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Casa Termicamente Optimizada  (1983)

Rua de Salazares, 842

Porto (Ramalde)

Edifício Solar XXI (2006)

Estrada do Paço do Lumiar

Lisboa (Lumiar)



Ponto 1 – orientação a Sul (hemisfério Norte)

- trajetória aparente do Sol

- um problema de geometria solar 

Arquitectura Solar Passiva  - regras importantes



Ponto 2 – isolamento da envolvente exterior cuidado

Arquitectura Solar Passiva  - regras importantes

- evitar pontes térmicas

- caixas de estores exteriores



Ponto 3 – paredes e lajes maciças (grande capacidade térmica)

Arquitectura Solar Passiva  - regras importantes

- insensibilização ao clima

- efeito de volante de inércia



Edifício Solar XXI



Edifício e parque de estacionamento com 

central solar fotovoltaica de 6 kWp



Estratégias

1. Optimização envolvente

2. Fachada Fotovoltaíca

3. Aquecimento Solar Passivo

4. Arrefecimento Passivo (tubos pelo 
solo)

5. Solar activo

6. Ventilação Natural

7. Iluminação Natural



Colectores solares

LNEG, Lisboa, 

Painéis 

fotovoltaicos



Planta- Orientação

X



Inverno



Nascente e Norte



Optimização envolvente, utilização 
de isolamentos térmicos



CONSTRUÇÃO: Estrutura em betão em alvenaria de tijolo com isolamento pelo 

exterior (6cm , paredes e 10 cm na cobertura)



ISOLAMENTO: Cobertura invertida, com 5 cm polistireno expandido + placas de 

betão com 5 cm de poliestireno extruido)

5 cm polistireno expandido

5 cm polistireno extrudido



ISOLAMENTO: paredes exteriores com 5 cm polistireno expandido SISTEMA DRYVIT



Sistema Fotovoltaico

Integrado na fachada Sul do Edifício;

1. Um conjunto de 96 painéis fotovoltaicos de silicio 

multicristalino (totalizando 100 m2 de área)

2. Este sistema nas condições do clima de Lisboa, pode 

produzir cerca de 12 MWh de energia electrica por ano 

(60-70%) da energia consumida pelo edifício 

(iluminação e computadores).

3. Pretende-se recuperar o calor produzido nos painéis 

fotovoltaicos e utilizar o mesmo, para aquecimento 

ambiente.



Painéis Fotovoltaicos na fachada sul do edifício



Fotovoltaico

4 painéis 

Fotovoltaicos



Aproveitamento Térmico do PV

Inverno Primavera/Outono Verão

PV



Aquecimento por 

convecção natural, o ar 

interior da sala aquece 

ao circular em contacto 

com a superficie interior 

dos painéis 

fotovoltaicos, 

reentrando aquecido na 

sala.



Edifício Solar XXI – INETI

Temperaturas do Sistema de Recuperação de Calor dos Módulos PV
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Temperatura vent superior (Tm=18.6ºC, Tmax=37.7ºC, Tmin=9.5ºC)

Temperatura vent inferior (Tm=16.4ºC, Tmax=30.1ºC, Tmin=8.3ºC)

Temperatura interior sala (Tm=20.5ºC, Tmax=26.6ºC, Tmin=17.3ºC)

Temperatura exterior (Tm=12.7ºC, Tmax=25.2ºC, Tmin=4.7ºC)

30-35ºC Tin

Recuperador de calor do sistema fotovoltaico





Verão



Fachada Sul

LNEG, Lisboa, 



Sistema de Arrefecimento Passivo

No presente edifício, não há sistema de ar 

condicionado, foi substituído por um sistema de 

arrefecimento pelo solo, tirando partido das 

baixas temperaturas do mesmo no período de 

verão, entre 14 e 19ºC.

Foi implementado um sistema de 32 tubos 

enterrados, por onde passa o ar, que é 

arrefecido e injectado no interior do edifício, 

quando necessário pelos utilizadores, 

recorrendo a um pequeno ventilador.



Arrefecimento Passivo

Tubos no solo



Condutas tipo "Spiro ” ø 300 mm
no interior da courete

Condutas em PVC ø 300 mm

i= 2,5%

Manilhas de cim ento ø 300m m

i= 2,5%

FOSSO  DE  ADMISSÃO  DE  AR

Condutas tipo "Spiro ” ø 300 mm
no interior da courete

Condutas em PVC ø 300 mm

i= 2,5%

Manilhas de cim ento ø 300m m

i= 2,5%

FOSSO  DE  ADMISSÃO  DE  AR

Tubos no solo – Arrefecimento passivo





Instalação dos Tubos





Tubagem no interior do edifício e 

distribuição vertical para os gabinetes



Vista interior, 

sistema de ventilação fechado
sistema de ventilação aberto



Edifício Solar XXI – INETI

Temperaturas de ar nos Tubos Enterrados vs interior e exterior
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Temperatura do Ar na entrada

Temperatura do Ar ao meio

Temperatura do Ar junto edifício

Temperatura do Solo

Temperatura do ar na Sala

Ar na saida tubo

Temperaturas Tubos enterrados  vs 

Temperatura do ar exterior

The air cooled in the pipes is injected in the room at 21-22ºC, being 

responsible for a decay in the internal temperature of 2-3ºC.



Lanternins na parte superior das 

portas, com o objectivo de permitir a 

ventilação transversal e iluminação 

proveniente do poço de luz central

Ventilação e Iluminação Natural



Ventilação e Iluminação Natural

Poço de luz central



Claraboias de abertura para 

Ventilação  Natural



Claraboia de ventilação e iluminação natural



INTEGRAÇÃO DE 

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Helder Gonçalves



PV no parque de estacionamento

100 Modules  60 Wp  silício amorfo

Área total de módulos 95 m2

Rendimento dos inversores 93 %

Potência pico total 6 kWp



Produção de Energia em 2007; 12 + 8.4 MWh

80 % da electricidade consumida 

produzida pelo sistema PV

8 TON of CO2 avoided



Inverno de 2007



Verão 2006





Obrigado


