
Energia da Natureza
Aquecimento, Arrefecimento e Águas Quentes

Poupe entre 50% a 
70% na sua factura

...tire maior partido da natureza que nos rodeia...
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Bombas de Calor de Subsolo

1. Apresentação do sistema
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Coeficientes de Performance



Como se explica um COP 6

• O subsolo, regra geral, 
tem uma temperatura 
estável durante o ano inteiro 
entre 12ºC – 15ºC. Esta 
resulta da média das 
temperaturas atmosféricas 
durante o ano para uma 
região em particular.

1 KW de 
electricidade

5 KW da 
Terra 6 KWt

• Por cada unidade eléctrica 
introduzida no equipamento 
temos um retorno de seis 
unidades térmicas.

• Esta é uma tecnologia 
que permite tirar proveito 
da energia solar e das 
propriedades térmicas 
específicas que a Terra 
possuí.

• Utilizando os mais recentes 
refrigerantes (R-410A), foram 
atingidos ganhos significativos 
na pressão de funcionamento 
do sistema, com 
consequência directa nas 
temperaturas obtidas.

• Dada a massa enorme de energia 
que a Terra representa é possível 
retirar ou adicionar temperatura à
Terra de uma forma quase infinita. 



Teoria de funcionamento
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Ciclo de aquecimento

Legenda:
Encarnado indica calor/quente
Azul indica o frio



Ciclo de arrefecimento

Legenda:
Encarnado indica calor/quente
Azul indica o frio



Tipos de instalação

“Loop” aberto
• Utiliza a água subterrânea como fonte de aquecimento ou 
arrefecimento; 
• A água circula dentro da bomba de calor de onde a sua temperatura 
é extraída ou adicionada; 
• Uma vez utilizada, a água volta a ser colocada no subsolo;
• A água subterrânea tem uma temperatura constante ao longo do 
ano, pelo que representa uma excelente fonte de energia térmica.



Tipos de instalação

“Loop” vertical fechado“Loop” horizontal fechado“Loop” fechado de Lago

“Loop” fechado
• Utiliza como fonte de energia térmica um “loop” contínuo de tubos 
instalados no subsolo e que fazem a permuta de calor; 
• A tubagem está ligada à bomba de calor situada no interior do 
edifício formando assim um “loop” selado e subterrâneo; 
• Um “loop” fechado utiliza uma solução aquosa para fazer circular a 
temperatura do subsolo;
• Dentro do “loop” fechado existem três possibilidades distintas:



Bombas de Calor de Subsolo

2. Tipos de instalação



Configuração no exterior

Housing Developments

Housing Geothermal Shared vs Individual Schemes

geothermal heating international limited



Configuração no exterior



Configuração no exterior

Gravilha

Nível da água de um rio ou canal

Filtro amovível
Tipicamente 4 mmBarreira de gravilha

Bombas de captação de água



Bombas de Calor de Subsolo

3. Tipos de bombas de calor de subsolo
4. Sistemas de distribuição



Unidades domésticas: água-água

6 Kw, 8 Kw, 12 Kw e 17 Kw térmicos



Unidades comerciais: água-água

90 Kw e 130 Kw térmicos



Unidades água-ar

7 Kw, 8 Kw, 10 Kw, 11 Kw, 14 Kw, 
16 Kw, 18 Kw térmicos

Sector doméstico:

Sector comercial vertical:
De 19 a 90 Kw térmicos

Sector comercial horizontal:
De 19 a 60 Kw térmicos



Sistemas de distribuição

1. Radiadores;

Distribuição por água:

2.  Ventiloconvectores;

3.  Piso radiante; 4.  Tecto radiante;

Distribuição por ar:

1. Condutas;
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5. Aplicações e exemplos já existentes



Bombas de Calor de Subsolo
1. Exemplos domésticos
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Bombas de Calor de Subsolo
1. Exemplos domésticos

• Sistema: “loop” aberto

• Potência: 90 Kw

• Tipo de “loop”: captação de 
água a 120 metros e depósito da 
mesma a 20 metros

• Projecto concluído em 2003



Bombas de Calor de Subsolo
2. Exemplos comerciais

Edifício Swiss RE (Londres)

•“Loop” aberto

•Potência: 196 Kw

•Projecto concluído em 2003



Bombas de Calor de Subsolo
2. Exemplos comerciais

Escola Alexandra Park
(Londres)

•Sistema: “loop” fechado 
vertical

•Potência: 120 Kw

•Tipo de “loop”: 20 furos com 
100 metros de profundidade

•Projecto concluído em 2004



Bombas de Calor de Subsolo
2. Exemplos comerciais

Churchill Hospital (Oxford)

•Sistema: “loop” fechado 
vertical

•Potência: 2.5 MW

•Tipo de “loop”: 360 furos 
com 121 metros de 
profundidade

•Projecto a decorrer
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6. Benefícios na instalação deste sistema



Bombas de calor de subsolo 
/geotérmicas - vantagens

Eficiência 600%

A alta eficiência traduz-se na redução de custos de exploração 
na ordem dos 50% a 70%

Aquecimento, arrefecimento e águas quentes

Eléctrico

Amigo do ambiente (redução de emissões superior a 60%)

Baixa manutenção

Não tem chama



Vantagens adicionais deste sistema

Inexistência de equipamentos visíveis no 
exterior;

Não é necessário depósito de combustível;

Utiliza recursos naturais renováveis;

Independência de combustiveis fósseis;

Não existe combustão;

Equipamento extremamente compacto;

Elevado nível de conforto e fiabilidade.
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Perguntas?


