em movimento. A correlação sugerida para 

    é dada pela expressão 12, onde o número de Rayleigh,    , é dado pela expressão 13, segundo 

[16]. 

               
  

        
   

 
     

 
  

(12) 

 

     
           

 

  
    (13) 

Em (12),      
 

   
 representa a condutividade térmica do ar e    é o número de Prandtl. Em (13), 

      
   ,   é o coeficiente de expansão térmica,   é a difusidade térmica,   é a viscosidade 

cinemática e    é o comprimento característico dado por: 

    
     

  
  
  

 
 

   
 
 
    

 
 
  

 
 

 

 

(14) 

Na utilização da expressão 12 e 13 as incógnitas   ,  ,   e   devem ser avaliadas à temperatura 

média,    
     

 
. É de notar que para a expressão 11 ser válida, deve cumprir certos requisitos, 

nomeadamente:             e        . De modo a determinar    com mais detalhe, é 

necessário determinar a temperatura de todas as superfícies do tubo bem como da caleira, num 

processo iterativo, de modo a que o resultado convirja. No entanto,    só vai ser utilizado para 

determinar a diferença de temperatura entre a superfície externa do tubo,                             , e a 

superfície interna da caleira,                                 uma vez que é aí que o ar se encontra 

presente. Esta diferença de temperaturas, promove o aparecimento de correntes de convecção livres 
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uma vez que                                                              . Desta forma, o ar ascende e 

descende ao longo dos cilindros interno e externo, respetivamente, tal como representado na figura 

13, segundo [16]. 

 

Figura 13- Correntes de convecção entre a superfície do tubo externo e a superfície interna da caleira [16]  

2.4.2. Primeira aproximação da potência térmica trocada 
De modo a iniciar o processo iterativo, calcula-se a temperatura da face interna do tubo PEX-a,     , 

através da seguinte expressão: 

       
         

      

                         
       (15) 

 

Onde:                é a temperatura da água,           é a resistência térmica da água e  

       é a potência térmica dissipada entre o tubo e o exterior, dada inicialmente por uma estimativa 

através da expressão: 

        
         

      

    (16) 

Onde:                                           , ou seja a resistência térmica entre o ar e a 

caleira:                               , a resistência térmica da caleira de betão:                  e a resistência 

térmica da terra húmida:          não são tidas em conta para este primeiro cálculo do calor perdido 

através tubo. É de notar que estas fórmulas se encontram presentes na tabela 5, acima presente. 

Nesta expressão                e           que é a temperatura tida em conta para terra 

húmida. Na tabela 6 apresentam-se os resultados da primeira estimativa da potência trocada,       , e 

da resistência térmica total,       , da expressão conforme os diferentes diâmetros do tubo. 
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Diâmetro do tubo (m)        (K/W)        (W) 

0,0204 0,0050 13334 

0,0262 0,0042 15758 

0,0326 0,0043 15410 

0,0408 0,0036 18463 

0,0514 0,0028 23380 

0,0614 0,0027 24114 

0,0736 0,0021 31799 

0,09 0,0015 44753 

Tabela 6- Primeira aproximação da resistência térmica e potência trocada entre tubo e caleira 

2.4.3. Segunda aproximação da potência trocada recorrendo à noção de 

condutividade efetiva 
Determinada a perda de calor,       , é possível determinar a temperatura de cada face externa do 

tubo bem como a temperatura da face interna da caleira, de forma a posteriormente se calcular a 

condutividade efetiva,    , de modo a que a potência total perdida entre o tubo a caleira e a terra seja 

determinada com maior precisão. Através da expressão 16 determina-se a temperatura da superfície 

interior do tubo que transporta o fluido e tem-se que:         e               , obtendo-se um 

resultado para essa temperatura,        . Segue-se o cálculo da temperatura da superfície externa 

do mesmo tubo (PEX-a) onde neste caso:           e          (previamente calculada como 

sendo a temperatura da superfície interior do tubo que transporta o fluido), obtendo-se um valor de 

       . Posteriormente segue-se a determinação da temperatura da superfície externa do 

isolamento (PEX) onde:         e        , obtendo-se um valor de        . Seguidamente para 

se calcular a temperatura da face interna da caleira,   , usa-se o valor da condutividade térmica do ar, 

       
      para calcular a resistência térmica do ar,                                   e        , 

obtendo-se um valor de        . Segue-se a determinação da temperatura da superfície externa da 

caleira onde:                              e        , obtendo-se um valor de             . 

Na tabela 7 apresentam-se os resultados das temperaturas obtidas para cada parte do tubo bem 

como para a superfície interior e exterior da caleira, onde:    representa a temperatura face interna do 

tubo PEX-a;    a temperatura face externa do tubo PEX-a ;    a temperatura face externa do isolante; 

   a temperatura face externa do tubo de proteção ;    a temperatura face interna da caleira de betão 

e    a temperatura face externa da caleira de betão.  

Diâmetro do 
tubo (m)    (ºC)    (ºC)    (ºC)    (ºC)    (ºC)    (ºC) 

0,0204 79,97 79,29 14,68 13,97 11,04 10,64 

0,0262 79,97 79,18 15,34 14,55 11,12 10,65 

0,0326 79,97 79,17 14,30 13,66 10,98 10,56 

0,0408 79,96 79,02 15,04 14,27 11,09 10,60 

0,0514 79,96 78,77 16,25 15,26 11,29 10,67 

0,0614 79,95 78,75 15,72 14,79 11,24 10,64 

0,0736 79,94 78,37 17,58 16,13 11,55 10,77 

0,09 79,92 77,79 20,11 18,28 12,05 10,99 

Tabela 7- Temperaturas da superfície de cada constituinte do tubo e da face interna e externa da caleira 



16 

 

Na tabela 8, encontram-se os valores que se obtiveram para a condutividade térmica efetiva do ar, 

   , resultantes da aplicação das fórmulas 12, 13 e 14. Estes valores já são calculados recorrendo a 

uma temperatura média de:        , que se considerou como sendo uma média entre as 

temperaturas da superfície externa do tubo,   , e da superfície interna da caleira,   . É preciso ter em 

consideração que a caleira, apesar de apresentar uma forma ligeiramente quadrada (como se mostra 

no capítulo 6), foi tida em conta como uma estrutura com uma forma circular, de modo a que as 

expressões mencionadas possam ser aplicadas. Para além do mais, no cálculo da largura da caleira 

foi tida em conta a disposição sinusoidal da conduta bem como o aumento da amplitude devido à 

dilatação térmica máxima que pode ocorrer. 

Diâmetro do tubo 

interior ( ) 

Largura da 

caleira ( )  
   
( ) 

    
    

(     ) 

0,0204 0,300 0,129          0,458 

0,0262 0,300 0,129          0,458 

0,0326 0,335 0,140          0,486 

0,0408 0,335 0,140          0,486 

0,0514 0,335 0,140          0,486 

0,0614 0,360 0,147          0,506 

0,0736 0,360 0,147          0,506 

0,09 0,360 0,147          0,506 

Tabela 8- Valores do comprimento característico, do número de Rayleigh e da condutividade térmica efectiva 

Finalmente, como já são conhecidos os valores de    , é possível determinar com maior exatidão os 

resultados das resistências térmicas de todos os constituintes do conjunto tubo-caleira-terra bem 

como a potência dissipada,       , conforme o diâmetro da conduta. Para tal, utilizam-se as 

expressões presentes na tabela 5 para o cálculo das resistências térmicas e a expressão 16 para o 

cálculo de       , com            (temperatura da água aquecida) e           (temperatura da terra 

húmida). Na tabela 9 e na figura 14 apresentam-se os resultados finais destes parâmetros. É de notar 

que na figura 14 existe uma função referente à variação de temperatura da água quente ao longo da 

conduta,   . Estes valores estão determinados no subcapítulo 2.6. 

Diâmetro do 
tubo interior 

( ) 

       

(   ) 

         

(   ) 

       

(   ) 

         

(   ) 

      

(   ) 

           

(   ) 

         

(   ) 

       
(   ) 

       
( ) 

0,0204                                                                                 13477 

0,0262                                                                                 15773 

0,0326                                                                                 15600 

0,0408                                                                                 18510 

0,0514                                                                                 23083 

0,0614                                                                                 23957 

0,0736                                                                                 30951 

0,09                                                                                 42119 

Tabela 9- Segunda aproximação das resistências térmicas de cada constituinte do tubo, da caleira e da terra e 
da potência térmica trocada entre tubo e caleira 
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Figura 14- Potência térmica gerada, perdas térmicas entre o tubo, a caleira e o exterior e variação da 
temperatura da água ao longo do comprimento da conduta (calculado em 2.6) 

Nos capítulos 7 e 8 vão ser determinadas as potências e os caudais de água quente necessárias 

para se proceder à climatização do complexo. Segundo estes capítulos, o tubo com diâmetro: 

          satisfaz os requisitos quer de potência quer de caudal de fluido e, como a água 

apresenta baixas perdas térmicas ao longo do troço da conduta, é o diâmetro do tubo interior a ser 

escolhido. 

2.5. Potência geotérmica 
De modo a se determinar a potência bruta gerada devida ao escoamento, a uma velocidade,  , do 

fluido, que varia conforme o diâmetro do tubo, utiliza-se a expressão 17 para determinar o caudal 

mássico de água,  , onde   adquire os valores presentes na tabela 3 e a                   
  

representa a área do tubo interior onde escoa a água.  

       (17) 

                  (18) 

A expressão 18 destina-se ao cálculo da potência bruta gerada devido ao escoamento do fluido, onde 

         em que         é a temperatura da água e         é a temperatura desejada da 

água da piscina,       
  

    representa a massa volúmica da água e        
 
      é o calor 

específico da água (para   e    assume-se que a água é avaliada à temperatura ambiente de     ). 

Na tabela 10 apresentam-se os resultados dos caudais e potências gerados devido ao escoamento 

do fluido aquecido no tubo conforme os diâmetros do mesmo. 
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Diâmetro do tubo interior 

( ) 

Caudal mássico de água 

quente,   
  

    

Potência geotérmica, 

           

0,0204 0,224 48742 

0,0262 0,437 95049 

0,0326 0,781 169796 

0,0408 1,413 307072 

0,0514 2,591 563071 

0,0614 4,121 895642 

0,0736 6,598 1434186 

0,09 11,096 2411769 

Tabela 10- Caudal mássico de água quente que escoa na conduta e respetiva potência gerada 

2.6. Variação térmica do fluido que escoa na tubagem 
A variação da temperatura que a água sofre ao longo do comprimento total da conduta,  , é 

determinada através da expressão 19, onde        foi previamente calculado e encontra-se na tabela 

9,   adquire os valores presentes na tabela 10,       
  

    e        
 
     . Os resultados 

desta variação térmica a que água está sujeita devido às perdas térmicas por convecção e condução, 

  , e consequente temperatura final a que a água chega à piscina,     , dada por:      

                , onde                   , apresentam-se na tabela 11. 

    
      

      
          (19) 

 

Diâmetro do tubo interior 

( ) 
Variação térmica,         

Temperatura a que a água 

chega à piscina,           

0,0204 14,38 65,62 

0,0262 8,63 71,37 

0,0326 4,78 75,22 

0,0408 3,13 76,87 

0,0514 2.13 77,87 

0,0614 1,39 78,61 

0,0736 1,12 78,88 

0,09 0,91 79,09 

Tabela 11- Variação térmica do fluido quente ao longo do tubo e respetiva temperatura de chegada à piscina 

3. Disposição espacial da conduta 
Tal como [23] afirma, a máxima flexibilidade do tubo é atingida quando se colocam suportes e 

âncoras de modo a que a conduta expanda e contraia naturalmente, devendo-se evitar juntas de 

expansão. Estes movimentos transversais devem-se a fenómenos físicos que estão constantemente 

presentes como é o caso das dilatações térmicas e a fenómenos físicos pontuais como é o caso do 

aumento do perímetro da conduta e do seu comprimento devido ao golpe de aríete. Ambos os 

fenómenos provocam contrações e dilatações. No caso da temperatura aumentar ocorre dilatação 

térmica e consequente aumento do comprimento do tubo. Se a temperatura descer ocorre contração 

e consequente diminuição do comprimento do tubo.  
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De forma a atingir a máxima flexibilidade, para além da colocação de suportes espaçados de   em   

metros, a conduta ao se dispor sob uma forma de uma onda sinusoidal, garante-se que, quer nas 

dilatações quer nas contrações, a mesma assumirá uma disposição espacial conhecida. Ou seja, 

expande e contrai uniformemente ao longo do seu comprimento e, desta forma, não se corre o risco 

da conduta se deformar assimetricamente, pondo em causa a segurança da mesma. Assim, as 

tensões provocadas por este movimento natural da conduta distribuem-se de uma forma homogénea 

e evitam-se zonas críticas da conduta, onde as tensões de flexão se concentram em demasia. 

Segundo [23], devido ao efeito de mudança de temperatura na conduta, resultantes da constante 

variação de caudal do fluido, a determinação da distribuição das tensões ao longo da tubagem é um 

problema estaticamente indeterminado. Seguidamente, visa-se a determinação quer das dilatações 

térmicas e os seus efeitos como a variação do perímetro, do comprimento, da amplitude e do raio 

mínimo de curvatura da conduta, quer o cálculo das tensões que o fluido exerce no tubo (e vice-

versa) de modo a garantir que este suporta, naturalmente, as variações mencionadas, sem auxílio de 

juntas de expansão.  

Na figura 15 encontra-se a disposição espacial de um troço da conduta que assume a forma em 

sinusoide, onde a amplitude é representada por  , e o comprimento de onda por  .  

 

Figura 15- Disposição espacial de um troço da conduta sob a forma de uma onda sinusoidal 

3.1. Determinação do comprimento do tubo para um comprimento de 

onda fixo 
De modo a determinar as variações quer do comprimento do tubo, quer da amplitude devido às 

dilatações térmicas é preciso calcular o comprimento inicial,   . Uma onda sinusoidal é caracterizada 

por um dado comprimento de onda,  , que se considera fixo e igual a        . O número de onda, 

 , é dado por: 

   
   

 
 (20) 

De modo a calcular   , utiliza-se a expressão 21 que denota o rácio de variação de comprimento entre 

a coordenada   e a coordenada  , 
  

  
, como esquematizado na figura 15. Ou seja por cada   metros 

que se varia em  , vai ocorrer uma variação de   metros segundo  . 
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              (21) 

Desta forma, consegue-se calcular a variação do comprimento do tubo    usando o teorema de 

Pitágoras, através da seguinte expressão: 

             
 

        
  

  

 
     

 

 
                    

 

   (22) 

 
  

  
                            

  

  
  

 

 
                     

 

   
 

 
  (23) 

Conclui-se da expressão 23 que o comprimento inicial,   , depende da amplitude,  , do comprimento 

de onda,  , e do número de onda,  , que variam segundo  a coordenada   do referencial.  

3.1.1. Raio mínimo de curvatura 
Na determinação de    é importante calcular como é que o raio mínimo de curvatura da conduta varia 

devido à dilatação térmica. Considerando uma circunferência de raio   centrada na origem do 

referencial   , tem-se: 

                        (24) 

De modo a calcular o raio mínimo de curvatura, é necessário determinar a primeira derivada,   , e 

depois a segunda derivada,    , da expressão 24, obtendo-se: 

    
 

 
        

 
       (25) 

 

     
 

 
        

 
            

 

 
        

 
        

           
 

 
         

 

 
  

(26) 

Finalmente, determina-se o raio mínimo de curvatura,      , substituindo-se     pela segunda derivada 

da expressão 21,  
   

   . Não obstante, depois de determinado      , é possível obter a amplitude 

máxima admissível na tubagem, disposta sinusoidalmente. Desta forma, tem-se:  

 
 

 
  

   

   
                  

 

   
       

 

      
 
 (27) 

De modo a calcular o valor de    assume-se que o raio mínimo de curvatura do tubo é de       

     , uma vez que se fez uma aproximação da média entre o raio mínimo de curvatura permitido 

para o diâmetro mais pequeno do tubo, (                 ), e o raio mínimo para o diâmetro maior do 

mesmo,                 , presentes na tabela 12, segundo [33]. Assim sendo tem-se que:       

                                  

 
 

         

 
     .  
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Diâmetro do tubo (m) Raio de curvatura (m) 

0,0204 0,25 

0,0262 0,30 

0,0326 0,35 

0,0408 0,40 

0,0514 0,50 

0,0614 0,60 

0,0736 0,70 

0,09 0,90 

Tabela 12- Raio mínimo de curvatura da tubagem [33] 

Escolheu-se             de modo a promover uma margem de segurança para que o tubo não 

apresente uma disposição demasiado sinusoidal e, assim, não ocorram demasiadas tensões de 

flexão no mesmo. 

Através da expressão 23, resolve-se o integral tendo em conta que:         e     
           

e que através da expressão 27 para um            , se obtém uma             . Desta forma, 

chega-se a um valor para o comprimento inicial do tubo dado por:               .  

3.2. Dilatações térmicas na conduta 
Na determinação das dilatações térmicas ocorrentes,   , é necessário calcular o coeficiente de 

dilatação térmica linear,     , dado pela expressão 28, uma vez que      . Para a determinação de 

     é necessário calcular os termos   e   que são obtidos resolvendo as equações 29 e 30, tendo 

em conta que a variação de temperatura do fluido vai estar compreendida entre        e   

     , aproximadamente. Segundo [34] para o tubo interior PEX-a, os coeficientes de dilatação 

térmica linear são:              

   
 para uma temperatura do fluido de        e      

          
 

   
 para uma temperatura do fluido de        . Resolvendo este sistema de equações, 

29 e 30, obtêm-se os seguintes valores:               e             . 

 

 
     

 

  

   

  
       (28) 

                              (29) 

                                    (30) 

Sabendo-se o coeficiente de dilatação térmica linear para ambas as temperaturas, é possível calcular 

a dilatação ou contração térmica,      
    

  , a que a conduta vai estar sujeita conforme a variação 

da temperatura do fluido que escoa no seu interior, através da expressão 31. O novo comprimento do 

tubo,   , resultante da dilatação ou contração provocada pelo aumento ou diminuição da temperatura 

do fluido, respetivamente, é dado pela equação 32.  

     
    

    
   

  
  

  
 

  
 

         
    

     
  

 
 

 
 

  
 
 

 
      (31) 

           
    

       (32) 
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Em 31, as constantes   e   já foram previamente determinadas,    também já está determinado,   
  

é a temperatura inicial do tubo interior (admite-se que está à mesma temperatura que o fluido que 

escoa dentro do mesmo) e   
  é a temperatura final resultante da variação térmica.  Assim, 

determina-se a dilatação térmica resultante,      
    

  . Com este resultado, obtém-se o valor final 

do comprimento do tubo,   , presente na figura 16. É de notar que, como a dilatação/contração 

térmica varia aproximadamente de uma forma linear, então o aumento/diminuição do comprimento do 

tubo acompanha este tipo de variação. Conclui-se, que se a variação térmica for positiva,        , 

então o tubo expande e aumenta o seu comprimento inicial. Se a variação térmica for negativa, 

       , acontece o oposto. É importante notar que, independentemente do valor da variação 

térmica, a dilatação ou contração resultante são desprezáveis, uma vez que são de uma ordem de 

grandeza     vezes menor que o comprimento inicial do tubo (para         tem-se que a variação 

do comprimento do tubo é de: 
     

    
  

  
 

      

      
           ).  

 

Figura 16- Comprimento final do tubo (para uma análise de         de tubo) conforme ocorram fenómenos 

de dilatação ou contração térmica 

A figura 17 representa a expansão térmica do tubo PEX-a SDR11 em 
  

 
, conforme a variação de 

temperatura [36]. Pode-se reparar que os resultados obtidos na figura 16 são muito similares aos 

valores presentes na figura 17. Por exemplo, segundo a figura 17 para uma variação térmica de     , 

espera-se uma dilatação do tubo de aproximadamente        
  , o que não difere muito do valor 

obtido, presente na figura 16, que ronda os        
  , para a mesma variação térmica. 
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Figura 17- Expansão térmica do tubo PEX-a SDR11 segundo [36] 

3.3. Aumento da amplitude devido a variações térmicas 
Com o novo comprimento do tubo determinado,   , segue-se o cálculo da nova amplitude resultante 

da variação térmica,   , e, por fim, o cálculo do novo raio mínimo de curvatura. De modo a calcular 

  , considera-se que o tubo se dispõe segundo a figura 38, onde 
 

 
 representa um quarto do 

comprimento de onda do tubo, ou seja  
 

 
 

    

 
         e   é o novo ângulo entre o tubo e o eixo 

horizontal,  , dado pela expressão 33. 

 

Figura 18- Aproximação efetuada para a determinação de    e de   

   
  

 
 
 

 
  

       
 (33) 

Na determinação de   ,    (figura 16) é utilizado na expressão 23 onde     
           e assume-

se um comprimento de onda inicial do tubo de         constante ao longo dos cálculos com   a 

variar entre            . 

3.3.1. Novo raio mínimo de curvatura e nova amplitude devido a variações 

térmicas 
Conhecido o valor de   , utiliza-se a expressão 33 de modo a se determinar   e a equação 27 de 

modo a determinar o novo raio mínimo de curvatura do tubo,       . Na tabela 13 apresentam-se os 

valores   conforme a variação térmica (positiva,        , ou negativa,        ). 
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Variação térmica positiva Variação térmica negativa 

                                                            

30 9,7 -30 6,05 

40 10,6 -40 5,32 

45 11,0 -45 4,95 

50 11,4 -50 4,58 

55 11,7 -55 4,22 

60 12,1 -60 3,85 

65 12,5 -65 3,48 

70 13,2 -70 2,57 

75 13,6 -75 2,20 

80 13,9 -80 1,83 

85 14,3 -85 1,47 

90 14,7 -90 1,10 

Tabela 13- Variação de   conforme a variação térmica 

Na figura 19 apresentam-se os valores de    e        resultantes da dilatação ou contração térmica 

da conduta. 

 

Figura 19- Valores de    e         

Como se pode constatar através da análise da tabela 13, o ângulo,  , que a conduta faz com o exio 

horizontal,  , varia entre:              . Desta forma, apesar do ângulo não variar 

significativamente quando as variações térmicas são negativas (       ) e mais acentuadas, 

provocam um efeito de perda da forma sinusoidal da conduta uma vez que     . Tal facto pode 

provocar o aumento acentuado da celeridade das ondas de pressão em caso de ocorrência de golpe 

de aríete, o que poderá levar a uma maior instabilidade da conduta e, porventura, o colapso da 

mesma. Conclui-se que é importante não se atingirem variações térmicas muito elevadas (na ordem 

de        ) para que a conduta mantenha, minimamente, a sua forma sinusoidal. Segundo a figura 
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19, a amplitude aumenta de uma forma aproximadamente linear se a variação térmica for positiva, 

        e diminui se a variação térmica for negativa,        . No caso de aquecimento, o raio 

mínimo de curvatura diminui muito pouco e de uma forma linear à medida que    aumenta. No caso 

de arrefecimento, o raio mínimo de curvatura varia linearmente se    for pequena. No entanto, se 

       , a variação tende a acentuar-se muito. Assim, não é recomendável variações térmicas 

superiores a este valor dado que a disposição sinusoidal do tubo tende a desvanecer-se e, com isso, 

as vantagens inerentes a esta disposição espacial (mencionadas em cima) também se tornam cada 

vez menores.  

Em suma, quer as dilatações ou contrações do comprimento do tubo, quer a variação da amplitude e 

do raio mínimo de curvatura são fenómenos que a instalação deve suportar sem ajudas externas de 

juntas de dilatação, uma vez que são reduzidas para um        . Desta forma, garante-se sempre 

que a instalação se dispõe sinusoidalmente, e não horizontalmente.  

4. Esforços na conduta 
A mecânica de fluidos consiste no estudo do escoamento animado de velocidade (mecânica dos 

fluidos dinâmica) ou no estudo do fluido parado (mecânica dos fluidos estática). Há situações em que 

é necessário fornecer potência ao sistema e, portanto, tem que haver um escoamento dinâmico ou 

situações em que não é preciso potência e o escoamento do fluido é interrompido.  

4.1. Esforços devidos ao caudal de quantidade de movimento na conduta 

Como já se referiu nos subcapítulos 3.2 e 3.3, o aumento do comprimento do tubo deve-se a 

fenómenos de variação térmica existentes no escoamento do fluido. No entanto, é de realçar que 

também existe uma contribuição do próprio escoamento animado de velocidade na variação do 

comprimento da conduta. Estas forças exercidas sobre o tubo pelo fluido e vice-versa, apesar de 

pequenas, devem ser quantificadas.  

Ao longo deste capítulo serão efetuadas várias simplificações e assunções. Uma delas reside no 

facto da massa ao longo do volume de controlo analisado não se alterar ou seja, obedece à lei da 

conservação de massa, dado pela expressão 34. Não obstante, é aplicada a segunda lei de Newton 

para regime estacionário, presente em 35.  

 
  

  
     (34) 

                               (35) 

Onde   representa a força exercida pelo fluido,   representa a massa,   a aceleração do corpo em 

movimento e   é um fator adimensional corretivo o qual deve ser inserido na equação dado que o 

perfil de velocidade não é uniforme ao longo do tubo. De facto, a velocidade no centro da conduta é 

ligeiramente superior à velocidade do fluido nas paredes da mesma. No presente estudo, considera-

se que    , dado que para regime turbulento:              , segundo [39]. 
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Tal como [39] refere, a propriedade que se pretende diferenciar é o momento linear,   , e, segundo 

a aplicação de um balanço de quantidade de movimento ao volume de controlo (    
 

 
) presente 

na figura 20, obtém-se a expressão 36, em regime estacionário para um volume de controlo 

deformável. 

 

Figura 20- Volume de controlo utilizado no balanço de quantidade de movimento. 

 

 

 

 

  
                              

  

  

          
  

  

       
  

  

    (36) 

Em 36,    representa a velocidade relativa do fluido (que é igual à velocidade absoluta dado que o 

volume de controlo é fixo) em relação a um referencial não acelerado   . O somatório    é o vetor 

resultante da soma de todas as forças que atuam no volume de controlo da conduta (incluindo forças 

gravíticas, eletromagnéticas e forças superficiais presentes no escoamento e na conduta). A incógnita 

   é considerada desprezável uma vez que as tensões desviadoras são de uma ordem de magnitude 

muito inferior aos outros termos. Assim sendo, o objetivo final é a determinação da fórmula para 

calcular     que representa a força que o tubo exerce sobre o escoamento (e vice-versa). É de 

salientar que o produto interno,       , tem um valor negativo na entrada do tubo, ou seja na secção  , e 

tem um valor positivo na saída do mesmo, em  . Para além disso, a pressão   pode ser decomposta 

em duas parcelas: pressão atmosférica,     , e pressão relativa à atmosférica,     . A parcela      

está conotada a  três parâmetros:                    se o escoamento apresentar velocidade nula; 

                                  se o escoamento estiver animado de velocidade; 

                                se ocorrerem fechos rápidos ou lentos de válvulas na conduta. Deste 

modo, a equação 36 degenera em: 

 

               
  

  

          
  

  

       
  

  

    

                                     

             
  

  

                  
  

  

 

(37) 



27 

 

4.2. Esforço segundo o eixo coordenado y 
Como      é muito menor que     , então considera-se que       , restando apenas o termo     . É 

importante notar que segundo o eixo  ,         se decompõe em         e que         se decompõe em 

        . Segundo o eixo  , a normal exterior     é dada por (     ) quer para a entrada,   , quer 

para a saída ,   , da conduta. Assim, a equação 37 simplifica-se ainda mais: 

 
                                 

                                       
(38) 

Seguidamente, são tidas em conta algumas assunções legítimas que se podem fazer de modo a que 

se chegue à expressão final de   . Assume-se que a velocidade à entrada e à saída da conduta são 

iguais uma vez que os efeitos de rugosidade da superfície que provocam forças de atrito, perda de 

carga ou até alterações bruscas de movimento do fluido provocadas pela forma sinusoidal da 

conduta, são desprezáveis dado que o volume de controlo que se está a analisar é muito pequeno a 

comparar com o comprimento total da conduta. Seguidamente pode-se afirmar que a área de entrada 

é igual à área de saída, ou seja,        , uma vez que no volume considerado a 

expansão/contração do perímetro da conduta é praticamente nula. Uma outra aproximação reside na 

perda de carga, que é tida em conta como constante, e dada por:                   , também devido 

ao facto do troço ser muito pequeno a comparar com o comprimento total. Finalmente, como o 

presente fluido é tido em conta como incompressível e      , então conclui-se que há conservação 

de massa no volume de controle, ou seja,           . Assim sendo, tem-se que:              

e, a expressão 38 degenera na 39, (White, Seventh Edition). 

 
                                       

                          
(39) 

Esta expressão 39 demonstra que a força que o tubo exerce sobre o escoamento aponta para fora do 

tubo como esquematizado na figura 21, onde      , e que depende do caudal mássico do fluido,   , 

da sua velocidade,  , do ângulo,  , que a conduta sinusoidal faz com o eixo horizontal  , da área da 

secção,  , e da pressão relativa dentro do tubo,     . Por outro lado, o par ação-reação de    

representa a força que o escoamento exerce no tubo e é dada por:    . É de realçar que o ângulo   

depende da amplitude,  , do tubo (quer   quer   foram determinados para diferentes variações 

térmicas no subcapítulo 3.3). 

 

Figura 21- Força que o tubo exerce sobre o escoamento 



28 

 

4.3. Esforço segundo o eixo coordenado x 
Não obstante, uma análise da expressão 37, mas agora segundo o eixo horizontal  , permite obter a 

expressão 40 onde se pode verificar que, segundo este eixo coordenado, a força exercida pelo tubo 

no fluido e vice-versa, (   ), são nulas. 

 

                                

                                      

                     

                                        

(40) 

4.4. Força de tração uniforme na conduta 
Um outro parâmetro que pode ser determinado aquando do conhecimento de       é a força de 

tração uniforme nos apoios do tubo, denominada por   . Da figura 21 é possível corroborar que: 

                     
  

      
                 (41) 

   é a força de tração responsável pelo aumento do comprimento do tubo que origina um 

alongamento,   . Através da expressão 42 é possível determinar essa variação de comprimento 

induzida. 

 
   

    
  
   

 

 
 

(42) 

Onde   é o diâmetro do tubo interno,   representa a espessura do mesmo,           é o 

comprimento inicial do tubo (calculado no subcapítulo 3.1.1) e              representa o módulo 

de elasticidade da tubagem, presente em [34]. Depois de determinado   , o comprimento final:   , 

obtém-se através da expressão:         .  

De seguida na tabela 14, apresentam-se os valores resultantes da aplicação das fórmulas 39, 41 e 

42. É de notar que para o cálculo de   , a espessura do tubo,  , é necessária. Portanto, considerou-se 

o diâmetro (         ) e espessura (         ) do tubo (justificação no final do subcapítulo 

2.4.3). Para além do mais, na tabela 14 considera-se o caso de fluido parado com     
   e, 

portanto, sujeito apenas à pressão hidrostática (                                     ) enquanto 

que na tabela 15 se considera que o fluido está animado com uma velocidade constante de   

     
   (valor calculado na tabela 3 para          ) logo está sujeito à pressão causada pela 

perda de carga na conduta,                                   e/ou                                 com a 

celeridade da onda de pressão dada por:         
 

 
 (tabela 18), se ocorrerem fechos rápidos ou 

lentos de válvulas na instalação. Assim se    
 

 
 considera-se que:                                 

                            , onde                                                               

           e                                               . Desta forma obtém-se o seguinte 

resultado:                                     . 
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Variação térmica positiva  
         

Variação térmica negativa 
         

                                                                        
30 9,7 -71 210,2 0,0004 1,2714 -30 6,05 -44 210,2 0,0004 1,2714 

40 10,6 -80 210,2 0,0004 1,2714 -40 5,32 -39 210,2 0,0004 1,2714 

45 11,0 -83 210,2 0,0004 1,2714 -45 4,95 -36 210,2 0,0004 1,2714 

50 11,4 -85 210,2 0,0004 1,2714 -50 4,58 -34 210,2 0,0004 1,2714 

55 11,7 -88 210,2 0,0004 1,2714 -55 4,22 -32 210,2 0,0004 1,2714 

60 12,1 -91 210,2 0,0004 1,2714 -60 3,85 -28 210,2 0,0004 1,2714 

65 12,5 -96 210,2 0,0004 1,2714 -65 3,48 -26 210,2 0,0004 1,2714 

70 13,2 -99 210,2 0,0004 1,2714 -70 2,57 -19 210,2 0,0004 1,2714 

75 13,6 -101 210,2 0,0004 1,2714 -75 2,20 -16 210,2 0,0004 1,2714 

80 13,9 -104 210,2 0,0004 1,2714 -80 1,83 -13 210,2 0,0004 1,2714 

85 14,3 -107 210,2 0,0004 1,2714 -85 1,47 -11 210,2 0,0004 1,2714 

90 14,7 -109 210,2  0,0004  1,2714 -90 1,10   -8 210,2  0,0004  1,2714 

Tabela 14- Valores obtidos aplicando as expressões (6), (8) e (9) para     
   

Variação térmica positiva  
         

Variação térmica negativa 
         

                                                                        
30 9,7 -497 1474 0,006 1,277 -30 6,05 -311 1474 0,006 1,277 

40 10,6 -542 1474 0,006 1,277 -40 5,32 -273 1474 0,006 1,277 

45 11,0 -563 1474 0,006 1,277 -45 4,95 -254 1474 0,006 1,277 

50 11,4 -583 1474 0,006 1,277 -50 4,58 -235 1474 0,006 1,277 

55 11,7 -598 1474 0,006 1,277 -55 4,22 -217 1474 0,006 1,277 

60 12,1 -618 1474 0,006 1,277 -60 3,85 -198 1474 0,006 1,277 

65 12,5 -638 1474 0,006 1,277 -65 3,48 -179 1474 0,006 1,277 

70 13,2 -673 1474 0,006 1,277 -70 2,57 -132 1474 0,006 1,277 

75 13,6 -693 1474 0,006 1,277 -75 2,20 -113 1474 0,006 1,277 

80 13,9 -708 1474 0,006 1,277 -80 1,83 -94 1474 0,006 1,277 

85 14,3 -728 1474 0,006 1,277 -85 1,47 -76 1474 0,006 1,277 

    90 14,7 -748 1474 0,006   1,277    -90 1,10   -57 1474 0,006 1,277 

Tabela 15- Valores obtidos aplicando as expressões (6), (8) e (9) para        
   

Através da análise da tabela 14 e 15 conclui-se que    apresenta valores muito próxmios de    para 

    
   e para        

  . Assim, a variação de comprimento do tubo devido a esforços 

provocados pela pressão de perda de carga e pressão resultante do golpe de Aríete é desprezável. 

4.5. Tensão de flexão na conduta 
Um outro parâmetro que deve estar balizado são as tensões de flexão a que o tubo está sujeito, 

       . Este valor está dependente do raio mínimo de curvatura da conduta (calculado no subcapítulo 

3.3.1), de       e da espessura   do tubo, como se pode corroborar na expressão 43. 

         
  

   
 (43) 

Os resultados de         apresentam-se nas tabelas 16 e 17 em estreita relação com a variação 

térmica e o raio mínimo de curvatura da instalação. Na tabela 16 considera-se o caso de fluido 

parado com     
  , enquanto que na tabela 17 considera-se que o fluido está animado com uma 

velocidade constante de        
  . 
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Variação térmica positiva  
         

Variação térmica negativa 
         

                                                                        

30 0,75 -71 -2603 -30 1,20 -44 -1013 

40 0,68 -80 -3110 -40 1.36 -39 -849 

45 0,66 -83 -3338 -45 1,47 -36 -677 

50 0,64 -85 -3573 -50 1,58 -34 -583 

55 0,62 -88 -3784 -55 1,72 -32 -494 

60 0,60 -91 -4033 -60 1,88 -28 -412 

65 0,58 -96 -4291 -65 2,08 -26 -337 

70 0,55 -99 -4793 -70 2,83 -19 -183 

75 0,53 -101 -5073 -75 3,30 -16 -134 

80 0,52 -104 -5323 -80 3,96 -13 -93 

85 0,51 -107 -5617 -85 4,95 -11 -60 

  90 0,49 -109 -5918   -90 6,60   -8 -34 

Tabela 16-         conforme    para     
   

Variação térmica positiva  
         

Variação térmica negativa 
         

                                                                        

30 0,75 -497 -18257 -30 1,20 -311 -7107 

40 0,68 -542 -21813 -40 1.36 -273 -5955 

45 0,66 -563 -23407 -45 1,47 -254 -4750 

50 0,64 -583 -25055 -50 1,58 -235 -4090 

55 0,62 -598 -26535 -55 1,72 -217 -3462 

60 0,60 -618 -28286 -60 1,88 -198 -2890 

65 0,58 -638 -30091 -65 2,08 -179 -2361 

70 0,55 -673 -33614 -70 2,83 -132 -1282 

75 0,53 -693 -35576 -75 3,30 -113 -941 

80 0,52 -708 -37327 -80 3,96 -94 -653 

85 0,51 -728 -39390 -85 4,95 -76 -419 

  90 0,49 -748 -41505   -90 6,60 -57 -235 

Tabela 17-         conforme    para        
   

Através da análise da tabela 16 e 17 conclui-se que a         apresenta valores desprezáveis quer 

para     
   quer para        

   e abaixo da tensão de flexão admissível no tubo,              

        para uma temperatura        (UPONOR, Guia de micro-redes urbanas de calor e frio). 

5. Golpe de Aríete na conduta 
Num sistema de distribuição de água ocorre abastecimento e descarga logo a pressão dentro do tubo 

varia, aquando destes acontecimentos. Desta forma, escoamentos instáveis desenvolvem-se e, pelo 

menos durante a abertura e fecho das válvulas, é inevitável o aparecimento de ondas de pressão que 

originam uma variação de pressão dentro da conduta denominada por golpe de Aríete. Este 

fenómeno, podendo ser insignificante, pode também ser a causa de maiores tensões mecânicas ou 

até mesmo do colapso da conduta devido às subpressões causadas na mesma [19].  

Considera-se que o fluido que escoa na conduta é incompressível e a rede de distribuição é rígida. 

Aquando do fecho da válvula de abastecimento, origina-se um aumento de pressão,   , dado por: 
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 (44) 

Onde   é a densidade do fluido,   é o comprimento da conduta,   é a velocidade de escoamento do 

fluido e    é o tempo de fecho da válvula. Pode-se corroborar que se      então     , o que não 

está de acordo com a realidade. A principal razão que justifica esta contradição reside no fato de que 

a própria elasticidade da conduta e a compressibilidade do fluido que nela circula variam 

significativamente quando o fecho da válvula é rápido e portanto a variação de pressão é mais 

acentuada. Aquando do cálculo das pressões resultantes do golpe de Aríete, serão tidos em conta 

estes dois fatores.  

Se for considerado novamente fecho rápido mas, desta vez, o fluido compressível, então a onda de 

pressão causada pelo fecho viaja ao longo da conduta em sentido contrário ao do fluido com uma 

dada celeridade,  , originando uma sobrepressão/subpressão no interior da conduta,   , dada por: 

          (45) 

Desta expressão quer a densidade do fluido quer a velocidade do mesmo ao longo da conduta são 

conhecidos. Apenas a celeridade da onda de pressão,  , e a sobrepressão,   , são incógnitas. 

5.1. Descrição da propagação da onda de choque 
Antes de mais, convém explicar sucintamente o fenómeno de propagação da onda de pressão 

resultante do fecho rápido ou lento da válvula. Assim sendo, na figura 22 encontra-se a evolução de 

   bem como a direção de propagação do caudal mássico na conduta [19]. 

 

Figura 22- Fases do golpe de Aríete [19] 

Procedendo à descrição de cada fase presente na figura 22, tem-se respetivamente: 

a) Aquando do fecho da válvula de abastecimento, o fluido é obrigado a mudar 

instantaneamente de direção e surge uma onda de pressão que se desloca em direção 
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oposta à inicial, ou seja, do reservatório para a fonte. Assim sendo o tempo que esta frente de 

onda demora a chegar à fonte é dado pela seguinte expressão: 

   
 

 
 (46) 

   

b) Neste preciso instante existe uma sobrepressão no tubo    que é maior na parte final do tubo 

em relação à parte inicial, causando uma instabilidade no fluido na parte superior do tubo e 

fazendo com que a direção de propagação do escoamento mude para       (isto é viaja 

agora da fonte em direção ao reservatório). Desta forma, origina-se uma nova onda de 

pressão (fazendo com que a pressão   baixe novamente para o seu valor original que é 

zero), que viaja em direção à válvula demorando o mesmo tempo que a primeira onda de 

pressão, totalizando um tempo final desde que se fecha a válvula até a onda de pressão 

chegar novamente à válvula que é o dobro do tempo da expressão (3), ou seja, t   
  . 

c) Neste instante, o caudal de fluido na válvula está novamente desequilibrado. É negativo e 

desloca-se em direção ao reservatório. Surge uma nova onda de pressão que se desloca em 

direção ao reservatório, fazendo com que a pressão baixe para um valor        e o caudal 

passa a ser nulo    . Esta onda de pressão chega ao reservatório em t   
  . 

d) O desequilíbrio no reservatório cria novamente outra onda de pressão que se dirige em 

direção à válvula chegando à mesma em     
  . Neste preciso instante o estado do 

escoamento ao longo do tubo é idêntico ao inicial (               ). 

5.2. Diminuição da celeridade das ondas de pressão na conduta 

sinusoidal  
Um dos aspetos diferentes na instalação desta rede de distribuição baseia-se na disposição em forma 

sinusoidal. Uma das principais razões reside na diminuição da celeridade das ondas de pressão 

dentro da conduta e, consequentemente, a redução da pressão interna associada ao golpe de Aríete. 

Desta forma, salvaguarda-se que a conduta dificilmente entrará em colapso e assegura-se um fator 

de segurança importante no dimensionamento da mesma, segundo [19]. 

5.2.1. Extensão radial e longitudinal na conduta  
A celeridade das ondas de pressão que se geram está estritamente relacionada com a variação do 

volume interno que, por sua vez, depende das variações de pressão a que o tubo é submetido 

aquando do fecho da válvula. Ou seja, por cada unidade de sobrepressão, o volume interno varia um 

dado valor. A variação do volume interno é originada devido quer à variação do perímetro da conduta 

quer do comprimento da mesma. É de esperar que com a sobrepressão existente o tubo aumente o 

seu perímetro e o seu comprimento.  

Assim, é fundamental determinar a extensão longitudinal e radial do tubo em função da sobrepressão 

causada pelo movimento da frente de onda com uma dada celeridade. A figura 23 apresenta um 

esquema do tubo sujeito a uma sobrepressão interna,   , e, seguidamente, nas expressões 47 e 48 
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apresentam-se a tensão,   , e extensão radiais,   , a que a conduta está sujeita em função da 

sobrepressão,   , e desprezando o coeficiente de Poisson. 

 

Figura 23- Variação radial devido à sobrepressão no tubo 

   
     

 
 
  

 
 

    

 
 

 (47) 

   
  

 
 

    

   
  (48) 

Na figura 24 está representado um esquema do tubo sujeito a uma sobrepressão interna,   , e a sua 

variação longitudinal. Nas expressões 49 e 50 apresentam-se a tensão,   , e extensão longitudinais, 

  , a que a conduta está sujeita em função da sobrepressão, desprezando o coeficiente de Poisson. 

 

Figura 24- Variação longitudinal devido à sobrepressão no tubo 

   
       

 
 
  

 

      
 
 
    

 
    

   
 

             

(49) 

   
  

 
 

    

     
 (50) 
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5.3. Determinação da celeridade da onda de pressão 
Conhecendo as expressões das extensões a que o tubo está sujeito em função de   , realiza-se um 

balanço de massa à conduta entre o instante   e um instante      como a figura 25 sugere. Neste 

esquema no instante   a pressão é a atmosférica, o volume é    e a velocidade é    (velocidade do 

escoamento). No instante      a pressão é a atmosférica mais o aumento provocado pela 

sobrepressão devido ao fecho da válvula, o volume é    (     ) e a velocidade é nula (na medida 

em que a celeridade da onda de pressão é muito maior que a velocidade do escoamento na conduta 

e esta redução da velocidade acontece somente num comprimento        do tubo).   

 

Figura 25- Esquema da propagação de uma onda de pressão devido ao golpe de Aríete 

O balanço de massa para os respetivos instantes   e      no referencial em que o escoamento é 

estacionário (isto é, no referencial de frente de onda), segundo [4], pode ser calculado da seguinte 

forma: 

 
 

  
                     (51) 

Com: 

 

 

  
         

    

              

  

 
     

  
 

               
             

  
 

(52) 

Nesta expressão tem-se que: 

                    
  (53) 

           (54) 

Desta forma 51 degenera em: 
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(55) 

Por definição tem-se que: 

      
  

 
  

  

 
 

  

 
 (56) 

Logo a expressão 55 fica: 

       
  

 
           

                  
         (57) 

Segundo as expressões 48, 50 (   e    respetivamente) e 60,  desprezando-se   
          e      

 , 

obtém-se: 

 

      
  

 
     

      

   
 

    

     
       

        
    

   
   

  

 
     

     

     
      

  

        

          
  

 
      

   

   
       

    

   
  

  

 
 

          
  
 
 
  

      
 
 
  

 
 

 
  
 

 
 

(58) 

Nesta dedução considerou-se que:    . Caso   entre em consideração, pode-se usar a expressão 

presente em [4] de modo a calcular a celeridade, que é dada por: 

    
  
 
 
  

    
 
 
    

 
 

 
  
 

 
 (59) 

Não obstante, do balanço de forças e quantidade de movimento na conduta, segundo o eixo 

coordenado   (e admitindo que não há forças externas aplicadas no fluido), obtém-se a expressão 

para se determinar   , dado por: 

 

 

  
                                                 

               
                           

(60) 

Onde: 

 
 

  
            

    

                       

  
           (61) 

Para os líquidos, a equação de estado mais comum é a de material elástico caracterizado por um 

valor denominado módulo volumétrico de compressão,  . Esta variável costuma ser constante porque 

a compressão/descompressão dos líquidos não tem praticamente dissipação de energia nem 
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variação de temperatura e o   dos líquidos depende pouco da pressão, segundo [4]. Desta forma 

considera-se que              (valor para água a      à pressão de        ). É indispensável 

considerar também a elasticidade do material da conduta. Segundo [34], considera-se que para o 

tubo PEX-a portador do fluido, o módulo de elasticidade é de             . Considera-se que a 

massa volúmica da água é aproximadamente constante e que a sua variação com a temperatura 

pode ser negligenciável,      
  

   . Considera-se que a espessura do tubo interior varia conforme o 

diâmetro interno disponível em catálogo. É preciso ter em conta que o fator   depende da maneira 

como o tubo está apoiado. Sabendo que o tubo é de parede espessa (        ) e que apresenta 

completa liberdade longitudinal, então segundo [4] obtém-se a seguinte expressão: 

           
 

 
 

 

   
 (62) 

Onde   é o coeficiente de Poisson e para o material do tubo (PEX-a) tem o valor de      .  

Desta forma, e recorrendo às expressões anteriormente deduzidas, é possível calcular a celeridade 

da frente de onda de pressão provocada pelo golpe de Aríete,  . Na tabela 18 apresentam-se os 

valores de   conforme o diâmetro da tubagem, calculados recorrendo à expressão 59. Os valores de 

   estão justificados na tabela 3. 

Diâmetro do tubo     
Velocidade do fluido,  

   
 

 
  

   
 

 
  

0,0204 0,70 174,30 
0,0262 0,83 173,00 
0,0326 0,95 174,73 
0,0408 1,10 174,30 
0,0514 1,27 174,30 
0,0614 1,42 173,05 
0,0736 1,58 173,42 

0,09 1,78 173,26 

Tabela 18- Celeridade da onda de pressão na conduta 

5.4. Espessura necessária da conduta 
De forma a complementar o estudo da celeridade da frente de onda, seguem-se alguns cálculos que 

visam obter a espessura mínima que o tubo interno deve ter de modo a não entrar em falha mecânica 

caso ocorra um golpe de aríete.  

Primeiramente determina-se a sobrepressão a que a conduta fica sujeita aquando da existência de 

golpe de aríete através da expressão 60:               . Seguidamente e recorrendo a [34], para 

o tubo PEX-a, o valor de referência para a resistência à tração para       é de                . 

Assim sendo, e usando a expressão 63, é possível calcular a espessura mínima que o tubo deve 

apresentar de modo a não entrar em falha,  . 
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 (63) 

Na tabela 19 encontram-se os valores de    e de   conforme o diâmetro do tubo interior. 

Diâmetro do tubo                   

0,0204          0,00014 

0,0262          0,00021 

0,0326          0,00030 

0,0408          0,00043 

0,0514          0,00062 

0,0614          0,00083 

0,0736          0,00111 

0,09          0,00153 

Tabela 19- Espessura mínima que o tubo deve ter para suportar possíveis golpes de Aríete 

É possível verificar que a espessura mínima que o tubo deve ter, de modo a não entrar em colapso 

devido ao golpe de Aríete, é muito inferior à espessura que a UPONOR disponibiliza conforme o 

diâmetro interno do tubo (presente na tabela 2). Assim, garanta-se que o tubo não entra em falha 

mecânica devido às sobrepressões causadas pelo golpe de Aríete. 

5.5. Cavitação 
No dimensionamento de sistemas de distribuição de fluidos é importante não atingir elevadas 

subpressões (cujo valor é o simétrico da sobrepressão causada pelo fecho de uma válvula). É devido 

às subpressões que a maioria das condutas entram em colapso porque as mesmas colocam a 

conduta em instabilidade elástica (fenómeno de flexão), enquanto no caso de sobrepressões a 

conduta é tracionada, suportando melhor este tipo de esforço. O valor mínimo, para a água, da 

pressão absoluta é a pressão de vapor saturado ou pressão de cavitação que assume um valor de 

                            ), segundo [16]. Como se pode corroborar este valor é inferior (em 

módulo) ao valor das sobpressões obtidas e presentes na tabela 19. É fundamental que as 

subpressões atingidas devido ao golpe de aríete sejam superiores em módulo ao valor da pressão de 

cavitação do fluido, o que acontece neste dimensionamento da conduta, [4]. 

5.6. Pressão contínua suportada pela conduta no seu tempo de vida 
Segundo [36] é possível determinar a pressão contínua de trabalho,                  , a que o tubo 

interior PEX-a SDR11 pode estar sujeito, de modo a nunca entrar em falha mecânica. Para tal, basta 

saber a temperatura média do fluido que escoa dentro da conduta e qual a vida útil desejada para a 

mesma. Supõem-se que a temperatura contínua de trabalho é determinada tendo em conta as 

temperaturas extremas do fluido, com a temperatura máxima,                        e a temperatura 

mínima,                       . Assim sendo,        
                                   

 
  

     

 
     . 

Por fim, estima-se que a duração desejável da instalação ronde os                  

             . Através da análise da figura 26, consegue-se determinar a tensão tangencial: 

                .  
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Figura 26- Curva de regressão mínima do tubo interior PEX-a SDR11, [36] 

De acordo com [36] calcula-se                    a que o tubo pode estar sujeito, nunca entrando em 

rutura, na qual a unidade do termo “           ” é em     e a do termo “                         ” é 

em anos, através da expressão: 

 

                      
           

 
                         

    
 

 

       
        

           

(64) 

6. Dimensionamento da caleira 
No dimensionamento da caleira que protege de agentes externos a conduta (como a água, choques 

térmicos, corrosão e cargas externas aplicadas), é preciso determinar a profundidade a que se deve 

enterrar a caleira no solo. Desta forma, considera-se que a mesma está envolvida por terra que, 

conforme chova ou não, e conforme existam alterações significativas de temperatura do ar, originará 

fluxos térmicos transientes.  

6.1. Histórico da temperatura do ar exterior na Ribeira Grande 
Assim sendo, esta situação envolve condições de contorno não constantes (como o 

aquecimento/arrefecimento periódico unidimensional) e várias soluções analíticas foram 

desenvolvidas [16]. O objetivo é determinar a evolução da temperatura       , onde   representa a 

profundidade em metros (neste caso o estudo incide entre:        ) e  , o tempo em horas (que 

varia entre         ). Desta forma, considerou-se um histórico de temperaturas mensais críticas 

que foram compiladas na figura 27, recorrendo ao Instituto Português do Mar e Atmosfera entre o ano 

de 1970 e 2000, segundo [8]. 
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Figura 27- Histórico de temperaturas mensais críticas entre 1970 e 2000, [8] 

6.2. Solução analítica para determinação da profundidade de colocação 

da caleira 
Uma solução analítica desenvolvida que é válida quando já passou tempo suficiente de modo a 

atingir-se um estado quase estacionário, no qual todas as temperaturas flutuam periodicamente em 

redor de um valor médio (que não varia no tempo), está contemplada na expressão 65 presente em 

[16]. 

         

  
        

 

  
          

 

  
   

                 
 

  
          

 

  
           

(65) 

  

Onde a variável             representa a diferença de temperatura máxima registada num dia: 

     . Na figura 27 é possível corroborar que                 e ocorreu no mês de Março. É de 

notar que    tem que estar em graus Kelvin e o método utilizado para obter esta temperatura inicial 

recorre a uma análise das temperaturas mais frequentes. 

6.2.1. Determinação da temperatura mais frequente 
Segundo [2], consegue-se obter a temperatura mais frequente da região da Ribeira Grande. Para tal, 

analisaram-se várias frequências de ocorrência, e estudaram-se     casos para uma gama de 
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temperaturas do ar que varia entre           . Assim, na figura 28 estão presentes as 

temperaturas mais frequentes e, pode-se concluir que é razoável utilizar        , como temperatura 

com maior número de ocorrência nesta região. 

 

Figura 28- Número de ocorrências de temperaturas 

6.2.2. Espessura de penetração térmica 
Existe uma espessura de penetração térmica,   , que é definida como a posição relativamente à 

superfície na qual a amplitude das flutuações de temperatura é reduzida cerca de     em relação à 

amplitude da superfície. Desta forma se     , garante-se que o efeito de propagação da 

temperatura é quase desprezável. Na expressão 66,           

   representa a difusidade térmica 

do terreno que foi tido em conta como terra húmida, dada a elevada pluviosidade da região. Não 

obstante,   é dado pela expressão 67 e representa a frequência de aquecimento/arrefecimento. 

         
 

 
 (66) 

   
  

        
             

   (67) 

Na figura 29 pode-se comprovar que, para uma profundidade de colocação da caleira de:        , 

os efeitos da variação térmica durante       são, sensivelmente,             . Este valor 

representa uma variação térmica quase desprezável e que não vai surtir qualquer efeito na variação 

da temperatura dentro da caleira, e ainda menos como fator que interfira nos fenómenos de perda 

térmica devido a convecção e condução entre a caleira e a tubagem (abordados em 2.4.3). É de notar 

que a amplitude das flutuações térmicas decai exponencialmente com a distância à superfície,  .  
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Figura 29- Variação periódica da temperatura do solo num dia crítico 

6.3. Projeto da caleira de betão 
De modo a dimensionar a caleira de betão, as características mecânicas da mesma têm que ser 

analisadas. Na tabela 20 apresentam-se as propriedades do betão não armado, nomeadamente do 

betão C35/45, segundo a norma EN1992-1-1, disponível em [12]. Pode-se concluir que, de modo a 

projetar convenientemente a caleira, a tensão que deve ser tida em conta é a de tração, uma vez que 

o betão tende a entrar em rotura quando é tracionado e não quando é comprimido. Para o projeto de 

dimensionamento será tida em conta que a tensão de rotura à tração,                 , deve ser 

dividida por um fator de segurança:        , originando a                           , de acordo com 

[23].É de realçar que, como o betão é um material frágil e não dúctil (tem uma elongação inferior a 

   e entra em rotura sem aviso prévio), o    deve ser aplicado à tensão de rotura e não à tensão de 

cedência [23]. 

Betão C35/45 Valor em     

Tensão de rotura à tração:              

Tensão de rotura à tração para dimensionamento:                         

Tensão de rotura à compressão:                

Módulo de elasticidade:           

Tabela 20- Características mecânicas da caleira de betão 

O objetivo principal no projeto da caleira é diminuir quanto possível a espessura das várias seções da 

mesma de modo a que as tensões aplicadas sejam relativamente uniformes e próximas da tensão de 
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rotura à tração. Assim, garante-se uma redução de material e, consequentemente, uma redução dos 

custos. De forma a calcular a tensão que pode ser aplicada nas fibras de uma secção da caleira, 

utiliza-se a expressão 68, onde:   representa o momento aplicado nessa secção,   é o momento de 

inércia da secção transversal considerada e   é a distância à fibra neutra da secção. De modo a se 

determinar a tensão máxima,      , substitui-se   por    , que corresponde à maior distância à fibra 

neutra da secção,  de acordo com [23].  

   
 

 
  
        

 

 
  
  (68) 

Para determinar o momento fletor,  , recorre-se a um carregamento uniformemente distribuído por 

unidade de comprimento,  , numa viga com comprimento  , apoiada nas extremidades dada pela 

expressão 69. Segundo [38], o momento fletor é máximo em   
 

 
, ou seja, a meio vão. Substituindo 

  
 

 
 na expressão 69, obtém-se a expressão 70. 

   
 

 
       

  

 
   (69) 

       
   

 
 (70) 

Como o betão cede à tração e não devido a esforços de compressão, uma medida que se pode 

adotar é arredondar a parte de cima da caleira, que vai estar sujeita ao carregamento uniformemente 

distribuído. Uma estrutura em arco funciona muito bem neste caso dado que, apesar de aumentar as 

tensões devido à compressão, reduz significativamente as tensões de tração. Como o betão aguenta 

elevados esforços compressivos, esta estrutura em arco será a adotada para o dimensionamento da 

caleira. Segundo [23], para uma secção em arco, o momento de inércia da mesma,  , bem como as 

distâncias à fibra neutra,   e   , apresentam-se na figura 30. É de notar que, no presente caso, 

   
                  

 
 

                 

 
 e                                       .  

 

Figura 30- Parte de cima da caleira, [23] 

6.3.1. Determinação da espessura ideal da caleira para diferentes secções 
Assim, a espessura ideal que o arco deve apresentar para que a tensão máxima de flexão,      , 

numa secção do mesmo, se aproxime do valor de                           , deve ser determinada 

recorrendo ao software SolidWorks. Como o preço do betão é barato, não é aconselhável que o valor 

da       se aproxime em demasia da                   , logo a remoção de material não deve ser 

exacerbada. Desta forma, garante-se sempre uma margem de segurança extra no projeto de 
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dimensionamento da parte de cima da caleira. É de realçar que neste estudo se considera que a 

força aplicada na parte de cima do arco,  , está uniformemente distribuída e apresenta um valor 

constante. O valor de  , expressão 71, é calculado tendo em consideração que o volume de terra por 

cima da caleira,       , se encontra húmido, logo com uma massa volúmica maior,               

    
  

   , e que, por ventura, possa existir um carregamento extra devido, por exemplo, à 

passagem de um animal pesado, logo considera-se que:             . Como calculado em 6.2.2 a 

profundidade a que a parte de cima da caleira deve estar é de        . Desta forma a massa de 

terra húmida por cima da caleira é dada por:                                                    

                               , onde                representa o comprimento de cada 

troço da caleira e          calcula-se recorrendo à expressão 72 em que                    

representa o diâmetro do tubo maior da UPONOR,             é a amplitude máxima que se 

verifica para uma variação térmica máxima (calculada em 3.3.1) e                é a espessura da 

parede da caleira depois de uma análise em SolidWorks.  

                                            (71) 

 
                                                        

       
(72) 

Não obstante, no cálculo da altura da caleira,         , presente na fórmula 73,             , 

representa o aumento do diâmetro provocado pelo aumento do perímetro devido à extensão do tubo, 

provada pela perda de carga e possível golpe de Aríete que, depois de calculada, se verificou que é 

da ordem de        , logo considera-se desprezável. Por fim,                     é o ganho de altura 

devido à adoção de uma estrutura em arco na parte de cima da mesma. É de notar que 

                         , onde    e    estão representados na figura 24. 

 

 

De modo a dimensionar convenientemente a caleira, simulou-se o efeito de possíveis pedras com 

diferentes diâmetros que podem existir na parte onde a caleira assenta na terra. No SolidWorks, 

nesta face que vai assentar na terra colocou-se uma fixação elástica, ou seja, a caleira regressa à 

forma inicial após o contacto com as pedras uma vez que, com o passar do tempo, estas enterram-se 

na terra húmida. Esta fixação distribuída assumiu-se ter uma rigidez de      . Na face em arco da 

parte de cima da caleira, foi aplicada a força previamente calculada na expressão 71,        . Nas 

faces laterais da caleira também vão existir forças, que a comprimem. Considerou-se que, nestas 

faces, a força exercida é de       em cada uma. Na figura 31, 32 e 33 é possível corroborar a 

distribuição destas forças na caleira e as tensões que originam na mesma. Nos materiais frágeis, 

segundo o critério de Rankine ou de Coulomb, a rutura ocorre quando a máxima tensão principal 

alcança a resistência última do material para ensaios de tração uniaxial. É de notar que tal, como 

estipulado na tabela 20, o limite de tensão de rotura à tração do betão:                            não 

 
                                                                

        
(73) 
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é ultrapassado em nenhuma secção da caleira pela primeira tensão principal, garantindo-se as 

condições de segurança no dimensionamento da caleira, de acordo com [20]. 

 

Figura 31- Vista da parte de lado e de frente da caleira e respetivas primeiras tensões principais  

 

Figura 32- Vista da parte de baixo da caleira e respetivas primeiras tensões principais 

 

Figura 33- Vista da parte de cima em arco da caleira e respetivas primeiras tensões principais 
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6.4. Manutenção da caleira e inspeção da conduta 
Para permitir uma fácil reparação ou inspeção da tubagem, sem ter que destruir a caleira de betão, 

optou-se por dividir a caleira em duas partes, que encaixam uma na outra, como a seguir 

representado na figura 34 e 35.  

 

Figura 34- Parte de baixo da caleira com sistema de encaixe na parte de cima da mesma 

 

Figura 35- Parte de cima em arco da caleira com sistema de encaixe na parte de baixo da mesma 

6.5. Custo da caleira 
Finalmente é possível calcular o custo, associado ao betão que se vai utilizar, no fabrico da caleira. 

Para o betão C35/45, o preço por metro cúbico,                    , segundo [17]. Na figura 36 é 

possível corroborar que o volume de cada troço de caleira com       cada é de:                

        . Uma vez que o comprimento total da caleira é de        , obtém-se o volume total de 

betão que vai ser utilizado dado por:          
    

    
                  . 

 

Figura 36- Propriedades de cada troço da caleira com       

Através da expressão 74 determina-se o preço da caleira de betão total,  : 

                                         (74) 
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7. Climatização do interior do pavilhão da piscina  
De modo a se obter uma temperatura agradável para os nadadores, para as pessoas que estão a 

assistir e treinadores, definiu-se como objetivo atingir a temperatura de      e uma humidade relativa 

do ar do interior do pavilhão de    , de acordo com normas presentes em [24]. 

Foram considerados três casos típicos para a obtenção das temperaturas de cada mês. Numa 

primeira abordagem são tidas em conta as temperaturas médias e humidades relativas do ar exterior 

habituais na ilha de São Miguel. Nas outras duas abordagens são tidas em conta temperaturas do ar 

exterior extremas que ocorreram na ilha de São Miguel, com as respetivas humidades relativas, 

segundo [8]. Estas temperaturas extremas são os valores máximos e mínimos registados num 

período de análise de    anos (1971-2000), para todos os meses do ano, num dia específico de cada 

mês. 

7.1. Balanço mássico à água no ar do pavilhão 
De modo a se obterem os valores para cada mês do ano da temperatura do ar a ser insuflado, 

humidade relativa do ar de insuflação, bem como o caudal de ar de renovação necessário para 

manter a temperatura e humidade relativa interiores conforme a legislação presente em [24], recorre-

se a balanços de potências e caudais. Assim sendo, o balanço mássico de água no ar do pavilhão é: 

 
      

  
                                        (75) 

Onde              é o caudal mássico de água presente no ar exterior que entra no processo de 

insuflação para o interior do pavilhão,            é o caudal mássico de água presente no ar do 

pavilhão que sai para o exterior durante a extração e renovação do ar do pavilhão e                 é o 

caudal mássico de água que se evapora através da superfície da água das piscinas. De modo a 

determinar o balanço de água no ar do pavilhão,              e            são variáveis que se calculam 

segundo as expressões 76 e 77:  

                                 (76) 

                          (77) 

Onde        é a humidade absoluta que o ar tem que apresentar aquando da sua insuflação no 

pavilhão, de modo a que a temperatura e humidade relativa definidas pela legislação se verifiquem. A 

variável      representa a humidade absoluta para uma temperatura do interior do pavilhão de      e 

humidade relativa de    , que é determinada recorrendo a um diagrama psicométrico, e tem o valor 

de           
     

            . Em regime estacionário, (
      

  
   , e sabendo-se que: 

                        , retira-se que        é: 

             
              

    

 (78) 
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7.1.1. Caudal mássico evaporativo e localização dos bocais de insuflação de ar 

De modo a determinar               , recorre-se à expressão empírica 79, presente em [5]. 

 
               

             

   
         

                                                                  

(79) 

Onde   é a área coberta por água em ambas as piscinas:           para a piscina grande e 

        para a piscina pequena,          
 

     
 e           

 

     
 são constantes empíricas, 

    representa a velocidade do ar perto da superfície da água da piscina e            
  

  
 é a 

entalpia de evaporação da água para uma temperatura desejada da mesma. Neste caso, segundo 

[24], a temperatura da água da piscina grande deve ser     inferior à temperatura do ar do pavilhão, 

logo:       . Por fim,              é a pressão à temperatura de orvalho do ar atmosférico no 

interior do pavilhão e     é a pressão de saturação da água da piscina que é calculada segundo a 

expressão empírica 80 presente em [7]. Para a piscina pequena a temperatura ideal é        dado 

que se destina a pessoas de idade ou crianças. Assim sendo, neste caso,            
  

  
.  

         
  

 
    

   

 
      

       
             (80) 

É importante referir que     é dependente do caudal mássico de insuflação do ar no pavilhão 

realizado pelos ventiladores. Sabe-se que a velocidade máxima do ar perto da superfície da água da 

piscina é de              para caudais mínimos de insuflação [6]. Segundo [24], o caudal mínimo 

de insuflação de ar fresco é de                                            , de modo a que sejam 

garantidas condições de saúde pública. Desta forma, como a área total coberta por água das duas 

piscinas é de                    , o caudal mínimo de insuflação de ar fresco é de 

aproximadamente       .  

7.1.1.1. Localização dos bocais de insuflação 
Como será comprovado mais à frente no presente texto, há meses do ano em que o caudal de 

insuflação é maior que o mínimo estipulado por lei. Nestes casos,     é necessariamente maior que 

             dado que o número de Reynolds é muito elevado. Assim, se o caudal insuflado for o 

dobro do mínimo estipulado por lei,     é o dobro também (são proporcionais). 

Na figura 37 encontra-se um esquema que representa o pavilhão em corte transversal. Do lado 

esquerdo do desenho estão os balneários e do lado direito está o janelão grande da fachada Este, 

que dá para a rua. 
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É vantajoso que a insuflação se faça ao longo de apenas um lado maior do pavilhão e a extração se 

faça para a zona de balneários, também ela através desse lado maior, mas a uma cota mais baixa, 

como representado. Ao colocar o sistema de extração à entrada da zona dos balneários, a humidade 

produzida nestes espaços (que é elevada pois há produção de vapor de água devido aos duches), 

consegue ser extraída para o exterior mais eficientemente, diminuindo a humidade relativa dos 

balneários. Por outro lado, ajuda na troca de calor com o primeiro permutador em série (permutador 

ar-ar) devido às elevadas entalpias que o ar dos balneários possui, fazendo com que o ar que entra 

no segundo permutador em série (permutador ar-água aquecida), entre já a uma temperatura maior, 

sob a forma de ar pré-aquecido. Desta forma, diminui-se a necessidade de caudal geotérmico para 

colocar o ar insuflado à temperatura e humidade relativa desejadas na insuflação. 

7.1.1.2. Velocidade do ar acima da superfície da água e caudais mássicos 

evaporativos 
Supõe-se que os bocais de insuflação produzem uma lâmina de ar uniforme com espessura de    ao 

longo de todo o comprimento do lado maior do pavilhão e que esta lâmina se estende por quase todo 

o comprimento do lado maior (sensivelmente      dos      de comprimento do complexo). Para o 

caudal mínimo de insuflação (      ), a velocidade média do ar é de aproximadamente        . Ao 

dar a volta, junto ao janelão, o caudal espalha-se por uma espessura maior e, ao mesmo tempo, 

arrasta consigo o ar do pavilhão. Se a espessura da lâmina aumentar para    e o caudal em 

movimento ser      do caudal insuflado, então            . Na tabela 21 encontram-se os valores 

de     e de               , segundo as estimativas de caudais de insuflação necessários presentes 

nas tabelas 29, 30 e 31 (por exemplo para um caudal de insuflação de        tem-se que:     

        e                      
  

 
, resultante da expressão 79). 

 

 

 

 

Figura 37- Esquema do processo de insuflação e extração do ar no interior do pavilhão  

Janela 

grande 

Balneários 
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Meses típicos Meses Quentes Meses Frios 
Mês do 

ano 
    

 
 

 
  

               

  
  

 
  

Mês     

 
 

 
  

               

  
  

 
  

Mês     

 
 

 
  

               

  
  

 
  

Janeiro 0,1 0,0254 Janeiro 0,24 0,0283 Janeiro 0,1 0,0254 

Fevereiro 0,1 0,0254 Fevereiro 0,3 0,0295 Fevereiro 0,1 0,0254 

Março 0,1 0,0254 Março 0,2 0,0275 Março 0,1 0,0254 

Abril 0,1 0,0254 Abril 0,2 0,0275 Abril 0,1 0,0254 

Maio 0,1 0,0254 Maio 0,2 0,0275 Maio 0,1 0,0254 

Junho 0,12 0,0258 Junho 0,3 0,0295 Junho 0,1 0,0254 

Julho 0,19 0,0273 Julho 0,2 0,0275 Julho 0,1 0,0254 

Agosto 0,3 0,0295 Agosto 0,3 0,0295 Agosto 0,1 0,0254 

Setembro 0,19 0,0273 Setembro 0,3 0,0295 Setembro 0,1 0,0254 

Outubro 0,12 0,0258 Outubro 0,4 0,0316 Outubro 0,1 0,0254 

Novembro 0,1 0,0254 Novembro 0,2 0,0275 Novembro 0,1 0,0254 

Dezembro 0,1 0,0254 Dezembro 0,2 0,0275 Dezembro 0,1 0,0254 

Tabela 21- Caudal mássico evaporativo através das piscinas 

7.2. Balanço de calor ao ar do pavilhão  
Conhecendo-se       , é necessário calcular a entalpia que o ar insuflado tem que ter para se atingir 

a temperatura e humidade relativa definidos através de um balanço de calor ao ar do pavilhão, dado 

por: 

 
  

  
                      (81) 

Onde         é o calor que entra no pavilhão vindo do exterior,       é o calor que sai do pavilhão para 

o exterior e     é a potência ganha ou perdida através das paredes, janelas e teto do pavilhão. De 

forma a se determinar         e       utilizam-se as seguintes expressões: 

                            (82) 

                     (83) 

Onde        é a entalpia específica do ar insuflado e      é a entalpia específica do ar do interior do 

pavilhão. Para as condições alvo de temperatura e humidade relativa, retira-se do diagrama 

psicométrico que          
  

           . Em regime estacionário, 
  

  
  , e sabendo-se que 

                        , tem-se que        é dado por: 

               
   
    

 (84) 

Onde     é a soma de três componentes: a potência trocada pelas janelas (         ), pelo teto (      ) e 

pelas paredes do pavilhão (         ), ou seja:                               . É de realçar que foram 

feitas algumas simplificações como: calor latente e radiação através dos vidros foram desprezadas, a 

influência dos ocupantes (taxa evaporativa através da superfície da pele) foi analisada e, como não 

afeta significativamente os valores obtidos, não foi considerada. Para além do mais, o efeito da 

inércia térmica nos cálculos de transferência de calor entre o teto e paredes foi desprezado uma vez 

que ambos possuem isolamento e a temperatura do ar exterior é quase sempre igual. Na figura 38 

apresentam-se, esquematicamente, as trocas de calor entre as piscinas, a cave e o pavilhão. 
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Figura 38- Trocas de potência entre as piscinas, a cave e o ar do pavilhão 

Em regime estacionário o balanço de potências trocadas, presentes na figura 38, é: 

                          (85) 

         (86) 

    é a potência trocada entre a cave e o solo,     é a potência trocada entre a cave e o exterior,     é a 

potência trocada entre a piscina pequena e a cave,     é a potência trocada entre a piscina grande e o 

solo,     é a potência trocada entre a piscina grande e a cave,     é a potência trocada entre a piscina 

grande e a piscina pequena com o ar do interior do pavilhão e     é a potência trocada entre o ar 

exterior e o interior do pavilhão através do teto, paredes e janelas presentes. Admite-se que não há 

diferença de temperaturas entre o solo e o ar, logo:       e que o calor perdido das piscinas para o 

solo é desprezável:      . Desta forma o balanço fica: 

                 (87) 

Onde         é dado por: 

                                (88) 

7.2.1. Troca de calor entre o pavilhão e o exterior através do teto 

Nesta expressão,        representa as trocas de calor entre o pavilhão e o exterior através do teto, 

          é a potência trocada entre o pavilhão e o exterior através das janelas e           representa as 

trocas de calor entre o pavilhão e o exterior através das paredes.  
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7.2.1.1. Intensidade da radiação solar incidente no teto do pavilhão 
De forma a calcular       , a intensidade da radiação solar incidente no teto do pavilhão,  , tem que ser 

determinada. Assim sendo, na tabela 22 apresentam-se valores de várias constantes para o dia 21 de 

cada mês, que vão ser posteriormente utilizados na determinação de  , segundo [7]. 

Mês do ano 
Ângulo de 
declinação 

solar,       

Constante: 

   
 

    

Constante 
adimensional: 

  

Constante 
adimensional: 

C 
Janeiro -20,0 1209 0,142 0,058 

Fevereiro -10,8 1193 0,144 0,060 

Março 0 1164 0,156 0,071 

Abril 11,6 1115 0,180 0,097 

Maio 20,0 1084 0,196 0,121 

Junho 23,45 1069 0,205 0,134 

Julho 20,6 1066 0,207 0,136 

Agosto 12,3 1088 0,201 0,122 

Setembro 0,0 1131 0,177 0,092 

Outubro -10,5 1172 0,160 0,073 

Novembro -19,8 1199 0,149 0,063 

Dezembro -23,45 1212 0,142 0,057 

Tabela 22- Valores típicos para o dia 21 de cada mês para a determinação da intensidade da radiação incidente 
no teto do pavilhão 

A intensidade da radiação para um dia limpo,    , é dada por: 

     
 

 
 

 
    

 
 (89) 

Onde   representa a altitude solar que é dada por: 

                               (90) 

          é a latitude da Ribeira Grande e   é o ângulo que o sol faz com a superfície horizontal 

em estudo (o teto do pavilhão). Uma vez que foi tida em conta uma análise ao meio-dia de cada dia, 

tem-se que     . Depois de     estar determinado, segue-se o cálculo da componente direta da 

radiação solar na superfície horizontal (teto),    , e da componente difusa da mesma,    , dadas 

respetivamente por [7]: 

              (91) 

               (92) 

Onde       para superfícies horizontais e   encontra-se na tabela 22. A tabela 23 mostra os valores 

de    ,     e               , que representa a radiação total incidente no teto do pavilhão. É de 

notar que os valores de    ,     e        estão em  . Para tal, basta multiplicar a área do teto, 

                                              , pelos valores obtidos através das 

fórmulas acima descritas, 91 e 92, que têm como unidade: 
 

  . 
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Mês do ano                            
Janeiro 672693 39016 711709 

Fevereiro 865115 51907 917022 
Março 1029412 73088 1102500 
Abril 1116319 108283 1224602 
Maio 1145715 138631 1284346 
Junho 1143087 153174 1296260 
Julho 1118237 152080 1270317 

Agosto 1064723 129896 1194619 
Setembro 973987 89607 1063594 
Outubro 835673 61004 896678 

Novembro 663088 41775 704862 
Dezembro 591373 33708 625081 

Tabela 23- Radiação solar incidente total no teto do complexo 

7.2.1.2. Balanço de potências entre o pavilhão e o exterior 
A radiação solar incidente total,       , não incide diretamente no espaço a climatizar (pavilhão), mas 

sim na superfície exterior do teto que, por sua vez, vai irradiar para o interior do complexo. Assim 

sendo, existem fenómenos de transferência de calor que englobam ganhos para o interior do pavilhão 

devido à radiação e perdas por condução e convecção do interior para o exterior do pavilhão. Na 

figura 39 apresentam-se, esquematicamente, as trocas de calor existentes entre o interior do 

pavilhão, o teto e o ar exterior. 

 

Figura 39- Trocas de calor entre o interior do pavilhão e o ar exterior 

Em regime estacionário o balanço de potências trocadas presente na figura 39 é: 

                                     (93) 

Onde         é a potência trocada devido a fenómenos de convecção,         é a potência trocada 

devido a fenómenos de condução e           é a potência emitida pelo material do teto, cujas fórmulas 

são, respetivamente [16]: 

                         (94) 

         
   

 
         (95) 

                   
  (96) 
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Onde    é o coeficiente de convecção exterior,    é a temperatura da face exterior do teto,      é a 

temperatura do ar exterior,          é a área da superfície do pavilhão,   é a condutividade 

térmica do material do teto,   é a espessura do material do teto,         é a temperatura desejada 

para o interior do pavilhão (considera-se igual à temperatura da face interna do teto) e   é a 

emissividade do teto. Segundo [7], o material do teto é esponja (expanded polystyrene extruded) com: 

       
 

   
,         e      . De modo a determinar   , foi tida em conta a velocidade média do 

vento na Ribeira Grande,       , para cada mês do ano (os valores são iguais para meses típicos ou 

meses atípicos).    é dado por, [16]: 

              
     (97) 

Na tabela 24 apresentam-se, para cada mês, os valores considerados de        e do respetivo   . 

Mês do ano         
 

 
      

 

    
  

Janeiro 23,7 85,04 

Fevereiro 17,4 66,83 

Março 18,2 69,21 

Abril 16,3 63,51 

Maio 20,6 76,23 

Junho 20,4 75,66 

Julho 14,5 57,97 

Agosto 8,4 37,87 

Setembro 16,4 63,81 

Outubro 19,1 71,87 

Novembro 13,8 55,77 

Dezembro 19,5 73,04 

Tabela 24- Coeficiente de convecção do ar exterior 

De forma a se calcular a incógnita que falta,   , utiliza-se o balanço de potências presente na 

expressão 93. Uma vez calculada   , falta determinar a resistência térmica do teto,      , para se 

determinar a potência que o pavilhão ganha ou perde,       , para cada mês do ano.       e        são 

dadas respetivamente por [16]: 

       
 

       
 

 

   
 

 

       
 (98) 

        
     

     

 (99) 

Onde       é o coeficiente de convecção no interior do pavilhão e é dado por: 

       
    

               

 (100) 

Onde    é o número de Nusselt que, para convecção natural (dado que é o interior do pavilhão), é 

dado por, [16]: 

                (101) 

Onde    é o número de Rayleigh dado por: 
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 (102) 

Com  ,   e   avaliadas a uma temperatura média,   , que se assumiu como sendo            e 

           é o comprimento do teto. Na tabela 25 apresentam-se os valores resultantes da 

aplicação das expressões 98, 99 e 100. É de notar que        é sempre o mesmo para todos os meses 

independentemente destes serem típicos ou atípicos e, portanto, os resultados de        são idênticos. 

Meses Típicos Meses Quentes Meses Frios 
Mês do 

ano 
      

 

    
                          

 

    
                          

 

    
                    

Janeiro 4,55 0,00323 3,74 3,96 0,00325 3,71 5,48 0,00320 3,77 

Fevereiro 4,65 0,00322 3,23 3,87 0,00326 3,19 5,54 0,00320 3,25 

Março 4,65 0,00322 2,71 3,63 0,00327 2,67 5,49 0,00320 2,73 

Abril 4,44 0,00323 1,57 3,73 0,00326 1,55 5,41 0,00320 1,58 

Maio 4,32 0,00323 1,50 3,24 0,00329 1,47 5,31 0,00320 1,51 

Junho 4,07 0,00325 0,87 2,85 0,00332 0,85 5,17 0,00321 0,88 

Julho 3,78 0,00326 -0,21 2,02 0,00343 -0,20 4,86 0,00322 -0,22 

Agosto 3,62 0,00328 -1,30 1,12 0,00373 -1,14 4,86 0,00323 -1,32 

Setembro 3,78 0,00326 0,68 1,41 0,00359 0,62 5,06 0,00321 0,69 

Outubro 4,07 0,00325 1,92 2,67 0,00334 1,87 5,15 0,00321 1,95 

Novembro 4,32 0,00324 2,89 3,10 0,00330 2,84 5,25 0,00321 2,92 

Dezembro 4,55 0,00323 3,89 3,68 0,00326 3,85 5,38 0,00320 3,92 

Tabela 25- Potência trocada entre o pavilhão e o ar exterior através do teto 

7.2.2. Troca de calor entre o pavilhão e o exterior através das janelas 
De modo a que a expressão 88 seja determinada falta calcular           e          . No cálculo de 

          considerou-se novamente que o período de análise é ao meio-dia, logo as trocas devido a 

radiação são nulas uma vez que as janelas estão no mesmo plano (perpendicular em relação ao teto 

do pavilhão) que o Sol. Admitiu-se que as trocas por convecção são desprezáveis e que o fenómeno 

dominante na transferência de calor através das janelas é o de condução, com           dado por: 

                                (103) 

     
 

    
 é a transmitância térmica normal das janelas, com espaçamento de     de ar entre o 

vidro interior e exterior, segundo [7] e          é a área ocupada por vidros em todo o pavilhão. Este 

apresenta duas janelas na fachada Sul,            , (entrada do pavilhão), uma janela na fachada 

Oeste,              , e um janelão grande na fachada Este,             , (fachada que dá para a estrada 

principal), como se pode corroborar através das imagens presentes no Anexo II. O comprimento e 

altura das janelas da fachada Sul e da fachada Oeste são:                  e          . 

Assim,                                 . O comprimento e altura do janelão da fachada Este são 

respetivamente:                  e            . Assim sendo,                  . 

Finalmente tem-se que:                                                          Na tabela 26 

encontram-se o resultado de          . 
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Mês do ano 
Meses Típicos Meses Quentes Meses Frios 

                                             

Janeiro 3,81 2,51 6,70 
Fevereiro 4,08 2,34 6,94 

Março 4,08 1,93 6,75 
Abril 3,54 2,10 6,45 
Maio 3,27 1,36 6,10 
Junho 2,72 0,93 5,64 
Julho 2,18 0,33 4,66 

Agosto 1,91 0,05 4,66 
Setembro 2,18 0,11 5,28 
Outubro 2,72 0,76 5,56 

Novembro 3,27 1,20 5,88 
Dezembro 3,81 2,02 6,35 

Tabela 26- Potência trocada entre o pavilhão e o ar exterior através das janelas 

7.2.3. Troca de calor entre o pavilhão e o exterior através das paredes 
Finalmente, falta calcular          , de modo a que     seja determinado. Considera-se que as paredes 

do pavilhão são formadas por blocos de tijolo e um isolamento térmico. Os blocos de tijolo têm 

condutividade térmica:            
 

   
  e uma espessura de              . O isolamento térmico 

apresenta             
 

   
 e              . Assim, a resistência térmica das paredes é dada pela 

soma das seguintes resistências de convecção e condução em série: 

          
 

       
 

       

         
 

      

        
 

 

    
 (104) 

Na expressão 104,       adquire os valores mencionados na tabela 25, os valores de    apresentam-

se na tabela 24 e            representa a área total das paredes do pavilhão dada por: 

 
                                                                 

                                              
(105) 

Na tabela 27 encontram-se o resultado de           para meses típicos e para meses atípicos. 
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Mês do ano 
Meses Típicos Meses Quentes Meses Frios 
                                             

Janeiro 1,83 1,20 3,21 
Fevereiro 1,96 1,12 3,33 

Março 1,96 0,93 3,24 
Abril 1,69 1,00 3,09 
Maio 1,56 0,65 2,91 
Junho 1,29 0,44 2,68 
Julho 1,03 0,15 2,20 

Agosto 0,89 0,03 2,18 
Setembro 1,03 0,05 2,49 
Outubro 1,29 0,36 2,64 

Novembro 1,56 0,57 2,81 
Dezembro 1,83 0,97 3,04 

Tabela 27- Potência trocada entre o pavilhão e o ar exterior através das paredes 

Concluindo, na tabela 28 encontram-se os valores da expressão 88:                               . 

Determinado    , a entalpia específica do ar necessária para climatizar o pavilhão,        proveniente 

da expressão 84, fica calculada para todos os meses do ano em condições típicas e atípicas.  

Mês do ano 
Meses Típicos Meses Quentes Meses Frios 

                           
Janeiro 9,38 7,42 13,68 

Fevereiro 9,27 6,66 13,53 
Março 8,75 5,53 12,72 
Abril 6,80 4,65 11,12 
Maio 6,32 3,48 10,52 
Junho 4,89 2,21 9,19 
Julho 2,99 0,28 6,64 

Agosto 1,50 -1,06 5,51 
Setembro 3,88 0,78 8,46 
Outubro 5,94 2,99 10,14 

Novembro 7,72 4,61 11,61 
Dezembro 9,53 6,83 13,31 

Tabela 28- Potência total trocada entre o pavilhão e o exterior 

7.3. Temperatura e humidade relativa do ar insuflado e potência dos 

permutadores de calor 
Por fim, e como já são conhecidos os valores para cada mês da humidade absoluta,       , e da 

entalpia a que o ar tem que ser insuflado,       , é possível determinar a temperatura e a humidade 

relativa a que o ar vai ser insuflado,       e            , (através do software Psychometric Diagram 

Viewer 3.3.5 da Daikin), de modo a garantir-se que no final quer a temperatura quer a humidade 

relativa alvo se verifiquem. Na figura 40 encontra-se um esquema de um diagrama psicométrico que 

explica como é possível obter       e            . Por exemplo para              
     

            e 

         
  

           , obtém-se              e                  .  
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Figura 40- Obtenção da temperatura e humidade relativa de insuflação através do diagrama psicométrico do 

software Daikin Psychometric Diagram Viewer 3.3.5 

7.3.1. Descrição do funcionamento e do tipo dos permutadores em série 
No processo de insuflação do ar por parte dos ventiladores colocados ao longo do lado maior do 

pavilhão (como explicado na figura 37), é benéfico existirem dois permutadores de calor em série. O 

primeiro permutador é do tipo ar-ar e tem como função aproveitar o ar com elevada humidade relativa 

e temperatura do interior dos balneários e o ar resultante da extração no interior do pavilhão. Assim, 

garante-se que este ar tem uma entalpia alta, logo o ar exterior é pré-aquecido gratuitamente. 

Seguidamente, o ar pré-aquecido entra no segundo permutador do tipo ar-água, onde o caudal de 

água quente que chega à piscina, proveniente do poço de reinjeção da CGPV, vai promover o 

acréscimo necessário de temperatura ao ar pré-aquecido, até este atingir a temperatura desejada de 

insuflação, para cada mês. Assim, garante-se que a climatização do pavilhão é realizada recorrendo 

a fontes térmicas gratuitas e o dispêndio monetário atual das caldeiras é colmatado. 

7.3.2. Descrição do permutador de calor ar-ar pré-aquecido 
No processo de trocas térmicas que ocorrem no primeiro permutador, existem dois tipos de técnicas 

que podem ser aplicadas para pré-aquecer o ar vindo do exterior. A primeira consiste em humidificar 

o ar exterior recorrendo a um spray de água proveniente da condensação do ar presente nos 

balneários. O ar exterior é aquecido até uma temperatura que se estipulou ser      de modo a se 

garantir que há uma diferença térmica suficiente no segundo permutador de calor onde o fluido sai a 

sensivelmente     . Seguidamente o ar a      é humidificado até um dada humidade relativa (que se 

obtém tendo em conta o valor de        e       ), recorrendo ao spray de água. A segunda técnica 

não recorre à humidificação do ar com spray de água para aumentar a entalpia específica do ar 

exterior (            ) uma vez que, nestes casos,              já ultrapassa a entalpia que se atingiria 

caso se usasse a técnica que recorre à humidificação. Assim, o ar sai do primeiro permutador de 
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calor com uma humidade relativa mais baixa comparativamente com o processo que recorre à 

humidificação do ar, mas com uma elevada entalpia uma vez que a sua temperatura é superior a 

      . 

7.3.3. Descrição do permutador de calor ar pré-aquecido-água quente 
No segundo permutador de calor, o fluido quente tem que fornecer a potência necessária,          , 

para que o ar pré-aquecido, que  sai do primeiro permutador, fique com a temperatura e humidade 

relativa desejadas aquando da insuflação no pavilhão, por parte dos ventiladores. 

Para os meses habituais e frios é necessário um caudal, ainda que quase nulo, de água aquando da 

insuflação do ar. Este caudal pode ser fornecido sob a forma de gotículas de spray à temperatura da 

água da companhia. O caudal de água aquando da insuflação do ar,           , é dado por: 

                                     (106) 

Onde       é a humidade absoluta do ar exterior que varia conforme a temperatura e humidade 

relativa de cada mês. 

7.3.4. Potência do permutador de calor ar-ar pré-aquecido 

A expressão 107 visa determinar a potência necessária para o permutador ar-ar,          : 

                                   (107) 

Onde          
  

            é a entalpia específica que se pretende obter para a temperatura e 

humidade relativa a serem atingidos no pavilhão (     e    ) e        é  a entalpia do ar que sai do 

permutador de calor ar-ar. É de notar que                    . Desta forma,        é dado por: 

                                (108) 

Onde     é a entalpia que se obtém para um dado valor de        (que varia conforme o mês do ano) 

e para a temperatura de saída do ar pré-aquecido de     .              é a entalpia do ar exterior (que 

também varia conforme o mês do ano). 

7.3.5. Potência do permutador de calor ar pré-aquecido-água quente 
A expressão 109 visa determinar a potência necessária que o segundo permutador em série precisa 

de fornecer ao ar de renovação a ser insuflado,          : 

                                     (109) 

7.4. Resultados para a climatização do pavilhão nos meses típicos 
Em suma, nas tabelas 29,30 e 31, apresentam-se os valores necessários para o processo de 

climatização do interior do pavilhão. A acompanhar estas tabelas estão, respetivamente, as figuras 

41, 42, 43, 44, 45 e 46, que expõem de uma forma simples os resultados obtidos. 

Para meses típicos/habituais, seguem-se a tabela 29 e figuras 41 e 42: 
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Mês do 
ano 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Humidade 
Relativa do 
ar exterior 

(%) 

Temperatura 
do ar 

insuflado (ºC) 

Humidade 
Relativa do 
ar insuflado 

(%) 

Caudal 
de ar 

insuflado 

(
  

 
) 

                            

Janeiro 15 90 43,1 18,8 5 95,0 58,38 
Fevereiro 14 90 43,1 18,8 5 110,0 58,27 

Março 14 90 42,9 19 5 110,0 57,75 
Abril 16 80 42,6 19,3 5 95,0 55,80 
Maio 17 80 42,5 19,4 5 80,0 55,32 
Junho 19 80 40,3 23,3 6 69,0 63,69 
Julho 21 80 36,0 33,2 9,5 47,5 96,09 

Agosto 22 80 33,6 40,7 15 30,0 148,50 
Setembro 21 80 36,1 33,0 9,5 47,5 96,98 
Outubro 19 80 40,5 23,0 6 69,0 64,74 

Novembro 17 80 42,7 19,2 5 80,0 56,72 
Dezembro 15 90 43,1 18,8 5 95,0 58,53 

Tabela 29- Processo de climatização do pavilhão para meses típicos 

 

 

Figura 41- Processo de climatização do pavilhão para meses típicos 
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Figura 42- Processo de climatização do pavilhão para meses típicos 

7.5. Resultados para a climatização do pavilhão nos meses quentes 
Para meses atípicos, neste caso muito quentes, seguem-se a tabela 30 e as figuras 43 e 44 (é de 

notar que a humidade relativa do ar exterior para meses quentes é igual à humidade relativa do ar 

exterior para meses habituais, daí ter sido omitida desta tabela). 

Mês do 
ano 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Temperatura 
do ar 

insuflado (ºC) 

Humidade 
Relativa do 
ar insuflado 

(%) 

Humidade 
Relativa 
final do 

pavilhão (%) 

Caudal 
de ar 

insuflado 

(
  

 
) 

                            

Janeiro 19,8 35,1 36,4 60,00 12 60,0 125,02 
Fevereiro 20,4 33,9 40,1 60,00 15 46,5 154,42 

Março 21,9 36,0 33,3 64,90 10 37,0 48,53 
Abril 21,3 36,0 33,6 60,00 10 43,0 103,53 
Maio 24,0 35,9 33,8 64,90 10 34,0 24,48 
Junho 25,6 33,7 40,5 69,00 15 0,0 88,50 
Julho 27,8 35,5 34,5 79,90 10 0,0 78,00 

Agosto 28,8 33,4 41,2 83,00 15 0,0 36,00 
Setembro 28,6 33,5 40,9 81,00 15 0,0 39,00 
Outubro 26,2 32,7 44,1 70,70 20 0,0 96,00 

Novembro 24,6 36 33,6 67,30 10 19,6 19,61 
Dezembro 21,6 36,2 33,2 63,40 10 44 50,61 

Tabela 30- Processo de climatização do pavilhão para meses quentes 
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Figura 43- Processo de climatização do pavilhão para meses quentes 

 

 

Figura 44- Processo de climatização do pavilhão para meses quentes 
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7.6. Resultados para a climatização do pavilhão nos meses frios 
Para meses atípicos, neste caso muito frios, segue-se a tabela 31 e as figuras 45 e 46 (é de notar 

que a humidade  relativa do ar exterior para meses frios é igual à humidade relativa do ar exterior 

para meses habituais, daí ter sido omitida desta tabela). 

Mês do 
ano 

Temperatura 
exterior (ºC) 

Temperatura 
do ar 

insuflado (ºC) 

Humidade 
Relativa do 
ar insuflado 

(%) 

Humidade 
Relativa 
final do 

pavilhão (%) 

Caudal 
de ar 

insuflado 

(
  

 
) 

                            

Janeiro 4,4 43,9 18,0 60 5 209,5 62,68 
Fevereiro 3,5 43,9 18,0 60 5 217,5 62,53 

Março 4,2 43,7 18,2 60 5 211,5 61,72 
Abril 5,3 43,4 18,5 60 5 208,0 60,12 
Maio 6,6 43,3 18,6 60 5 196,0 56,52 
Junho 8,3 43,0 18,9 60 5 180,0 58,19 
Julho 11,9 42,5 19,4 60 5 143,0 55,64 

Agosto 11,9 42,3 19,6 60 5 143,0 54,51 
Setembro 9,6 42,9 19,0 60 5 167,0 57,46 
Outubro 8,6 43,2 18,7 60 5 177,0 59,14 

Novembro 7,4 43,5 18,4 60 5 188,5 60,61 
Dezembro 5,7 43,9 18,0 60 5 197,5 62,31 

Tabela 31- Processo de climatização do pavilhão para meses frios 

 

Figura 45- Processo de climatização do pavilhão para meses frios 
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Figura 246- Processo de climatização do pavilhão para meses frios 

É de notar que, para os meses frios, o caudal de ar de renovação necessário para manter o interior 

do pavilhão com a temperatura e humidade relativa desejadas (                 e       ) é 

constante para todos os meses:            
  

 
, logo não foi colocado na figura 46. 

A seguir listadas encontram-se duas condições, que se verificaram em todos os balanços efetuados: 

que são: 

1.                                     
  

 
. 

2.                                         .  

7.7. Conclusões da climatização a efetuar conforme os meses do ano 
Como conclusões a tirar da análise ao estudo efetuado para climatizar o interior do recinto pode-se 

aferir que o sistema funciona adequadamente com o caudal mínimo necessário de renovação 

imposto por lei de            
  

 
 para todos os meses frios e para a maioria dos meses habituais. De 

Junho até Outubro (meses mais quentes do ano) num ano habitual, verifica-se um aumento do caudal 

de ar de renovação, de modo a que não seja preciso extrair água do ar do interior do pavilhão, 

evitando custos acrescidos em desumidificadores. 

No que toca aos dias quentes, a climatização do espaço interior do recinto é dificultada uma vez que 

o ar exterior apresenta humidade relativa e temperatura elevadas, ou seja, é um ar com elevada 

entalpia. Desta forma, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Abril consegue-se controlar a humidade 

relativa do pavilhão e a meta dos     é atingida, recorrendo-se a elevados caudais de renovação 
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que permitem fazer com que não seja necessário adicionar um spray de gotículas de água à saída, 

para colmatar as necessidades de insuflar água no ar. No entanto, e como se pode corroborar, nos 

meses de Janeiro, Fevereiro e Abril, a potência do permutador ar-água apresenta valores elevados 

para se conseguir atingir     de humidade relativa. Para os meses quentes de Março, Maio, Junho, 

Outubro, Novembro e Dezembro a humidade relativa no interior do pavilhão atinge valores entre os 

       , o que é perfeitamente aceitável para humidade relativa do ar de piscinas interiores, 

segundo a legislação [24]. Para estes meses, verificou-se que caso se desejassem obter humidades 

relativas muito próximas de    , o caudal de ar de renovação a insuflar era muito elevado, o que 

aumentava as potências consumidas pelos permutadores de calor. Assim, mantém-se um 

compromisso entre caudais de renovação mais baixos e humidades relativas ligeiramente superiores 

a    , mas aceitáveis. Por fim, para os restantes meses quentes: Julho, Agosto e Setembro, a 

humidade relativa pode chegar aos     (mês de Agosto), mesmo assegurando caudais de 

renovação elevados. Pode-se aferir que, para estes meses, as potências necessárias por parte do 

segundo permutador não são elevadas. Tal facto deve-se à baixa diferença de entalpias entre o ar 

exterior e o ar que será insuflado. Apesar da humidade relativa alvo de     ser ultrapassada, 

assegura-se um certo conforto térmico às pessoas presentes, habituadas a humidades perto dos 

     que se verificam atualmente. É de notar que estas temperaturas exteriores muito elevadas, só 

se verificaram uma vez num espaço de trinta anos logo, na grande maioria das ocasiões, a humidade 

relativa do interior do pavilhão será de    .  

7.8. Potência elétrica consumida pelo ventilador e custo associado 
Para ocorrer renovação de ar, à saída dos permutadores em série encontra-se um conjunto de 

ventiladores que, naturalmente, consomem energia elétrica. De modo a se calcular a potência 

consumida pelo mesmo,            , recorre-se à expressão:  

             
 

 
                  (110) 

Onde           
 

 
    representa a perda de pressão dinâmica que ocorre no permutador ar-ar, 

  , e no permutador ar-água quente,   , sendo que:      
  
  

, representa o somatório das perdas de 

carga existentes em cada permutador. Para o presente estudo considera-se que:    
  
  

. 

Naturalmente,   representa a eficiência do ventilador que para o modelo escolhido: HCH-100-4T-10 

da Sodeca [30] que funciona a          terá um valor de aproximadamente       segundo [1]. Por 

fim,   é a velocidade do escoamento do ar insuflado que se relaciona estritamente com o caudal de ar 

de renovação, necessário para cada mês, segundo:   
             

                       
.  

De modo a se calcular corretamente             é preciso determinar o diâmetro específico,  , através 

do diagrama de Cordier. Para tal é necessário conhecer a velocidade específica da turbomáquina,  , 

dada pela seguinte expressão: 
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  (111) 

Onde   
  

  
 

    

 
          

   é a velocidade de sincronismo com a frequência da rede elétrica: 

        e     o número de polos.         

   representa o caudal volúmico máximo de ar 

insuflado correspondente a   
  

   e   é a altura de elevação dada por: 

   
           

       
 (112) 

Para o valor máximo de         

          

  , obtém-se                   e o menor valor 

da velocidade específica:      . Segundo [15], para          o ventilador é axial. Para      , 

através da análise do diagrama de Cordier, obtém-se      . Conclui-se que:             
      

          

        e, desta forma, os três parâmetros que devem ser tidos em conta para escolher o 

ventilador axial são: valor máximo do caudal de ar insuflado:          

  , diâmetro do ventilador: 

               e potência instalada:                  . Através da análise do catálogo de um 

fabricante [30], conclui-se que o modelo HCH-100-4T-10 cumpre as especificações acima 

mencionadas. Segundo [27], este modelo tem um custo de          para a versão com o rotor em 

alumínio. 

De acordo com [21], o preço de cada    de eletricidade consumida, para uma tarifa de eletricidade 

simples, é de           . Desta forma, e estimando que a piscina se encontra a funcionar   
     

   
 e 

  
    

   
, através da expressão 113, calcula-se o consumo energético mensal,        , dos ventiladores, 

em  . Sumarizados na tabela 32 encontram-se os resultados para os meses habituais, quentes e frios 

do ano, da potência elétrica consumida pelos ventiladores e respetivo consumo energético. 

                                            (113) 

   
 Meses habituais/típicos Meses quentes Meses frios 

Mês do 
ano 

Potência 
elétrica 

consumida 
(kW) 

Consumo 
energético 
mensal (€) 

Potência 
elétrica 

consumida 
(kW) 

Consumo 
energético 
mensal (€) 

Potência 
elétrica 

consumida 
(kW) 

Consumo 
energético 
mensal (€) 

Janeiro 0,105 5,9 1,450 81,4 0,105 5,9 

Fevereiro 0,105 5,9 2,832 159,0 0,105 5,9 

Março 0,105 5,9 0,839 47,1 0,105 5,9 

Abril 0,105 5,9 0,839 47,1 0,105 5,9 

Maio 0,105 5,9 0,839 47,1 0,105 5,9 

Junho 0,181 10,2 2,832 159,0 0,105 5,9 

Julho 0,719 40,4 0,839 47,1 0,105 5,9 

Agosto 2,832 159,0 2,832 159,0 0,105 5,9 

Setembro 0,719 40,4 2,832 159,0 0,105 5,9 

Outubro 0,181 10,2 6,712 376,9 0,105 5,9 

Novembro 0,105 5,9 0,839 47,1 0,105 5,9 

Dezembro 0,105 5,9 0,839 47,1 0,105 5,9 

Tabela 32- Potência elétrica e consumo energético mensal dos ventiladores 
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No mês de Outubro para meses quentes, o consumo é elevado dado que é um mês no qual foi 

utilizado um caudal de renovação muito elevado de        . Como nos restantes meses o caudal foi 

mais baixo, verifica-se que a potência elétrica consumida e os consumos energéticos descem.  

8. Potência e distribuição do caudal de água  

8.1. Caudal da água e potências necessárias para a manutenção de uma 

temperatura constante da água da piscina 
De modo a se determinar o caudal de fluido necessário para que, em estado estacionário, a 

temperatura da água das piscinas se mantenha sempre constante, é necessário quantificar as perdas 

térmicas das piscinas através das paredes das mesmas,                  , conforme os meses do ano.  

8.1.1. Perdas térmicas das piscinas 
Através das expressões 87 e 88, sabendo-se já os valores de     presentes na tabela 8, resta 

determinar o valor de     para se conhecer                          , conforme a figura 38 demonstra, 

esquematicamente. Para se calcular as perdas térmicas da cave do pavilhão para o exterior através 

do portão metálico na fachada Norte,    , utilizam-se: a expressão 114 para calcular a resistência 

térmica do portão,        , e a expressão 115 para calcular             .  

         
 

       
 

 

   
 

 

     
  (114) 

          
     

       

 (115) 

Na expressão 114,       assume os valores presentes na tabela 25,    tem como valores os presentes 

na tabela 24,        é a área do portão com     de comprimento e    de altura),         é a 

espessura do portão e      
 

   
 é a condutividade térmica. Em 115,         é a temperatura 

estimada para a cave do pavilhão, que se considera igual à temperatura alvo do interior do pavilhão, 

e    é a temperatura exterior. Na tabela 33 apresentam-se os valores de     para os diferentes meses. 

          

Mês do ano 
Meses 

habituais/típicos 
Meses quentes Meses frios 

Janeiro 2,99 1,96 5,25 

Fevereiro 3,17 1,82 5,38 

Março 3,17 1,50 5,25 

Abril 2,73 1,62 4,97 

Maio 2,54 1,06 4,74 

Junho 2,10 0,72 4,36 

Julho 1,65 0,25 3,53 

Agosto 1,39 0,04 3,41 

Setembro 1,66 0,08 4,02 

Outubro 2,10 0,59 4,28 

Novembro 2,49 0,91 4,49 

Dezembro 2,96 1,57 4,93 
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Tabela 33- Perdas térmicas entre a cave do pavilhão e o exterior 

Assim, depois de determinado    , através da expressão 87:                , é possível determinar 

as perdas térmicas das duas piscinas, de modo que o balanço de potências se verifique, através de: 

               , presentes na tabela 34.  

              

Mês do ano 
Meses 

habituais/típicos 
Meses quentes Meses frios 

Janeiro 6,39 5,46 8,43 

Fevereiro 6,10 4,84 8,15 

Março 5,58 4,03 7,47 

Abril 4,07 3,03 6,15 

Maio 3,78 2,42 5,78 

Junho 2,79 1,49 4,83 

Julho 1,34 0,03 3,11 

Agosto 0,11 -1,10 2,10 

Setembro 2,22 0,70 4,44 

Outubro 3,84 2,40 5,86 

Novembro 5,23 3,70 7,12 

Dezembro 6,57 5,26 8,38 

Tabela 34- Perdas térmicas das piscinas 

8.1.2. Caudal de água para manutenção da temperatura da água das piscinas 
Para se obter o caudal de água quente necessário para manter a água das piscinas sempre a uma 

temperatura constante,               , para cada mês, recorre-se à seguinte expressão: 

                
       

              
 (116) 

Onde se considera, para efeitos de cálculo de distribuição dos caudais do fluido, que a temperatura a 

que o mesmo chega à piscina é de:        , que é um valor mais baixo do que o que se calculou 

anteriormente e presente na tabela 11. Assim, determina-se, com maior tolerância, a distribuição dos 

caudais. Considera-se também que a temperatura a que a água quente sai do permutador de calor é 

de:         dado que, para ocorrer uma troca eficaz de energia no permutador de calor, tem que 

existir uma diferença de temperaturas, entre a temperatura final da água que sai do permutador (e 

que vai aquecer a piscina) e a temperatura final do fluido quente (que ainda será aproveitado para o 

aquecimento da água dos duches, uma vez que a água a      ainda tem uma entalpia alta). Por fim, 

a variável        , adquire os valores presentes na tabela 34 e             
 

    
. Na tabela 35 

apresentam-se os valores de               , conforme os meses do ano. 
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Mês do ano 
Meses 

habituais/típicos 
Meses quentes Meses frios 

Janeiro 0,038 0,033 0,050 

Fevereiro 0,036 0,029 0,049 

Março 0,033 0,024 0,045 

Abril 0,024 0,018 0,037 

Maio 0,023 0,014 0,035 

Junho 0,017 0,009 0,029 

Julho 0,008 0,000 0,019 

Agosto 0,001 0,000 0,013 

Setembro 0,013 0,004 0,027 

Outubro 0,023 0,014 0,035 

Novembro 0,031 0,022 0,043 

Dezembro 0,039 0,031 0,050 

Tabela 35- Caudal de água para a manutenção de uma temperatura constante da água das piscinas 

8.2. Caudal de água e potências necessárias para a desumidificação do ar 

do pavilhão 
Com o objetivo de determinar os caudais de água quente,            , que satisfazem as condições 

estabelecidas para o interior do pavilhão, quer de temperatura quer de humidade relativa presentes 

nas tabelas 29, 30 e 31, recorre-se à seguinte expressão: 

             
         

              
 (117) 

Onde    é a temperatura a que o ar pré-aquecido sai do primeiro permutador de calor em série 

(permutador ar-ar).         para os meses médios e frios e é igual à temperatura exterior para 

alguns meses quentes caso a temperatura exterior seja superior a     . Na tabela 36 encontram-se 

os valores de            , consoante os meses do ano. 

             
  

 
  

Mês do ano 
Meses 

habituais/típicos 
Meses quentes Meses frios 

Janeiro 0,35 0,75 0,37 

Fevereiro 0,35 0,92 0,37 

Março 0,34 0,29 0,37 

Abril 0,33 0,62 0,36 

Maio 0,33 0,15 0,34 

Junho 0,41 0,52 0,35 

Julho 0,61 0,49 0,33 

Agosto 0,93 0,23 0,33 

Setembro 0,61 0,25 0,34 

Outubro 0,41 0,58 0,35 

Novembro 0,34 0,11 0,36 

Dezembro 0,35 0,30 0,37 

Tabela 36- Caudal de água para a climatização do interior do complexo 
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8.3. Caudal de água e potências necessárias para o aquecimento da água 

dos duches 
Para que o aquecimento da água dos duches dos balneários não seja mais um encargo financeiro, é 

possível aproveitar a elevada entalpia da água quente para aquecer, através de um permutador de 

calor, a água da companhia. O caudal de água que sai do permutador dos duches já não é 

reaproveitado, uma vez que sai a uma temperatura baixa. No entanto, deve-se reaproveitar a 

temperatura da água quente que foi utilizada para manter a temperatura da água da piscina constante 

e que também serviu para desumidificar o interior do pavilhão, dado que a mesma sai a uma 

temperatura de     , como já referido.  

8.3.1. Pré-aquecimento da água da companhia 

De modo a calcular a temperatura final a que a água da companhia é pré-aquecida,                 , 

devido ao reaproveitamento do fluido quente a        , faz-se o seguinte balanço: 

 
                                                                            

                                            
 (118) 

Onde             encontra-se na tabela 36, o caudal mássico de água gasta em média nos duches é 

                 uma vez que segundo [6] uma pessoa em média consome       de água por duche 

e, para uma média de    duches por hora, obtém-se          
      

    
     

  

 
      

  

 
. 

Seguidamente,              é a temperatura a que o fluido quente sai do permutador dos duches de 

modo a que                   seja menor que    (só assim se garante que existe uma diferença térmica 

suficiente para a ocorrência de trocas de calor no permutador dos duches). Considerou-se que 

                  para os meses típicos,                   para os meses frios e                   para 

os meses quentes de modo a que                    .                 é a temperatura da água da 

companhia. Na tabela 37 apresentam-se os resultados de                 , conforme os meses do ano. 

                      

Mês do ano 
Meses 

habituais/típicos 
Meses quentes Meses frios 

Janeiro 20,0 24,2 28,3 

Fevereiro 19,9 26,7 28,2 

Março 19,8 17,5 27,9 

Abril 19,4 22,2 27,2 

Maio 19,4 15,3 26,4 

Junho 20,6 20,7 26,5 

Julho 24,2 20,0 25,6 

Agosto 29,8 16,3 25,2 

Setembro 24,3 16,6 26,3 

Outubro 20,7 21,5 27,0 

Novembro 19,7 14,9 27,6 

Dezembro 20,0 17,8 28,2 

Tabela 37- Temperatura final da água da companhia pré-aquecida 
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8.3.2. Caudal de água necessário para colmatar perdas no reservatório da água 

dos duches 

Seguidamente, a água pré-aquecida da companhia à temperatura de                  entra num 

reservatório isolado termicamente, que possui um permutador de calor, onde o caudal de água que 

por ele passa tem como função manter a temperatura da água do reservatório constante. Ou seja, o 

objetivo deste permutador é fazer com que as perdas térmicas por condução, através da parede do 

reservatório para o ar exterior, sejam compensadas. Na figura 47 encontra-se um esquema da 

instalação dos permutadores e do reservatório para aquecimento da água dos duches. 

 

Figura 47- Instalação para aquecimento da água dos duches 

De modo a calcular as perdas térmicas por condução do reservatório da água dos duches para o 

exterior,      , e, com isso, se conhecerem os caudais geotérmicos necessários para colmatar a 

potência perdida,             , utilizam-se as expressões 119 e 120: 

                           (119) 

              
     

                         
 (120) 

Na expressão 119 estima-se que      
 

    
 para o material do reservatório (lã de vidro),           

       é a temperatura a que a água deve estar no reservatório segundo [6],    representa a 

temperatura exterior que varia conforme o mês do ano e       é a área da superfície de um 

reservatório cúbico, com     de capacidade volúmica. Para a expressão 120,             é a 

temperatura a que o fluido quente chega à piscina e           é a temperatura a que a água sai nos 

duches. Na tabela 38 encontram-se os valores de             . 
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Mês do ano 
Meses 

habituais/típicos 
Meses quentes Meses frios 

Janeiro 0,0016 0,0013 0,0022 

Fevereiro 0,0017 0,0013 0,0023 

Março 0,0017 0,0012 0,0022 

Abril 0,0016 0,0013 0,0022 

Maio 0,0015 0,0011 0,0021 

Junho 0,0014 0,0010 0,0020 

Julho 0,0013 0,0009 0,0018 

Agosto 0,0012 0,0008 0,0018 

Setembro 0,0013 0,0008 0,0019 

Outubro 0,0014 0,0010 0,0020 

Novembro 0,0015 0,0011 0,0020 

Dezembro 0,0016 0,0012 0,0021 

Tabela 38- Caudal de água para colmatar perdas térmicas no reservatório da água dos duches 

 

8.3.3. Caudal de água necessário para aquecer a água da companhia pré-aquecida 
Recorrendo-se a um balanço de potências, expressão 121,é possível determinar o caudal geotérmico 

necessário, proveniente do poço de reinjeção,         , (e não do aproveitamento do caudal 

geotérmico vindo do aquecimento da piscina e da desumidificação:                           ) para se 

elevar a temperatura da água da companhia,                 , até à temperatura desejada à saída nos 

duches,               . Na tabela 39 apresentam-se os valores de         . 

 
                                             

                                           

(121) 

          
  

 
  

Mês do ano 
Meses 

habituais/típicos 
Meses quentes Meses frios 

Janeiro 0,14 0,13 0,11 

Fevereiro 0,14 0,12 0,11 

Março 0,14 0,15 0,11 

Abril 0,14 0,13 0,12 

Maio 0,14 0,15 0,12 

Junho 0,14 0,14 0,12 

Julho 0,13 0,14 0,12 

Agosto 0,10 0,15 0,12 

Setembro 0,13 0,15 0,12 

Outubro 0,14 0,14 0,12 

Novembro 0,14 0,15 0,11 

Dezembro 0,14 0,15 0,11 

Tabela 39- Caudal de água para aquecimento da água pré-aquecida dos duches até à temperatura desejada 
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8.3.4. Caudal de água total necessário conforme os meses do ano 
Finalizando, na tabela 40 encontra-se o caudal geotérmico total, proveniente do poço de reinjeção da 

CGPV,             : 

                                                  (122) 

              
  

 
  

Mês do ano 
Meses 

habituais/típicos 
Meses quentes Meses frios 

Janeiro 0,53 0,91 0,54 

Fevereiro 0,53 1,07 0,54 

Março 0,52 0,46 0,53 

Abril 0,50 0,77 0,51 

Maio 0,50 0,32 0,49 

Junho 0,56 0,67 0,50 

Julho 0,75 0,63 0,47 

Agosto 1,04 0,38 0,46 

Setembro 0,75 0,40 0,49 

Outubro 0,57 0,73 0,51 

Novembro 0,51 0,29 0,52 

Dezembro 0,53 0,48 0,54 

Tabela 40- Caudal de água total necessário 

Através da tabela 10, é possível verificar que para o tubo escolhido, com diâmetro de          , o 

caudal geotérmico satisfaz as necessidades de             , presentes na tabela 40.  

8.4. Permutadores de calor água-água 
De modo a escolherem-se os permutadores de calor, optou-se pelo catálogo da ZILMET [13], um dos 

fabricantes mais conceituados da Europa. O modelo escolhido para os permutadores água-água foi o 

ZB 207 que custa      e cujas características técnicas estão no anexo III. Verificou-se que para os 

permutadores ar-água o preço é sensivelmente o mesmo. 
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8.5. Esquema simplificativo sobre a distribuição de caudais 
Na figura 48 encontra-se um esquema que simplifica o entendimento da distribuição de caudais de 

água quente. Nesta figura optou-se por fazer uma análise para o mês de Agosto típico. 

 

Figura 48- Esquema da distribuição do caudal de água para climatização do interior do complexo, aquecimento 
da água dos duches e manutenção de uma temperatura constante da água das piscinas 

9. Análise económica 
A tabela 41 elenca os custos de cada componente da obra, bem como os custos atuais resultantes do 

funcionamento das duas caldeiras.  

Componentes do projeto Custo   
Componentes 
já presentes 

Custo anual 

atual 
 

   
 

Conduta (UPONOR)        

Duas caldeiras 
que queimam 

pellets de 
biomassa 

     
 

   
 

Caleira (Betão não armado: C35/45)       

Permutadores 
de calor 

Ar-Ar desumidificação     

Ar-Água desumidificação      

Água-Água piscina     

Água-Água duches     

Água-água duches     

Água-Água duches     

Ventilador (SODECA)         

Mão-de-obra       

                 

Tabela 41- Custos das componentes necessárias do projeto e custos atuais 



74 

 

O tempo que demora a pagar o projeto,    (payback time) é da ordem de grandeza de: 

    
                                  

                 
 

       

     
 

   

   anos (123) 

Numa análise mais detalhada, a figura 49 ilustra o fluxo de caixa (cash flow) assumindo-se que a 

ajuda monetária da União Europeia não existe, que o custo de capital é       segundo [10] e que 

o investimento inicial:                 é amortizado a      
 

   
 

                              , com                                   
 

   
 (fazendo-se a média 

dos custos entre os meses típicos e atípicos). A expressão 124 mostra que o valor atualizado líquido, 

(net present value)    , é positivo passados   anos. Tal facto significa que o projeto estaria pago   

anos após o início. 

 

Figura 49- Fluxo de caixa (cash flow) 

 
                                        

                 

       

         
     

      
 

     

       
   

     

       
         

(124) 

Onde: 

   é o número de anos 

                                            

                        
 

   
  

           .  

10. Conclusões 
 

Fiabilidade do estudo  

Sem subsídios, é possível num prazo de sensivelmente   anos quase eliminar os gastos relativos à 

climatização e aquecimento de águas na piscina Viriato Madeira, na Ribeira Grande, Açores. No 

dimensionamento do tubo, da caleira e na climatização do complexo foram tidos em conta vários 

aspetos que contribuem para aumentar a fiabilidade dos resultados, como por exemplo: a) análises 
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realizadas para todos os meses típicos e atípicos (muito quentes e muito frios), verificados nos 

últimos 30 anos, na ilha de São Miguel, b) estudo da temperatura e humidade relativa do pavilhão de 

acordo com a lei atual, c) inclusão de possíveis cargas extra aplicadas na parte de cima da caleira 

subterrânea, d) análise das dilatações térmicas na variação da amplitude, comprimento e perímetro 

da conduta, e) análise do golpe de Aríete e os seus efeitos na conduta, f)verificação da não 

ocorrência de cavitação na conduta, g) perdas de carga e esforços na conduta, h) balanços 

energéticos pormenorizados aos constituintes do pavilhão a climatizar.  

Conclusões principais 

Os resultados presentes ao longo deste texto dividem-se em quatro estudos. Primeiramente, é 

possível comprovar que no dimensionamento da conduta, que se instala espacialmente com a forma 

de uma onda sinusoidal, as variações térmicas que possam ocorrer no tubo interior, devido à 

passagem ou não de fluido, induzem alterações de comprimento, do perímetro e consequentes 

esforços na tubagem desprezáveis, mas que devem ser tidos em conta. As variações térmicas 

induzidas no fluido, que escoa na conduta desde a CGPV até à piscina Viriato Madeira, devido a 

perdas por condução e convecção, rondam os 2ºC para o diâmetro da tubagem escolhido. Apesar de 

não ser muito significativa, esta perda térmica influencia a potência que chega à piscina.  

No dimensionamento da caleira de betão, pode-se concluir que a mesma tem uma espessura 

suficiente em todas as secções de modo que, quando sujeita a cargas externas imprevistas, não ceda 

à tração. Para além do mais, no projeto da mesma foi tido em conta um fator de segurança segundo 

[23]. Não obstante, a manutenção da caleira é assegurada através de um sistema de encaixe 

simples, que permite remover a parte de cima sem necessidade de partir uma secção de betão para 

aceder à conduta.  

No que toca à climatização do complexo, verifica-se que, para a maior parte dos meses habituais e 

para a totalidade dos meses frios, o caudal mínimo de insuflação de ar renovado, estipulado pela lei 

para piscinas interiores, é suficiente para se garantirem as condições desejadas da temperatura e 

humidade relativa do ar, segundo [24]. Para os meses quentes, é necessário aumentar o caudal de 

insuflação para a grande maioria dos meses e, mesmo assim, podem ocorrer situações em que a 

humidade relativa do ar do pavilhão resvale-se para valores um pouco acima do estipulado, mas 

sempre dentro de limites que garantem conforto às pessoas presentes. Pode-se também concluir que 

para todos os meses, quer sejam típicos ou atípicos, o caudal de fluido necessário para climatizar o 

complexo, manter a água das piscinas a uma temperatura constante e aquecer a água dos duches 

dos balneários é assegurado através do diâmetro do tubo escolhido e da velocidade e temperatura do 

escoamento da água quente. 

Finalmente, através da análise económica realizada aos custos totais dos vários componentes que 

fazem parte do projeto, é possível concluir que em aproximadamente   anos (excluindo possíveis 

ajudas monetárias provenientes da União Europeia) o projeto torna-se viável financeiramente. 
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A. Anexo I 
 

 

Figura 1- Comparação de emissões de     entre diferentes fontes de energia [31] 

 

Figura 2- Energia produzida nas centrais geotérmicas da Ribeira Grande e do Pico Vermelho [31] 

 

Figura 3- Distribuição da utilização das fontes de energia na ilha de São Miguel entre 1992 e 2010 [31] 
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Figura 4- Comparação da contribuição de fontes energéticas no ano de 1990 e 2010, nos Açores [31] 

B. Anexo II 
Neste anexo apresentam-se fotografias do complexo Viriato Madeira dos Bombeiros da Ribeira 

Grande, nos Açores. 

 

Figura 50- Vista da fachada Este e Norte do pavilhão 

 

Figura 51- Vista da fachada Este e Sul do pavilhão 
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Figura 52- Vista da fachada Sul do pavilhão 

 

 

Figura 53- Vista da fachada Oeste do pavilhão 

 

Figura 54- Vista fachada Sul e Oeste do pavilhão 
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Figura 55- Vista do interior do pavilhão 

C. Anexo III 
Desenho técnico da caleira de betão, que transporta a conduta, dimensionada no capítulo 6. 

 

Figura 56- Desenho técnico da caleira de betão em SolidWorks 
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D. Anexo IV 
Características técnicas do permutador água-água. 

 

 

 

Figura 57- Características técnicas do permutador água-água da Zilmet 

 

 


