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“Each one of us is a cause of global warming but 

each of us can become part of the solution: in the 

decisions we make on what we buy, the amount 

of electricity we use and how we live our lives”

Al Gore (2007)
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Introdução
A utilização global do planeta e a concentração de tóxicos provocados pelo homem têm aumentado rapida-

mente; questões como o uso de combustíveis fósseis, as mudanças no uso da terra e o aumento da popula-

ção são determinantes para este efeito, causando este impacto negativo. Deixando que isto assim continue 

as consequências podem ser fatais, o que significa que temos/teremos de enfrentar um grande número de 

desafios, e assim, concentrarmo-nos num desenvolvimento mais sustentável.   

Nas últimas décadas tem havido um grande trabalho de consciencialização neste sentido. 

Em 1987 foi introduzido o conceito de desenvolvimento sustentável pelas Nações Unidas no documento 

“Brutland Report”, que o define como sendo o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. No entanto so-

mente após a assinatura, ou melhor, a ratificação do Protocolo de Quioto, em 2005, é que esta luta atingiu um 

outro nível de notoriedade e reconhecimento como um tema determinante; onde se estabeleceram medidas 

concretas, das quais se destacam as reduções das emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera 

- embora estas metas de redução não sejam homogéneas a todos os países, variando consoante o seu nível 

de desenvolvimento. 

A solução destes problemas é absolutamente fundamental para a sobrevivência humana e por isso se tem 

apostado na investigação e criação de novas tecnologias que para isso possam contruibuir - desde novas 

fontes de energia a novas métodos de redução de consumo da mesma, entre muitas outras coisas.

É neste contexto de mudança de hábitos e de relacionamento de várias componentes do desenvolvimento 

humano e científico-tecnológico, que surge este trabalho; onde se pretende analisar as instalações do Institu-

to Superior Técnico - IST - e propor, para estas, medidas que melhorem as suas condições, em especial que 

permitam uma redução dos custos em energia elétrica a médio e a longo prazo.

Este trabalho surge no âmbito da cadeira de Seminários sobre Inovação e Desenvolvimento Sustentável, lec-

cionada no primeiro semestre do ano lectivo de 2009/2010, e tem como tema “IST Green Campus”, orientado 

pela Professora Maria do Rosário Partidário. 

Recorrendo a dados recolhidos de investigações anteriores foi possível concluir que, apesar do Instituto Su-

perior Técnico ser uma instituição de reconhecimento nacional e internacional e ter já tradição na pesquisa 

das áreas das energias renováveis e eficiência energética, e deste know-how, de tecnologia e de investi-

gadores qualificados fazer do IST um local privilegiado neste campo, a aplicação destes conhecimentos e 
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políticas no âmbito do desenvolvimento sustentável não existe naquilo que é o espaço desta instituição, de 

onde se destaca o consumo extraordinário de energia. É neste sentido que surge o foco específico pretendido 

para este trabalho, onde se pretende analisar, tal como fora referido anteriormente, as instalações do IST, 

em especial o Pavilhão de Civil, que segundo os estudos mencionados foi indicado como sendo o caso mais 

problemático do Campus; e propor para este medidas que melhorem as suas condições ambientais - um dos 

principais motivos para os gastos de energia (1)-, procurando assim reduzir os gastos e a utilização de energias 

renováveis que permitam uma redução de custos a médio/longo prazo. Desenhamos assim uma estratégia 

que por um lado investe na redução do consumo energético, recorrendo a medidas e princípios de arquitec-

tura bioclimática e design ambiental; e no uso de energias renováveis.  

Na estruturação deste trabalho, começamos por fazer uma breve caracterização do sistema eléctrico nacio-

nal, com o intuito de contextualizar aquilo que é o tema principal que se pretende abordar - a energia; segui-

damente faz-se uma breve apresentação e caracterização do IST e do seu Pavilhão de Civil - foco do trabalho; 

perante estes dados começa-se então a desenhar a estratégia, anteriormente mencionada, primeiramente 

segundo o tema condições ambientais e depois segundo o tema energias renováveis, terminando com uma 

conclusão/discussão sobre esta “estratégia” e sobre o IST e o seu envolvimento.  

(1) No âmbito do desenvolvimento sustentável, um campo que é muito importante melhorar e desenvolver é a indústria da construção, 

representando esta um dos maiores e mais importantes mercados do mundo. A maioria dos recursos materiais e quase metade da pro-

dução total de energia vai para a construção, aquecimento, arrefecimento, iluminação e ventilação dos edifícios. 



Sistema Eléctrico Nacional
No sentido de contexualizar aquele que é o tema principal deste trabalho - a energia -, iniciámo-lo com uma 

breve caracterização do sistema eléctrico nacional.

 1. organização do sistema eléctrico nacional

A primeira grande reestruturação do sector eléctrico ocorreu em 1995 quando foi estabelecida, no 

quadro do Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a existência conjunta de um sistema eléctrico de serviço 

público e de um sistema eléctrico independente, sendo este último organizado segundo uma lógica 

de mercado.

Mais recentemente, foi aprovado em Conselho de Ministros a estratégia nacional para a energia, 

onde se estabelece o aprofundamento da liberalização iniciada em 1995 e a promoção da concorrên-

cia nos mercados energéticos.

Em contraposição com o anterior regime de 1995, o novo quadro estabelece um sistema eléctrico 

nacional integrado, em que as actividades de produção e comercialização são exercidas em regime 

de livre concorrência, mediante a atribuição de licença, e as actividades de transporte e distribuição 

são exercidas mediante a atribuição de concessões de serviço público.

A Figura 2 mostra, esquematicamente e de forma simplificada, a organização geral do SEN, conforme 

estabelecida em 2006.

Figura 1: Esquema simplificado de organização 

do Sistema Eléctrico Nacional.
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produção

A produção de electricidade integra a classificação de Produção em Regime Ordinário (PRO), rela-

tiva à produção de electricidade com base em fontes tradicionais não renováveis e em grandes 

centros electroprodutores hídricos, e Produção em Regime Especial (PRE), relativa à co-geração e 

à produção eléctrica a partir da utilização de fontes de energia renováveis. Ao exercício desta ac-

tividade está subjacente a garantia do abastecimento, no âmbito do funcionamento de um mercado 

liberalizado. O acesso à actividade é livre, cabendo aos interessados a respectiva iniciativa.

Abandona-se, assim, a lógica do planeamento centralizado dos centros electroprodutores, assente 

numa optimização baseada nos custos variáveis de produção de cada centro electroprodutor, e intro-

duz-se uma optimização que resultará de uma lógica de mercado.

Ao Estado cabe a criação das condições adequadas ao desenvolvimento do referido mercado da 

electricidade. No entanto, ao Estado fica também atribuída a função de suprir as falhas de mercado, 

assumindo uma posição de garante do abastecimento de electricidade, através da monitorização per-

manente do sector eléctrico. No caso de se verificar que a iniciativa privada não está a assegurar as 

capacidades de produção necessárias, compete ao Estado, através de concurso público, promover 

as condições para que tal abastecimento seja garantido.

Os produtores de electricidade em regime ordinário podem vender a electricidade produzida através 

da celebração de contratos bilaterais com clientes finais e com comercializadores de electricidade ou 

através da participação nos mercados organizados. Os produtores de electricidade em regime espe-

cial gozam do direito de vender a electricidade que produzem ao comercializador de último recurso. 

Tanto uns como outros podem igualmente fornecer serviços de sistema, através da celebração de 

contratos com o operador de sistema ou através da participação em mercados organizados para este 

efeito.

transporte

A actividade de transporte de electricidade é exercida mediante a exploração da Rede Nacional de 

Transporte (RNT), a que corresponde uma única concessão exercida em exclusivo e em regime de 

serviço público. A concessionária da RNT é a REN – Redes Energéticas Nacionais. A exploração da 

RNT integra a função de gestão técnica global do sistema, assegurando a coordenação sistémica das 
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instalações de produção e de distribuição, tendo em vista a continuidade e a segurança do abaste-

cimento e o funcionamento integrado e eficiente do sistema (função operador de sistema).

A concessionária da RNT relaciona-se comercialmente com os utilizadores das respectivas redes, 

tendo direito a receber, pela utilização destas e pela prestação dos serviços inerentes, uma retri-

buição por aplicação de tarifas reguladas.

distribuição

A distribuição de electricidade processa-se através da exploração da Rede Nacional de Distribuição 

(RND). Esta rede é explorada mediante uma única concessão do Estado, exercida em exclusivo e 

em regime de serviço público.

As principais competências da entidade concessionária da RND consistem em assegurar a explo-

ração e manutenção da rede de distribuição em condições de segurança, fiabilidade e qualidade de 

serviço, bem como gerir os fluxos de electricidade na rede, assegurando a sua operacionalidade com 

as redes a que esteja ligada e com as instalações dos clientes, no quadro da gestão técnica global 

do sistema (função operador da rede de distribuição).

Também a concessionária da RND se relaciona comercialmente com os utilizadores das respectivas 

redes, tendo direito a receber uma retribuição por aplicação de tarifas reguladas. O operador de rede 

de distribuição não pode adquirir electricidade para comercialização.

comercialização

A actividade de comercialização de electricidade é livre, ficando, contudo, sujeita a atribuição de 

licença onde se define o elenco dos direitos e dos deveres na perspectiva de um exercício transpar-

ente da actividade. No exercício da sua actividade, os comercializadores podem livremente comprar 

e vender electricidade. Para o efeito, têm o direito de acesso às redes de transporte e de distribuição, 

mediante o pagamento de tarifas reguladas. Os consumidores podem, nas condições do mercado, 

escolher livremente o seu comercializador, não sendo exigida a mudança do ponto de vista contratual.

O exercício da actividade de comercialização de electricidade consiste na compra e venda de electri-

cidade para comercialização a clientes finais ou outros agentes, através da celebração de contratos 

bilaterais ou da participação em outros mercados.
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Para protecção dos consumidores, define-se também um serviço universal, caracterizado pela garan-

tia do fornecimento em condições de qualidade e continuidade de serviço e de protecção quanto a 

tarifas e preços. Consagra-se a figura do comercializador de último recurso (CUR), ou comercializa-

dor regulado, com o objectivo de assegurar a todos os consumidores o fornecimento de electricidade.

O CUR deve adquirir obrigatoriamente a electricidade produzida pelos produtores em regime especial 

e pode adquirir electricidade para abastecer os seus clientes em mercados organizados ou através 

de contratos bilaterais mediante a realização de concursos, ou ainda em leilões de âmbito ibérico.

regulação e segurança do abastecimento

As actividades de transporte, distribuição, comercialização de electricidade de último recurso e de 

operação logística de mudança de comercializador estão sujeitas a regulação, exercida pelo Regu-

lador energético.

A segurança do abastecimento é garantida pelo Estado, a quem compete a monitorização da segu-

rança do abastecimento. A organização do SEN assenta, portanto, na coexistência de um mercado 

liberalizado e de um mercado regulado (Figura 3). Os agentes económicos têm a opção de estabe-

lecer relações contratuais com o comercializador regulado, ao abrigo das condições aprovadas pela 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), ou negociar outras condições directamente 

com os comercializadores que actuam no mercado liberalizado.

Figura 2: Mercado regulado e mercado libe-

ralizado.
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 2. estatística breve da energia eléctrica

 3. estatística das renováveis

A Figura 4 ilustra a evolução da repartição por origens da produção de energia eléctrica no período 

1980–2004. Há a realçar os seguintes aspectos:

• A participação do gás natural, a partir de 1998, com uma participação crescente na produção de 

.energia, em contraste com a produção baseada em petróleo que apresenta uma tendência susten-

tada de diminuição.

• A grande variabilidade da produção hidroeléctrica, muito dependente das condições climatéricas, e 

a relativa estabilização da produção baseada em carvão.

• O início, principalmente a partir de 2003, da inclusão da produção de origem eólica.

Figura 3: Evolução da repartição por origens da produção de energia eléctrica.

A Tabela 1 mostra a evolução no período 2001–2008 da potência instalada em renováveis. Observa-

-se um crescimento espectacular da potência eólica, que passou de 114 MW em 2001 para 2.771 MW 

no final de 2008. É de realçar também os 295 MW de mini-hídrico (PCH) e os 21,4 MW instalados em 
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centrais fotovoltaicas em 2008.

Tabela 1: Evolução da potência instalada em renováveis em MW.

Na Tabela 2 pode observar-se a evolução do valor percentual de cada tecnologia renovável na 

produção de energia total. A eólica passou de 0,4% em 2001, para mais de 10% em 2008 (valor 

semelhante ao da hídrica).

Tabela 2: Evolução do peso da produção renovável em % da produção total.
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Instituto Superior Técnico
1. panorama geral

Não sendo o interesse deste trabalho fazer uma apresentação detalhada do que é o Instituto Superior Técni-

co, nem repetir a análise que foi feita pelo grupo que realizou o trabalho “IST Green Campus”, realizado tam-

bém ele no âmbito desta cadeira - Seminários sobre Inovação e Desenvolvimento Sustentável - no passado 

ano lectivo - 2008/2009 -, parece-nos importante referir alguns dados gerais sobre o instituto e sobre o pavi-

lhão que pretendemos ser o foco deste trabalho - Pavilhão de Civil. Para tal usaremos os dados recolhidos e 

apresentados no trabalho mencionado.  

No Instituto Superior Técnico para além de se leccionarem cerca de duas dezenas de cursos (1º e 2º ciclos) 

que abrangem uma vasta área de conhecimentos e variados programas de doutoramento, funcionam ainda 

dezenas de centros de investigação [IST, 2008]. No ano de 2007 a população do Instituto Superior Técnico 

estava contabilizada em cerca de 11.650 (8900 estudantes de 1ª e 2ª ciclos,1500 estudantes de 3º ciclo e pós 

graduação, 790 docentes e 460 funcionários). 

Em termos de energia eléctrica - o foco temático deste trabalho - os dados recolhidos apontam para um con-

sumo energético global, mais uma vez no 2007, de 14.634.135,00 KWh, o que equivaleu a uma factura que 

superou os 1.150.000 euros; sendo assim o instituto responsável por cerca de 0,03 % da energia consumida 

em Portugal e 0,44% da energia consumida em Lisboa no decorrer desse ano.  

IST
green campus

14



2. pavilhão de Civil

Sendo este edifício o foco deste trabalho, é necessário aprofundar um pouco a informação acerca deste.

Concluído em 1991, este foi um edifício muito debatido desde o início e nem sempre pelos melhores motivos. 

O projecto datava já do início dos anos 80 e cedo se percebeu que estava não só ultrapassado como mal 

planeado. 

À data da sua construção o átrio central, onde se estabelecem a maioria das circulações de pessoas no 

edifício, era totalmente descoberto, estando sujeito à chuva, ao sol, mas acima de tudo ao vento e ao frio 

que se faz sentir no inverno. Apesar de posteriormente intervencionado no sentido de cobrir o átrio central, o 

isolamento térmico nunca foi devidamente conseguido podendo mesmo ser apresentado como um exemplo 

do que não fazer nessa área. 

Um dos maiores problemas do edifício é exactamente o pobre isolamento térmico das paredes e a grande 

quantidade de áreas envidraçadas o que, pelo seu baixo nível de isolamento cria salas demasiado frias no 

inverno, e por não estarem devidamente protegidas, por exemplo com palas solares, demasiado quente no 

verão; e os escritórios e corredores, em especial os do último andar , atingem situações extremas, como 

consequência das grandes coberturas transparentes, chegando a atingir temperaturas na ordem dos 40ºC. 

Ao juntarmos todos os problemas e falhas deste edifício ao facto de ser o que alberga o maior número de au-

las no Campus da Alameda e também o edifício que mais actividade tem ao longo das 24 horas do dia, temos 

então um caso em que as falhas se vão transformando em “buracos”.  

Hoje em dia o edifício é responsável por cerca de 25% da energia gasta pelo IST. 

De uma forma geral, este edifício ajuda a criar uma má imagem do instituto, especialmente por ser a imagem 

que representa o departamento de Engenharia Civil e Arquitectura - exactamente as duas áreas responsáveis 

pela arte de bem construir e de reconhecer e corrigir eventuais patologias dos edifícios. 
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reduzir os gastos 
energéticos     melhorar as condições ambientais

“Desenhamos assim uma estratégia que por um lado investe na redução do consumo 
energético, recorrendo a medidas e princípios de arquitectura bioclimática e design 
ambiental; e no uso de energias renováveis.” (introdução, página 07)



investir em energias 
reduzir o impacte ambiental              limpas
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condições ambientais
1. enquadramento

No seguimento da breve descrição que foi feita do Pavilhão de Civil e de algumas das suas patologias, torna-

-se óbvio que a arquitectura tem um papel importante naquilo que são os consumos energéticos dos edifícios.  

O que nos leva a expor aqui algumas abordagens de arquitectura sustentável - a arquitectura bioclimática e o 

design ambiental - que em muito melhorariam o pavilhão em estudo e das quais retiraremos alguns princípios 

para desenhar a estratégia para um pavilhão de civil mais sustentável.  

 1.1. arquitectura bioclimática

A arquitectura bioclimática é uma das abordagens hoje consideradas à arquitectura segundo uma po-

lítica de desenvolvimento sustentável. Esta abordagem surge normalmente associada a duas outras 

abordagens - a arquitectura verde (1) e a arquitectura ecológica (2). 

A primeira descrição desta linha de pensamento (e projecto) remonta aos escritos de um arquitecto 

Húngaro, de nome Victor Olgyay, de 1963 e do arquitecto Ken Yeang, oriundo da Malásia, de 1990. 

A diferença nestas duas publicações é o facto de uma estabelecer uma abordagem à bioclimática 

anterior à crise energética de 1973 e 1979 e outra ser posterior (Hansen, 2007).

A teoria de Olgyay baseia-se nos efeitos do clima no comportamento humano. A expressão arquitec-

tónica é, segundo ele, resultado do registo das condições ambientais, critérios fisiológicos e estra-

tégias de orientação, sombreamento, ventilação, etc. Todos estes critérios lidam com o conforto em 

relação ao clima e não com os recursos usados no processo construtivo, provavelmente devido ao 

facto deste ‘método’ ter sido desenvolvido antes da crise energética. 

A abordagem de Ken Yeang é, no entanto, mais focada em torno do efeito que a acção humana tem 

no clima. Yeang desenvolveu estratégias para edifícios bioclimáticos centrados no (desenho de) bai-

xo consumo energético e no desenho ecológico, que combinados geram estratégias ecológicas no 

local, baixo consumo energético do edifício e de materiais utilizados. Para além disto Yeang imple-

mentou princípios projectuais (de desenho) como diagramas solares e de vento desde o início nos 

seus projectos de edifícios bioclimáticos; desenvolveu princípios sobre como distribuir massa térmica 

(thermal mass) de acordo com as necessidades de aquecimento e sombreamento. Yeang não usava 

nem usa os princípios de desenho para atingir uma forma no seu projecto, mas mais sim como uma 

forma de estabelecer o seu programa.
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(1) Este termo relaciona-se com a imagem da natureza como sendo verde. Os projectos relacionados com esta abordagem usualmente 

usam a relação visual com a natureza através da vegetação nos telhados e fachadas, materiais ou formas de edifícios inspiradas na 

natureza. O termo Arquitectura Verde é utilizado para descrever desenvolvimentos/projectos económicos, que poupam energia, que são 

amigos do ambiente e sustentáveis. 

(2) Este termo tem uma associação à cultura hippie nos anos 60 e 70, vivendo em sintonia com a natureza. Esta abordagem é usualmente 

associada a construtores autónomos e edifícios auto-suficientes.

Olhando então para estas duas teorias podemos perceber então que a ideia por detrás de arquitec-

tura bioclimática é o desenho com as forças da natureza em vez de contra elas.

Assim sendo parece relativamente evidente que alguns dos princípios aqui mencionados poderiam 

ser bastante vantajosos num projecto de reabilitação do Pavilhão de Civil, onde o grande objectivo 

fosse a resolução de problemas evidentes, como já foi mencionado anteriormente, que são hoje cau-

sadores de grandes gastos energéticos. 

1.2. design ambiental

Esta abordagem de arquitectura (sustentável) foca-se na relação entre o ambiente interior e o clima, 

onde provavelmente o mais importante factor a considerar é o balanço entre o clima interior e o ex-

Figura 4: Diagrama de princípios e temáticas 

associados com a arquitectura bioclimática.



Figura 5: Diagrama de princípios e temáticas 

associados com o design ambiental.
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terior. Segundo as pesquisas feitas, design ambiental pode ser divido em duas abordagens: modo 

exclusivo e modo selectivo.  

O modo exclusivo representa o ambiente que é automática ou artificialmente controlado. O desenho 

ou as formas são controlados para minimizar a interacção entre ambiente interior e exterior. A orienta-

ção do edifício não é importante, as janelas são restringidas em tamanho e a energia é primeiramente 

de fontes geradoras e usadas durante a estação. 

O modo selectivo, por sua vez, representa estratégias passivas ou activas aplicadas ao edifício por 

forma a alcançar uma redução do consumo energético no edifício. Este edifício representa ambientes 

controlados pela combinação de meios manuais e automáticos. A forma do edifício está contextu-

almente relacionada com o ambiente pela sua orientação e forma. As janelas são (podem ser) de 

tamanhos variados dependendo da orientação e controlo solar, estando incorporadas em fachadas 

expostas, 

Segundo Hanne Ring Hansen, na sua tese “Sensitivity analysis as a Methodical Approach to develo-

pment of design strategies for environmental Sustainable buildings” [Análises sensitivas como uma 

abordagem metodológica ao desenvolvimento de estratégias para edifícios sustentáveis], a abor-

dagem mais correcta a design ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade, é a abordagem 

selectiva, uma vez que esta foca a forma como o edifício permite que o ambiente interno responda 

ao ambiente externo por forma a reduzir o consumo energético em iluminação artificial, ventilação 

mecânica, etc. 
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2. medidas estratégicas (princípios a integrar)

Uma intervenção no Pavilhão de Civil seguindo estas abordagens envolveria: 

- a melhoria global do isolamento do edifício; 

- a substituição de vidros simples por vidros duplos com baixa emissividade; 

- o sombreamento de áreas envidraçadas e transparentes problemáticas; 

- a instalação de um sistema inteligente associado a sensores de presença nas salas e à leitura das condições 

ambientais, que controlasse a iluminação, e ao qual poderia estar também associado o controlo do ar condi-

cionado e da ventilação mecânica (este tipo de sistemas já existe e começam hoje a ser aplicados);

- desenho de um sistema de ventilação natural eficaz - para todo o pavilhão, mas em especial no último (mais 

elevado) andar.  

Algumas destas propostas já foram planeadas, apresentadas e até foi ganho um concurso internacional 

com o projecto que as continha, tendo-se ganho 40% do financiamento necessário para a sua execução, 

no entanto como não houve consenso relativamente aos outros 60%, o projecto não passou do papel. Esse 

projecto foi elaborado pelo Professor Manuel Correia Guedes - professor auxiliar do IST, um reconhecido in-

vestigador na área da construção bioclimática e um de centenas de utilizadores do Pavilhão de Civil - e visava 

a “reabilitação térmica e de conforto” do edifício. Também por isto podemos compreender a importância que 

a arquitectura tem no consumo energético e no quão determinante seria um investimento neste sentido no 

Pavilhão de Civil. Esse investimento poderia utilizar a massa intelectual de que o Instituto Superior Técnico 

dispõem, ou seja, alguns destes tópicos que poderiam tornar-se em concursos para alunos, como por exem-

plo o sistema de ventilação, o sistema inteligente apropriado para as instalações a ser aplicado e/ou o sistema 

de sombreamento. 
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energias renováveis
1. enquadramento

Estando parte da estratégia aqui apresentada associada ao investimento em energias renováveis para reduzir 

os gastos a médio e a longo prazo no pavilhão de Civil do IST. Nesse sentido primeiramente pretende-se fazer 

uma breve análise sobre as diferentes energias renováveis existentes e disponíveis, tendo-se elaborado um 

pequeno desenvolvimento de cada uma das diferentes formas de produzir energia de uma forma responsável 

e sustentável, procurando-se contextualizar e fornecer um carácter global ao trabalho, através de um estudo 

da situação energética actual em Portugal. 

 1.1. energia eólica

A energia eólica é vista como uma das mais promissoras fontes de energia renováveis, caracteri-

zada por uma tecnologia madura, sediada essencialmente na Europa e nos EUA. As turbinas eólicas 

são já um elemento habitual da paisagem de muitos países europeus, nomeadamente a Alemanha, 

Dinamarca, Holanda e, mais recentemente, o Reino Unido, a Espanha e também Portugal.

A energia eólica tem registado nos últimos anos uma evolução verdadeiramente assinalável. Para ter 

uma ideia da taxa de crescimento verificada na potência eólica instalada a nível mundial, observa-se 

que uma das bases de dados mais conhecidas registava no dia 4 de Março de 1998 e no dia 25 de 

Março de 2009 os valores de 7.322 MW e 120.475 MW, respectivamente.

É possível verificar que, em onze anos, foram instalados no mundo mais de 110 GW de potência 

eólica, a esmagadora maioria dos quais na Europa (65 GW actualmente na Europa dos 27).

Neste contexto, o caso da Alemanha merece uma atenção especial, vice-líder mundial de potência 

eólica instalada, com mais de 24 GW. Líder até 2007, a Alemanha teve de ceder esse lugar aos EUA, 

que, só em 2008, instalou mais de 8 GW de potência eólica. Observa-se que a Espanha, a China, a 

Índia e a França já suplantaram a Dinamarca, país pioneiro na instalação de parques eólicos. Portu-

gal ocupa o 10º lugar nesta classificação, com cerca de 3 GW instalados.

Em termos de percentagem de energia eléctrica satisfeita com recurso a eólica, a Dinamarca lidera 

com cerca de 20%; notar que este valor de penetração de energia eólica no conjunto da geração 

se aproxima, segundo algumas fontes, dos valores máximos admissíveis para operação segura de 

redes eléctricas.
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A evolução constatada deve ser encarada à luz dos objectivos de desenvolvimento das energias 

renováveis traçados pela União Europeia. O Parlamento Europeu aprovou uma directiva, conhecida 

como Directiva das Renováveis, relativa à promoção da electricidade produzida a partir de fontes 

renováveis de energia no mercado interno da electricidade, baseada numa proposta da Comissão.

O objectivo essencial subjacente a esta directiva é criar um quadro que facilite o aumento significativo 

a médio prazo da electricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia na União Europeia. 

A Directiva “constitui uma parte substancial do pacote de medidas necessárias ao cumprimento do 

Protocolo de Quioto e à Convenção Quadro das Nações Unidas relativa às alterações climáticas”. 

Por outro lado, a Directiva deve também ser encarada como ferramenta para alcançar o objectivo de 

duplicar a quota das energias renováveis dos 6% (registados em 1998) para 12%, no actual ano de 

2010 em relação ao consumo interno bruto de energia.

A directiva contém valores indicativos para as metas nacionais a definir por cada um dos Estados– 

-Membros. Para Portugal é indicado o valor de 39% (incluindo a grande hídrica) como meta a alcan-

çar em 2010 para o consumo de electricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia em 

percentagem do consumo bruto total de electricidade.

situação em Portugal

Em 1988 foi publicada a primeira legislação que regulava a produção de energia eléctrica pelos 

produtores independentes. A potência instalada em cada central foi limitada a um máximo de 10 MVA, 

impondo-se a utilização, quer das chamadas energias renováveis, quer de carvão nacional, quer ain-

da de resíduos de origem industrial, agrícola ou urbana.

A publicação desta legislação levou à mobilização de investimentos significativos do sector privado, 

nomeadamente nos domínios da produção mini-hídrica e da cogeração. Em relação à energia eólica 

a situação foi muito diferente, tendo sido aprovados durante a vigência deste quadro legal pouco mais 

de meia dezena de projectos, a maior parte deles nas ilhas da Madeira e dos Açores.

Estes resultados podem levar a pensar que o recurso eólico no Continente é escasso e que não valia 

a pena ser explorado. O facto de a tecnologia das pequenas centrais hidroeléctricas ser uma tecno-

logia madura, que beneficiou da experiência adquirida com os grandes aproveitamentos hidroeléc-

tricos, e, ainda, o facto de os recursos hidrológicos serem bem conhecidos, tornaram esta forma de 
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conversão de energia muito atraente. No pólo oposto encontrava-se a energia eólica: conhecimento 

limitado do potencial eólico, tecnologia ainda em desenvolvimento, experiência reduzida com a tecno-

logia actual dos aerogeradores e, consequentemente, uma difícil avaliação dos riscos por parte dos 

potenciais produtores.

A situação da energia eólica em Portugal é hoje completamente diferente, assistindo-se a um dina-

mismo inédito até ao momento. Como principais causas do acentuado desenvolvimento da energia 

eólica que se verifica actualmente em Portugal, podem apontar-se:

• A reestruturação do sector eléctrico, iniciada em 1995 e reforçada em 2006, estabelecendo o apro-

fundamento da liberalização e a promoção da concorrência nos mercados energéticos, com o conse-

quente fim da situação de monopólio detido pela EDP.

• A publicação de legislação específica com o fim claro de promover o desenvolvimento das energias 

renováveis.

• A aprovação da Directiva das Renováveis, cuja aplicação em Portugal faz prever a instalação de 

cerca de 5.000 MW de conversores eólicos, no horizonte de 2012.

Os dados disponíveis mais recentes indicam que no final de 2008, a potência total instalada em 

aproveitamentos eólicos em Portugal foi cerca de 3.000 MW. A situação actual é de grande dina-

mismo no sector, registando-se um número de pedidos de licenciamento de novas instalações que 

excede largamente o potencial técnico do recurso eólico.

custos

Os custos associados à instalação de aproveitamentos eólicos dependem fundamentalmente dos 

custos de instalação e do tipo de tecnologia usada, sendo, por isso, muito variáveis em função das 

fundações, acessos, transporte, ligação à rede, número de turbinas, altura do rotor, tipo de gerador, 

sistema de controlo, etc.

De acordo com a legislação em vigor que estabelece a fórmula de cálculo da remuneração da energia 

entregue à rede pública pelos PRE que usam recursos renováveis (chamado tarifário verde), estima-

-se que em 2009 cada unidade de energia injectada na rede pública com origem em parques eólicos 

é paga a um valor que se situará à volta de 70 €/MWh, durante um máximo de 15 anos.

É possível verificar através de um estudo do custo médio anual, que para investimentos totais médios 
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em sistemas de conversão de energia eólica, a rentabilidade é assegurada tipicamente a partir das 

2.000 horas de funcionamento anual equivalente à potência nominal. Em Portugal, são relativamente 

frequentes os locais caracterizados por utilizações anuais da potência instalada desta ordem de 

grandeza.

ambiente

Embora à energia eólica estejam associados benefícios ambientais significativos do ponto de vista 

da emissão de substâncias nocivas à atmosfera, existem outros aspectos ligados com a preservação 

do ambiente que não podem ser negligenciados. É indispensável que os projectos sejam adequada-

mente integrados na paisagem e desenvolvidos em colaboração com as comunidades locais, para 

manter o apoio da opinião pública a esta forma de energia.

O impacto visual das turbinas é uma questão de gosto pessoal: há quem considere que as turbinas 

se integram harmoniosamente na paisagem e quem considere a sua presença intrusiva. Devemos no 

entanto salientar que os postes que suportam as linhas de transporte de energia, e que existem um 

pouco por toda a parte, são, pelo menos, igualmente intrusivos.

O ruído produzido pelas turbinas é também apontado como argumento contra o desenvolvimento da 

energia eólica. Basicamente há dois tipos de ruído: mecânico, associado à caixa de velocidades e ao 

gerador e motores auxiliares, e aerodinâmico, relacionado com o movimento das pás no ar. Embora 

existam no mercado turbinas de baixo ruído, é inevitável a existência de um zumbido, principalmente 

a baixas velocidades do vento, uma vez que a altas velocidades do vento o ruído de fundo se so-

brepõe ao ruído das turbinas.

Uma escolha acertada dos locais de instalação dos parques eólicos faz com que tanto a interferência 

electromagnética nos sinais de sistemas de comunicações, como os efeitos sobre a vida animal, no-

meadamente as aves migratórias, não seja superior aos de outras estruturas semelhantes. Por outro 

lado, não se compromete o uso da terra com a instalação de turbinas eólicas, uma vez que apenas 

uma pequena percentagem do espaço onde é instalado o parque eólico fica efectivamente ocupado.



 1.2. energia hídrica

A energia hídrica é a energia proveniente do movimento das águas doces. Quando chove nas coli-

nas e montanhas a água concentra-se em rios, ribeiras e correntes que se deslocam para o mar. A 

energia é produzida por meio do aproveitamento do potencial hidráulico existente nos rios, utilizando 

desníveis naturais, como quedas de água, ou artificiais como as barragens.

A produção deste tipo de energia é principalmente efectuada através de centrais hidroeléctricas de 

maior ou menor dimensão, que consistem na construção de pequenos açudes ou barragens, que 

desviam uma parte do caudal do rio, para lho devolver num local desnivelado, onde são instaladas as 

turbinas, produzindo assim electricidade, que é depois distribuída pela rede eléctrica.

Não sendo propriamente um ramo das energias renováveis mais interessantes relativamente aos 

objectivos do nosso trabalho, apresentámos uma introdução à situação geral e nacional desta fonte 

de energia eléctrica.

Entre os finais do século XIX e os princípios do século XX, instalaram-se muitas centrais hidroeléc-

tricas com potências entre algumas dezenas e poucos milhares de quilowatts, domínio de potências 

que hoje levaria a classificá-las como pequenas centrais hidroeléctricas, ou centrais mini-hídricas 

(CMH).

Os avanços verificados no transporte da energia eléctrica, que permitiram a países industrializados 

estarem cobertos por densas redes eléctricas, juntamente com a ideia de que as reservas de com-

bustíveis fósseis de fácil extracção serem inesgotáveis e com a existência de um número razoável 

de locais favoráveis à criação de grandes centrais hídricas, levaram a que a produção de energia 

eléctrica se concentrasse em poucas centrais de elevada potência, beneficiando da inerente econo-

mia de escala.

A principal consequência observada foi o agravamento a níveis incomportáveis das despesas de 

operação, manutenção e investimento por unidade de energia produzida nas centrais hidroeléctricas 

de baixa potência. Este facto levou à contínua degradação e encerramento de algumas unidades.

A partir dos choques petrolíferos de 1973 e, principalmente, de 1981, o quadro de referência nacional 

viu-se obrigado a mudar, aumentando o valor da energia que deveria ser produzida com base nos 
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recursos hídricos nacionais. Os melhores locais para instalação de centrais hidroeléctricas de grande 

porte já estavam tomados, os progressos verificados na automação permitiram reduzir drasticamente 

as despesas de exploração. É nesta perspectiva que se insere o renovado interesse pelas CMH, 

verificado a partir da década de oitenta.

De entre as fontes de energia eléctrica descentralizadas, a mini-hídrica era a que reunia as condições 

para um desenvolvimento mais rápido. Este acontecimento deve-se à tecnologia nacional, que be-

neficiava da experiência e conhecimento previamente adquiridos, e ao facto do recurso hidrológico 

português estar razoavelmente bem estudado, como resultado das campanhas de medição efectua-

dos ao longo de vários anos nos principais cursos de água.

O resultado da publicação da nova legislação, em 1988, que visava a promoção da produção de 

energia eléctrica a partir de recursos renováveis, combustíveis nacionais ou resíduos, foi rápido e ul-

trapassou o que os seus promotores esperavam, revelando um potencial hidroeléctrico muito rentável 

que, na prática, estava adormecido.

A instalação de CMH foi desenvolvida como fontes de produção descentralizada, entregando-se à 

rede pública a maioria da energia extraída. Uma das razões para isso é o facto de as CMH consti-

tuírem fontes de energia regular, pelo que não era de esperar que a sua interligação com o sistema 

electroprodutor nacional introduzisse perturbações no funcionamento. Existe ainda um outro motivo 

que é o facto de que estes sistemas de CMH terem uma baixa utilização anual e uma precária garan-

tia de fornecimento de energia, características do funcionamento das CMH em rede isolada.

No domínio da engenharia civil os esforços foram dirigidos para a concepção de sistemas compactos 

e simples, tanto quanto possível pré-fabricados, de modo a reduzir os trabalhos no local. A enge-

nharia mecânica orientou-se para o projecto de turbinas normalizadas, com rendimentos aceitáveis 

em diversas condições de funcionamento, tendo em atenção que era no domínio das quedas médias 

e baixas que as oportunidades se afiguravam mais prometedoras. No âmbito da engenharia electro-

técnica as contribuições repartiram-se, essencialmente, em duas áreas: nos conversores mecano-

eléctricos, com especial atenção para a utilização da máquina assíncrona como gerador, e na au-

tomatização total das instalações, que permite a sua exploração em modo abandonado.
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 1.3. energia fotovoltaica 

Como será desenvolvido mais à frente, a energia fotovoltaica apresenta-se como a mais apetecível 

e viável a ser instalada no Instituto Superior Técnico, pelo que faremos um desenvolvimento mais 

completo sobre este tipo de energia.

princípio de funcionamento

A constituição básica de uma célula fotovoltaica é o silício, um material semicondutor que quando se 

adiciona determinadas substancias, com o objectivo de criar um meio adequado ao estabelecimento 

do efeito fotovoltaico. Entenda-se por efeito fotovoltaico a conversão directa da potência associada à 

radiação solar em potência eléctrica de corrente contínua. A célula fotovoltaica corresponde ao ele-

mento mais pequeno do sistema fotovoltaico, com uma capacidade típica de produção de potência 

eléctrica na ordem de 1,5 Wp, correspondendo a uma tensão de 0,5 V e uma corrente de 3 A. Wp 

corresponde à unidade que mede a potência de pico (Watt-pico), correspondendo à potência máxima 

nas condições de referência, ou seja, radiação incidente igual a 1000 W/m2 e temperatura da célula 

de 25º C. Para se obter potências maiores, as células poderão ser ligadas em série e/ou em paralelo, 

formando módulos, tipicamente com potências da ordem de 50 a 100 Wp, e painéis fotovoltaicos, 

com potências superiores.

aplicações gerais

As aplicações dos sistemas fotovoltaicos abrangem um vasto conjunto se situações, potências e uti-

lidades. Dividindo em média e pequena potência, são de destacar as seguintes aplicações:

• Aplicações de média potência (dezenas ou centenas de quilowatt)

- Electrificação rural: abastecimento de cargas domésticas em locais remotos sem rede, bombagem 

de água e irrigação, complemento de abastecimento de locais remotos com ou sem rede

- Produção descentralizada ligada à rede

• Aplicações de pequena potência (décimas ou unidades de quilowatt)

- Relógios e calculadoras

- Acessórios de veículos automóveis, por exemplo, alimentação de ventoinhas para refrigeração de 
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automóveis estacionados, ou carregamento de baterias em veículos de campismo

- Sinais rodoviários (móveis e estáticos) e parquímetros

- Telefones de emergência, transmissores de TV e de telemóvel

- Frigoríficos médicos em locais remotos 

Os sistemas fotovoltaicos substituem outros meios de produção de energia eléctrica alternativos em 

grande parte das aplicações mencionadas anteriormente, principalmente nas aplicações de pequena 

potência onde existe uma grande adesão a esta fonte de energia renovável. Convém salientar que 

é por intermédio da indústria espacial, onde a vantagem competitiva dos sistemas fotovoltaicos é 

significativa, que se iniciou o seu desenvolvimento.

aplicações de média potência

Ao pensarmos na instalação de painéis solares no pavilhão de civil, estamos interessados na apli-

cação de sistemas de produção de energia eléctrica com base na energia fotovoltaica numa gama 

de potência entre as dezenas e as centenas de quilowatt-pico, pelo que merece especial atenção da 

nossa parte.

Se considerarmos sistemas fotovoltaicos para a produção descentralizada ligada à rede eléctrica 

chegaremos à conclusão que estes sistemas estão longe de ser competitivos, principalmente se com-

pararmos com fontes de produção convencional e incluso outras fontes renováveis. Esta situação já 

não se aplica se considerarmos estes sistemas, sozinhos ou associados a outras fontes renováveis 

de energia, para a alimentação de certos locais remotos, onde as alternativas convencionais como o 

diesel ou a rede eléctrica são menos atractivos financeiramente ou ambientalmente.

A pouca competitividade destes sistemas, deve-se principalmente ao elevado investimento ne-

cessário e à baixa utilização anual da potência instalada.

Como introdução ao caso do pavilhão de civil, os sistemas fotovoltaicos de média potência são ge-

ralmente utilizados de três formas:

Ligados à rede de energia eléctrica, à qual entregam toda a energia que a radiação solar lhes per-

mite produzir; para este efeito é necessário um inversor que serve para adequar as características 

da energia eléctrica produzida pelos painéis, corrente contínua, às características da rede, corrente 

alterna.
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Em sistema isolado, alimentando directamente as cargas desejadas; neste modo de funcionamento, 

o critério de dimensionamento é a radiação disponível no mês com menos sol, uma vez que é ne-

cessário assegurar o abastecimento durante todo o ano; em associação com os colectores fotovol-

taicos é ainda necessário dispor de:

- Baterias, de modo a assegurar o abastecimento nos períodos em que o recurso é insuficiente ou 

não está disponível; as baterias são carregadas quando o recurso disponível permite obter uma 

potência superior à potência de carga.

- Regulador de carga, que efectua a gestão da carga de forma a obter perfis compatíveis com a ra-

diação disponível ea capacidade das baterias.

- Inversor, requerido se houver cargas alimentadas em AC.

Em sistema híbrido, alimentando directamente cargas isoladas combinados com outros conversores 

de energias renováveis, como o eólico; nesta situação são necessários os mesmos dispositivos que 

no caso de sistema isolado, podendo-se ainda adicionar um meio de produção convencional, como 

um gerador a diesel, como sistema de reserva.

custos

Neste ponto do trabalho faremos apenas uma pequena introdução e uma análise geral, sendo abor-

dado posteriormente uma estimativa do investimento necessário para o caso específico do pavilhão 

de civil do Instituto Superior Técnico.

O custo de investimento de sistemas fotovoltaicos são geralmente expressos em €/Wp, ou seja, custo 

por Watt-pico. Este custo inclui não só os painéis fotovoltaicos, como os dispositivos de interface e 

regulação entre colectores e a carga ou a rede. Os dispositivos referidos são, para o sistema iso-

lado, tipicamente uma bateria, regulador de carga e, no caso de ser necessário ligar à rede ou por 

condições de utilização, um inversor. No caso de ser um sistema ligado à rede, apenas é necessário 

um inversor. As estruturas de suporte dos módulos estão incluídas nos dispositivos de interface e 

regulação.

Tendo como base os dados a Agência Internacional de Energia (AIE), é possível observar os preços, 

em 2007, dos sistemas fotovoltaicos no quadro da figura 1.
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Figura 6: Evolução dos preços dos painéis e sistemas fotovoltaicos, incluindo o efeito da inflação.

É possível observar que, no caso português para os sistemas de maior dimensão ligados à rede, o 

custo da instalação de um sistema completo se encontra entre 4,20 e 5,50 €/Wp. Convém reparar 

que sistemas de microgeração têm um custo superior aos sistemas de maior dimensão, apresentado 

valores entre 5 e 6 €/Wp.

O custo de instalações deste tipo podem-se dividir em três grupos:

Colectores;

Dispositivos de interface, regulação e respectivas ligações eléctricas e instalação;

Operação e manutenção (O&M).

O custo associado aos colectores é de, em média, 60% do investimento total. O custo médio dos 

dispositivos de interface, regulação e respectivas ligações eléctricas e instalação ronda os restantes 

40%, sendo o custo de ope ração e manutenção sensivelmente entre 1 e 2% do investimento total.
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2. estimativa do investimento no pavilhão de civil

Neste ponto do trabalho faremos uma estimativa do investimento necessário para instalar painéis fotovolta-

icos no pavilhão de civil do Instituto Superior Técnico. De salientar que esta estimativa é superficial, utilizando 

valores médios, presentes na bibliografia e dados recolhidos por produtores destes produtos, pelo que não se 

dispensa uma abordagem mais profunda e atenta às diferentes situações do mercado.

A estimativa do investimento pode ser resumida da seguinte forma:

Através da análise do pavilhão de civil, obtém-se uma estimativa da área livre para a instalação de colectores 

solares.

 1. Através da área disponível e utilizando dados específicos de colectores existentes no mercado, é 

possível calcular o número de colectores que se podem instalar.

 2. Utilizando uma estimativa para o custo total da instalação de um sistema fotovoltaico, tal como 

referido anteriormente, obtém-se uma estimativa para o investimento necessário.

 3. Utilizando uma fórmula que relaciona o rendimento dos inversores, dos sistemas fotovoltaicos, da 

radiação média anual por unidade de área, número de horas num ano, e a área efectiva de painéis solares 

obtém-se uma estimativa rápida da energia produzida anualmente.

 4. Cálculo do retorno do investimento através da venda da electricidade à rede, tendo em conta os 

apoios dados pela EDP e ERSE como incentivo às energias renováveis.

 5. Estimativa da situação financeira do investimento, cálculo de um possível retorno, ao fim de 25 

anos, tempo de vida médio dos sistemas fotovoltaicos.

Ao longo do procedimento descrito, iremos escrever alguns comentários, principalmente relacionados com 

a obtenção dos dados e sobre procedimentos que deverão ser tomados em conta na elaboração real de um 

projecto deste tipo.

1. Através da análise do pavilhão de civil, chegou-se à conclusão que a área disponível para a instalação de 

um sistema fotovoltaico é de 3359m2.

2. Para o cálculo do número de colectores que são possíveis de instalar na área disponível, é preciso escolher 

que painel solar pretende-se instalar. O painel escolhido foi o modelo SQ Ultra 175-PC, produzido pela Shell 

PowerMax.
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Figura 7: Características do painel solar. 

Figura 8: Medidas de cada painel.
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Através das características e das medidas, retiramos os dados que são necessários para a realização dos 

cálculos, como a área, Auni= 63,9 x 0,0254 x 32,1 x 0,0254 = 1,323 m2 , e o rendimento do painel, η painel = 13,3 

%. De salientar que o rendimento dos painéis fotovoltaicos actuais faz com que muitas vezes não se torne 

uma fonte de energia rentável. Estes valores oscilam entre os 10 e o 14%. 

Os motivos que levaram à escolha deste painel foram o seu alto rendimento e a sua potência estar entre 

valores médios dos produtos existentes actualmente no mercado. Outro aspecto que foi tomado em consi-

deração foi o facto de este tipo de painel solar ter aplicações industriais e domésticas, principalmente pela 

sua dimensão.

O número de painéis solares que em teoria seriam possíveis de instalar é 3359 / 1,323 = 2538. Para resul-

tados práticos iremos supor a instalação de 2000 painéis, devido à necessidade de ter espaço para a sua 

manutenção e de maneira a ter um valor com uma margem de erro que, quer seja pela impossibilidade de 

nalgum espaço não ser possível ou por questões de acesso.

3. Utilizando-se o valor obtido pela Agência Internacional de Energia, vamos estimar o custo completo da 

instalação de um sistema fotovoltaico em 5,5 €/Wp. A potência instalada é obtida multiplicando o número de 

colectores a instalar pela potência máxima de cada um, obtendo-se o seguinte resultado I = n x Pmax x custo = 

2000 x 175 x 5,5 = 1925000 € . Deste modo temos uma estimativa do investimento necessário.

4. A energia produzida anualmente pode ser estimada pela seguinte fórmula, Ea = ηinv x 8760 x Gmed x ηpainel 

x At, onde ηinv corresponde ao rendimento do inversor, 8760 ao número de horas existentes por ano, Gmed à 

radiação incidente média em Lisboa, ηpainel ao rendimento dos painéis solares e At à área total de captação de 

energia solar.

O valor do rendimento dos inversores assume-se 90%, a radiação média em Lisboa, através da bibliografia, 

assume-se 190 W/m2, através dos cálculos e dados anteriores obtemos um valor para a área total de At = 

2000 x 1,353 e um rendimento dos painéis solares de 13,3%. Através destes valores obtém-se o seguinte 

resultado para a energia produzida anualmente: Ea = 0,90 x 8760 x 190 x 0,133 x 2000 x 1,323 = 527159 kWh.

5. O retorno do investimento advém da venda da energia produzida à rede eléctrica nacional, segundo 

condições específicas de tarifário. O regime bonificado, que tem como objectivo o incentivo à instalação de 

fontes de energia renováveis, consiste em pagar ao produtor, durante os primeiros 5 anos, 61,75 cêntimos/

kWh. Quando este período termina, o produtor só receberia o mesmo se a potência instalada nacionalmente 

não aumentasse, mas não só esta situação não é desejável como não é previsível, pelo que por cada 10 MW 
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instalados no país, o produtor recebe menos 5%, sendo projectado pela entidade reguladora de sistemas de 

energia e a direcção geral de energia, um crescimento na energia fotovoltaica em Portugal que leva à pre-

visão de um decréscimo anual de 5% na tarifa do regime bonificado. 

De salientar que esta tarifa nunca será inferior à tarifa geral, pelo que no fim dos 15 anos em que o regime 

bonificado está activo para cada produtor, a electricidade é vendida à rede ao mesmo preço pelo que o utiliza-

dor normal a compra, sendo actualmente 12,85 cêntimos/kWh. Este valor aumentará pelo que não é possível 

prever qual será daqui a 15 anos, mas utilizaremos este valor para a tarifa do regime normal de maneira a 

termos dados, em relação a este ponto, pessimistas e na hipótese de um investimento nestas condições ser 

rentável, é provável que consiga ser ainda mais rentável.

O tarifário em vigor para o regime bonificado é de 61,75 cêntimos por kWh, nos primeiros 5 anos. Assumindo 

que todos os anos se esgota o limite de ligação nacional, resulta então a tabela seguinte para o tarifário a 

aplicar à nossa situação:

 

Tabela 3: Tarifas a aplicar, quer no regime bonificado, quer no normal.
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Através das características e das medidas, retiramos os dados que são necessários para a realização dos 

cálculos, como a área, Auni= 63,9 x 0,0254 x 32,1 x 0,0254 = 1,323 m2 , e o rendimento do painel, η painel = 13,3 

%. De salientar que o rendimento dos painéis fotovoltaicos actuais faz com que muitas vezes não se torne 

uma fonte de energia rentável. Estes valores oscilam entre os 10 e o 14%. 

Os motivos que levaram à escolha deste painel foram o seu alto rendimento e a sua potência estarem entre 

valores médios dos produtos existentes actualmente no mercado. Outro aspecto que foi tomado em consi-

deração foi o facto de este tipo de painel solar ter aplicações industriais e domésticas, principalmente pela 

sua dimensão.

O número de painéis solares que em teoria seriam possíveis de instalar é 3359 / 1,323 = 2538. Para resul-

tados práticos iremos supor a instalação de 2000 painéis, devido à necessidade de ter espaço para a sua 

manutenção e de maneira a ter um valor com uma margem de erro que, quer seja pela impossibilidade de 

nalgum espaço não ser possível ou por questões de acesso.

3. Como foi referido anteriormente, utilizaremos os dados da Agência Internacional de Energia para a estima-

ção da despesa da instalação dum sistema fotovoltaico, através do custo por Watt pico instalado. Utilizando-

se a tabela da figura , estimamos o custo completo da instalação de um sistema fotovoltaico em 5,5 €/Wp. A 

potência instalada é obtida multiplicando o número de colectores a instalar pela potência máxima de cada um, 

obtendo-se o seguinte resultado I = n x Pmax x custo = 2000 x 175 x 5,5 = 1925000 € . Deste modo temos uma 

estimativa do investimento necessário.

4. A energia produzida anualmente pode ser estimada pela seguinte fórmula, Ea = ηinv x 8760 x Gmed x ηpainel 

x At, onde ηinv corresponde ao rendimento do inversor, 8760 ao número de horas existentes por ano, Gmed à 

radiação incidente média em Lisboa, ηpainel ao rendimento dos painéis solares e At à área total de captação de 

energia solar.

O valor do rendimento dos inversores assume-se 90%, a radiação média em Lisboa, através da bibliografia, 

assume-se 190 W/m2, através dos cálculos e dados anteriores obtemos um valor para a área total de At = 

2000 x 1,353 e um rendimento dos painéis solares de 13,3%. Através destes valores obtém-se o seguinte 

resultado para a energia produzida anualmente: Ea = 0,90 x 8760 x 190 x 0,133 x 2000 x 1,323 = 527159 kWh.

5. O retorno do investimento advém da venda da energia produzida à rede eléctrica nacional, segundo 

condições específicas de tarifário. O regime bonificado, que tem como objectivo o incentivo à instalação de 

fontes de energia renováveis, consiste em pagar ao produtor, durante os primeiros 5 anos, 61,75 cêntimos/
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 2.1. conclusão

 2.2. comentários

Através da análise dos resultados obtidos, é possível observar que o investimento seria recuperado 

ao fim de sete anos. Embora estes resultados sejam apenas uma estimativa, deve-se salientar o 

nítido retorno do investimento muito antes do fim de vida do material, sendo que o material possui 

garantia do produtor por 25 anos.

A instalação de um sistema fotovoltaico destas dimensões tem um custo elevado, tal como foi calcu-

lado, pelo que a possível utilização de crédito bancário para o financiamento de uma obra deste tipo 

leva a que o retorno do investimento não seja exactamente no prazo calculado. No entanto, sabendo 

que o regime bonificado tem um prazo de 15 anos e depois entra-se no regime normal e que a dura-

ção média de vida de sistemas energéticos deste tipo é 25 anos, acreditamos que a instalação de um 

sistema como este continue a ser rentável economicamente e ambientalmente.

A presença de cadeiras, professores e alunos interessados neste tema das energias renováveis, faz 

com que o IST devesse utilizar a sua capacidade interna para realizar estudos de viabilidade finan-

ceira sobre esta fonte de energia renovável, uma vez que Portugal possui condições privilegiadas na 

Europa para a utilização da energia solar e os dois campus do Instituto Superior Técnico possuírem 

vastas áreas livres para a instalação destes sistemas. 

Os dados obtidos são uma estimativa e não resultados concretos, mas permitem ter uma ideia geral 

dos resultados de um investimento deste nível na nossa universidade.

Convém salientar a necessidade de se proceder a estudo mais profundo dos painéis solares pre-

sentes no mercado, do custo do total do material, instalação, operação e manutenção, da radiação 

incidente na cidade de Lisboa e, principalmente, nos locais a instalar estes sistemas nos campus do 

Instituto Superior Técnico.

Na bibliografia consultada, principalmente na colecção de textos pedagógicos com o título Energias 

Renováveis e Produção Descentralizada, do Professor Rui Castro do departamento de engenharia 

electrotécnica e computadores do Instituto Superior Técnico, encontram-se fórmulas e textos mais 

aprofundados sobre o cálculo dos custos e energia produzida pelas diferentes fontes de energia re-

nováveis, imprescindíveis para a realização para uma situação real de um investimento deste nível.
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3. piezoelectricidade - painéis de energia cinética

Para além das soluções globalmente aceites e com resultados comprovados como são os painéis solares ou 

utilização de vidros duplos e de um bom isolamento térmico, é o papel de uma universidade de apostar em no-

vas soluções, criando um espaço propício à inovação e abrindo possibilidades aos seus alunos, professores 

e investigadores. É neste sentido que apresentamos a proposta da criação de um sistema de aproveitamento 

da energia cinética proveniente da força aplicada no chão sempre que se dá um passo.

O conceito de piezoelectricidade – a capacidade de alguns materiais de gerar energia eléctrica a partir de uma 

força neles aplicada - é algo que já é conhecido desde o séc. XIX, no entanto a população geral desconhece 

ainda em grande parte este efeito estando as suas aplicações comercias pouco desenvolvidas.

No ano de 2007, dois alunos de Arquitectura e Planeamento do MIT apresentaram uma proposta de criar 

pisos em zonas urbanas que usassem essa tecnologia. A essa proposta deram o nome de “Crowd Farming” 

e baseia-se no pressuposto que se esta forma energética for de alguma forma rentável será em locais de 

grandes e constantes movimentações humanas, como estações de comboios, centros comerciais ou concer-

tos. Não tendo então a proposta o seu lado mais concreto – de cálculos de custos e produção energética – 

muito desenvolvidos, eles apontam que um passo poderá apenas gerar energia suficiente para acender duas 

lâmpadas de 60 watt durante um segundo. No entanto, quando o efeito é multiplicado por milhares de passos 

os resultados tornam-se interessantes - 28.527 darão para mover um comboio por um segundo.

No seguimento deste interesse pelo aproveitamento de uma energia desperdiçada para resolver alguns dos 

actuais problemas energéticos, ambientais e económicos foram já desenvolvidos projectos que apesar de não 

terem qualquer carácter académico podem ser estudados como protótipos desta tecnologia. Os mais interes-

santes são uma discoteca na Holanda e uma estação de comboio no Japão.

Na discoteca holandesa desenvolvida pela firma de arquitectura Döll, a pista de dança está coberta por pai-

néis pizoeléctricos que aproveitam a energia libertada sempre que os seus clientes dançam para iluminar a 

própria discoteca. Declarações dos seus responsáveis apontam para que este método tenha servido para 

cobrir mais de metade das necessidades energéticas deste local ainda na sua fase inicial. No caso do Japão, 

os painéis encontravam-se nos torniquetes que dão acesso à plataforma do comboio e a energia gerada seria 

usada, de forma semelhante à discoteca, para as necessidades de iluminação da própria estação.

Para optimizar tal sistema é essencial escolher uma área de intenso movimento e que seja o mais focada pos-

sível, para que a área de implantação possa ser o mais reduzida possível, reduzindo assim também os seus 
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custos de produção e instalação, mas mantendo a sua produção energética.

O edifício de civil, sendo o local onde a maioria das aulas do campus da Alameda do Instituto Superior Técnico 

são leccionadas, tem regularmente um grande número de pessoas a entrar e a sair, e tendo variações óbvias 

de movimento ao longo do dia, da semana e das alturas do ano, são raras as alturas em que se encontra 

deserto ao longo de um ano.

Neste edifício existem cinco entradas: a entrada principal (virada a este), o bar, uma entrada secundária junto 

ao bar, a entrada do Centro de Congressos e a garagem. Destas entradas, duas encontram-se interditas à 

maioria dos utilizadores do pavilhão e tanto a entrada do bar como a entrada secundária sofrem do grande 

movimento que o bar de civil tem ao longo do dia, fazendo da entrada virada a oeste, que está assim virada 

para o resto do campus, a entrada e saída preferencial para a maioria das pessoas. Como será de esperar, 

um pavilhão que alberga mais de metade das aulas de um dos maiores campus universitários do país e que 

tem somente uma entrada preferencial, faz desta passagem um local com movimentação intensa e constante. 

Uma particularidade desta entrada é a existência de degraus no seu exterior. E, se num espaço plano, como 

a antecâmara de entrada no pavilhão, pode ser difícil colocar um sistema que cubra toda a área pisada pelos 

que ali passam, os degraus criam um local de foco onde se pode assumir que quase todas as pessoas que 

por ali passarem irão depositar um pouco da sua energia.
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conclusão
Não é novidade, nem um facto que tenha sido descoberto ao longo da investigação deste trabalho, que o IST 

tem graves questões/problemas de gestão do consumo energético, situação especialmente grave no Pavi-

lhão de Civil, no seu Campus na Alameda. No seguimento das pesquisas e trabalhos que o precederam, em 

especial o “IST Green Campus” desenvolvido para esta mesma cadeira no passado ano lectivo e o projecto 

do Professor Manuel Correia Guedes para o Pavilhão de Civil, este documento surge tanto como uma crítica, 

como a apresentação de uma estratégia, que apesar de necessitar de um desenvolvimento mais aprofun-

dado - uma vez que não existem estudos orçamentais de rigor - nos parece bastante clara e que tenta ao 

máximo usar as extraordinárias capacidades (intelectuais e tecnológicas) que o Instituto Superior Técnico tem 

ao seu dispor. Porque afinal de contas não há apenas que apelar e apregoar a necessidade de investir num 

desenvolvi mento sustentável; há que fazê-lo!

O Instituto Superior Técnico tem todas as condições para melhorar neste sentido a ser um exemplo - que de-

veria ser à partida, dado o seu reconhecimento nacional e internacional. Existem no IST pessoas qualificadas 

para levar projectos deste tipo a bom porto. É-nos difícil compreender o porquê do não investimento nestas 

alternativas, que a médio e a longo prazo se revelam vantajosas. Prova disso foi o projecto desenvolvido 

pelo professor Manuel Correia Guedes - que pretendia também investir na melhoria do pavilhão de Civil - que 

gan hou um concurso internacional, onde competia com grandes projectos de qualidade reconhecida, apenas 

para depois ser posto de parte, mesmo com um retorno a muito curto prazo – 8 anos sem qualquer financia-

mento, menos de 5 anos com o prémio atribuído. O Instituto Superior Técnico é uma instituição de reconhe-

cimento global, como fora já sobeja mente mencionado, desenvolvendo muitas destas tecnologias, referentes 

às energias renováveis, bem como dispondo de alguns dos melhores arquitectos do país - que em muito 

poderiam ajudar na resolução de prob lemas associados às más condições ambientais que alguns dos pavil-

hões do IST têm, reduzindo com toda a certeza o consumo de energia eléctrica que é hoje gasta para solucio-

nar estes problemas (em arrefecimento, aquecimento, iluminação, ventilação, etc.). Tais factos parecem-nos 

desajustados! Isto sem referir os alunos que poderiam também em muito contribuir, pois neles se encontram 

alguns dos membros mais motivados desta comunidade e sempre à procura de uma oportunidade tanto de 

aprender como de por em prática aquilo que sabem, ganhando no processo alguma experiência profissional.

É então de realçar que nos parece absolutamente determinante que o IST comece a investir num desenvolvi-

mento mais sustentável - políticas que tão incentiva, mas que parece não querer pôr em prática.
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