
GEOTERMIA 

SISTEMAS GEOTÉRMICOS DE BAIXA ENTALPIA
E

SUA  APLICAÇÃO



O que é a Geotermia?

Geotermia é o aproveitamento da 
energia térmica da terra através da 
sua captação



Geotermia
Energia Geotérmica

Calor interno da Terra

Acumulação dos 
ganhos solares

A energia geotérmica é uma fonte 
de energia quase   inesgotável, 
constantemente disponível no 
tempo, renovável, e com baixo 
impacto no ambiente



Recursos Geotérmicos

Os recursos geotérmicos são classificados segundo:
� Temperatura
� Estado físico da água (líquido/vapor)
� Aproveitamento energético

Alta Entalpia

Temperaturas > 150ºC

Água no estado de vapor

Baixa Entalpia

Temperaturas < 150ºC

Água no estado vapor/líquido



Alta Entalpia

Produção de energia eléctrica

Tipos de Aproveitamento



Tipos de Aproveitamento
Baixa Entalpia

Aquecimento de 
piscinasCentrais Térmicas

Climatização em 
Edifícios 
habitacionais e 
Comerciais

Climatização de EstufasAquecimento em 
processos Industriais



Baixa Entalpia em Portugal

Encontram-se temperaturas médias de 
10-14ºC a partir de 1 metro de 
profundidade.



Bomba de  Calor

A Bomba de calor geotérmica é uma máquina, composta basicamente por um 
circuito frigorífico, que aproveita as mudanças de estado de um fluido (cujas 
propriedades são conhecidas), para através de uma baixa injecção de energia 
eléctrica produzir uma elevada quantidade de calor.



Vantagem da Bomba de  Calor Geotérmica

� Sendo a Terra uma fonte de calor estável, com reduzidas 
amplitudes térmicas, o seu aproveitamento térmico permite-
nos obter rendimentos estáveis mesmo com temperaturas 
negativas do ar.

� Esta situação não se aplica às bombas de calor aerotérmicas
cuja eficiência (COP) varia em função da temperatura, 
estando ainda limitada ao ponto de congelação da água 
(4ºC).



Sistema geotérmico

� Captação exterior

Constituída por um conjunto de 
tubos (cobre ou polietileno) 
enterrados a uma profundidade 
superior a 60 cm.

� Difusão

-Depósito de A.Q.S.
-Pavimento radiante, radiadores 
ou ventilo convectores. 



Bomba de Calor Geotérmica

Existem três tipos de tecnologia

Gás/Gás Gás/ÁguaÁgua/Água



Tipologia da captação geotérmica

A Captação Geotérmica pode ser:

HORIZONTAL

VERTICAL

Circuito fechado

Circuito aberto



Captação Horizontal

Na tubagem enterrada na 
terra, circula água glicolada ou 
fluido frigorígeno.

Profundidade mínima 60cm

Captação geotérmica



Captação geotérmica

Captação Vertical 

Circuito fechado

Inserção de sondas geotérmicas 
num furo vertical, onde se faz 
circular água  glicolada a -15ºC.

O furo deve ser cheio com 
bentonite, por forma a evitar o 
contacto entre os diferentes leitos 
freáticos e aumentar a superfície de 
permuta.



Inserção de uma bomba 

submersível num furo ou poço de 

profundidade não superior a 20 m, 

de onde se bombeia a água que 

circula pelo gerador termodinâmico.

Captação geotérmica

Captação Vertical 

Circuito aberto



Sistema Geotérmico - Vantagens

Economia

� Utilização de uma fonte de calor 

estável e de um grupo 

termodinâmico que permitem 

custo de exploração largamente 

inferiores aos sistemas 

tradicionais.

� 1KW de electricidade consumido 

pelo grupo, produz entre 4 a 5KW 

de calor e 3,5 KW de frio.



Versatilidade

Com um único sistema praticamente 

invisível resolve-se o problema da 

climatização (aquecimento e 

arrefecimento), águas quentes 

sanitárias, aquecimento e 

desumidificação de piscinas.

Sistema Geotérmico- Vantagens



“Amigo do ambiente”

É um sistema limpo, sem 

combustões e sem emissões 

de CO2.

Actualmente os gases 

utilizados nos grupos 

termodinâmicos não degradam 

a camada do ozono.

Sistema Geotérmico- Vantagens



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

� A eficiência energética dos Grupos termodinâmicos 
Geotérmicos é certificada pela EUROVENT, de acordo 
com as normas europeias e internacionais.

COP arrefecimento = 3,2

COP aquecimento = 4,11

Tcond= 35ªC

Tevap.= -5ºC



Hotel de 4 estrelas

180 Quartos

Operador THOMSON

Exemplo de Aplicação 



SISTEMA CONVENCIONAL

No Verão:

•Ar condicionado – 2chillers 250KW

•Caldeira: AQS e Piscina Interior

•No Inverno:

•Caldeira: Produção de AQS+Piscina interior+Ar condicionado 



Exemplo de Aplicação 

SOLUÇÃO GEOTÉRMICA

No Verão:

Geração de calor

•Produção de AQS+Piscina 
interior+Geotermia

Geração de frio

•Ar condicionado

•No Inverno:

Geração de calor

Produção de AQS+Piscina interior+ar 
condicionado

Geração de frio

Geotermia

Investimento: 158.409€

Retorno; 1,3 anos
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A implementação de um método 

para determinação da 

contribuição da geotermia nos 

países de clima ameno, 

envolventes da bacia 

mediterrânica, deverá, em 

nossa opinião, ser extensível à

produção de frio.

Conclusão



O FUTURO

A inclusão de sistemas 

geotérmicos reversíveis (com 

ou sem recurso a apoio solar), 

na construção de edifícios de 

raiz, para produção 

centralizada de calor e frio, é o 

caminho a percorrer num 

futuro breve.



MUITO OBRIGADO!


