I INVESTTGAqAO
Consumo de energia

Umacasadesonho
A moradia dafamilia Gomestem piso radianteaquecido, etemperatura amena e agrad6vel
durante todo o inverno. Em nome do consumo, do ambiente e do conforto, instalaram v5rios
equipamentos a energia renov6vel, para dependerem cada vez menos da rede eletrica
Texto Myriam Gaspare Nuno Cdsar
Fotografia JoSo Ribeiro

ntes de se mudarem, h6 dez anos,
para o -\lto das Vinhas, uma povoaqao minfscuia a meia drizia de
quilometros de Sesimbra, a fami
lia Gomes vivia na Sobreda da Charneca
da Caparica, numa moradia. Tinha a vantagem de ser grande. Contudo, no inverno,
tornava-se bastante desconfortavel, talvez
por ser, na g6nese, uma casa de f6rias e de
construqao antiga. "As temperaturas dentro de casa rondavam os 1loC, o que nos
obrigava a andar de casaco. A sala tinha
lareira, mas, como era ampla, demorava a
aquecer. So por volta das 23 horas atingia
uma temperatura agtad6vel. Refugidvamo-nos, por isso, no quarto, a fnica divisSo

onde tinhamos um aquecedor", lembra
Filipa Gomes.
Como a casa era emprestada, decidiram
procurar um terreno onde pudessem construir a moradia que ambicionavam, mais
confortAvel. Lisboetas de gema, tinham
gostado da experi€ncia de viver fora das
quatro paredes de um apartamento e queriam que os dois filhos crescessem ao ar
livre, rodeados da natureza. Calcorrearam
algumas localidades nao muito distantes da
Caparica. Os pregos altos, por6m, empurraram-nos para Sesimbra, onde os valores
eram mais acessiveis.
Alto das Vinhas acabou por ser a eleita.
Al6m de ficar pr6xima da Arr6bida, onde o
casal costumava fazer caminhadas e Vitor
Gomes praticar BTT (bicicleta todo-o-terreno), havia um empreendimento com casas
que se diziam bioclimdticas. "Pesquisdmos
o conceito, e descobrimos que utilizavam
um sistema de arquitetura passiva, para serem mais eficientes em termos energdticos.
Foi uma coincid€ncia termos encontrado
este aldeamento", reconhece o engenheiro inform6tico. "Como antes pass6vamos
muito frio, queriamos uma casa com aquecimento central e chao em madeira, para
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andarmos descalgos. A outra moradia era
antiga e tinha poucas preocupag6es em
termos ambientais ou de conforto", acrescenta a mulher, Filipa.
O projeto da moradia do Alto das Vinhas
jd estava feito e contemplava, por exemplo,
paredes de trombe, que permitem, no inverno, armazenar ou acumular a energia solar durante o dia numa parede que depois
ir6 promover o aquecimento do ar interior.
Ainda assim, Vitor e Filipa decidiram fazer
algumas alterag6es. Segundo o casal, otimizaram a envolvente da casa recorrendo
aplicagio de ETICS (isolamento t€rmico).
Os envidragados apresentam caixilharia de
corte termico e a composigdo dos vidros foi

56qrandoopreso
dospainrilrs
fotovoltaicos desceu
parapregosac?ftaveis,

VitorGomeseomprou
seis unidades e baterias

combinado com cortiga. Como sistema de
aquecimento da habitagSo, optaram por
piso radiante. "H6 muitos pormenores escondidos em todo o lado. Reunimos um
conjunto de condig6es que nos permitem
ter um conforto que anteriormente n6o ti
nhamos. Tent6mos preparar a casa de forma a perder o minimo de energia possivel",
explica o casal.

acessiveis." Quando desceram para pregos
aceit6veis, comprou seis pain6is, com uma

potOncia instalada de 168O W, e baterias
para acumular a energia produzida que n5o
6 autoconsumida.
Se n6o fossem os dois carros el6tricos ,-'

i

otimizada para potenciar os ganhos energ6ticos. De forma a reforgar ainda mais
a efici€ncia, o pavimento de madeira foi

quatro pessoas.
O engenheiro informitico tinha, por6m,
um desejo antigo: adquirir pain6is fotovoltaicos para se tornarem menos dependentes da rede el6trica. 56 nio os comprou
quando construiu a casa porque eram demasiado caros. "Custavam cerca de 30 mil
euros. Preferi esperar que flcassem mais

GASTOS E POUPANCAS DA FAMiLIA
A aquisigSo de v6rios sistemas de energias renovdveis e de dois carros eldtricos implicou

um investimento avultado. Contudo, a familia Gomes garante que, a longo prazo, compensa.
Em 2019 (ate novembro), gastaram, em mddia, 110 euros em eletricidade, por m€s, incluindo
consumo e aquecimento da casa e carregamento das viaturas.

PAINEIS FOTOVOHAICOS

Sistemas mais efi cientes
A curiosidade levou-os ainda a pesquisarem
sobre energias renov6veis e a complementarem a casa com sistemas ativos para diminuir o consumo energetico. Perceberam
que poderiam gastar menos em faturas de
energia se, em vez de uma caldeira a gds,
adquirissem um sistema solar t6rmico para
aquecer o ch6o. "Como o piso radiante funciona a baixas temperaturas (3OoC), 6 mui-

eletricidade acumulada

produqeo fotovoltaica
por ano

por dia

to mais barato ter pain6is solares do que
aquecer a 6gua a 6OoC, com a vantagem
de colmatar os consumos didrios da casa",

justiflca Vitor Gomes.
Do sistema solar t6rmico instalado, que
aquece 5OO litros de igua quente sanit6ria,
esperavam retirar a energia necessdria para
o piso radiante da habitagio. Contudo, isso
nio aconteceu. Nos dias em que hd pouco
sol, o sistema so permite aquecer a Sgua
do banho e n6o produz energia suficiente
para o piso. Arazio? A exposigio solar da
casa ndo 6 perfeita.
Vitor Gomes decidiu,

entio, instalar uma
bomba de calor de 4,1 kW, e o problema
resolveu-se. Quando o frio de outono ou de
inverno comega a fazer-se sentir, a bomba
de calor est6 programada para ligar automaticamente, de forma a manter uma
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Renault Migane 1.4
a gasolina
que transformaram
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Consumo:

determinada temperatura.
Quase, quase, autonomos

euros

poupanqa potencial por ano

BMW 320 a diesel
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Nissan Leaf de 2011:
30 mileuros
(mudou bateria aos
173 mil km: 5 mileuros)
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Com o sistema solar t6rmico e a bomba de

calor, a moradia parecia apetrechada para
os consumos quotidianos desta familia de
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Para poupar na conta da eletricidade,
o casal optou pela tarifa bi-hordria. Num
ritual diario, p6e as viaturas a carregar da
meia-noite i sete da manhi (periodo das
horas de vazio), em que cada kWh custa g
c€ntimos. "O nosso objetivo € chegar at6
i meia-noite, sem precisar de ir i rede. E
preferivel fazer o autoconsumo durante o
dia, quando a eletricidade 6 mais cara, e
recorrer A rede durante a noite. para acumular energia suflciente para a casa e para
os carros, precisaria de muitos mais pain6is

e o sistema fotovoltaico teria de produzir

kWh por dia. Contudo, a bateria s6
acumula 5 kwh, e os carros consomem 24
kWh", justiflca Vitor Gomes.
O engenheiro informdtico tem os consumos e a produqSo de cada sistema con3O a 35

tabilizados ao pormenor e prontiflca-se a
exemplificar os gastos de um dia de agosto.
No ecri do computador, surge um grdfico
cheio de cores: "O azul, abaixo desta linha,
representa o que consumimos da rede el6,
trica. Quando surge o vermelho, o sistema
esti a fornecer energia casa. Se o verde

Vitor Gomes tem palndls solares e fotovoltaicos, com uma pot€ncia de 16gO W,
mas pretende comprar mals destes para ficar autossuficiente ao nivel energdtico.
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AfamiliainvestiufGmil
eurosno sistemasolar
termico e piso radiante,

5milnabonfiadecalor
e8milnospaineis
fotovoltaicos
estiver acima do vermelho, signilica que
o sistema esta a acumular nas baterias a
familia tem dois carros eldtricos: um Nissan Leaf, que percorre 100 km por dia,
e um Tesla, que faz 120 km. As baterias seo carregadas durante a noite.
A

.,, que possuem, os Gomes acreditam que

poderiam ser autossuficientes. Filipa tem
um Nissan Leaf,j6 com oito anos. Faz cerca

de 10O quil6metros di6rios, para ir trabalhar a Almada e dar as voltas que precisa,
com os mi0dos, em Sesimbra. O Nissan
tem agora 2O8 mil quil6metros. No ver6o
de 2018, foi preciso substituir a bateria
(je tinha 173 mil quil6metros). pagaram
cinco mil euros. Nio estava programado.
"Como andamos muito, teve de ser mais
cedo. Compr6mos o carro para fazer 20
mil quil6metros por ano, mas acabdmos
por fazer 30 mil. Ainda tem as pastilhas de
origem e os calEos dos trav6es nunca foram
trocados. Gastamos cerca de 8O euros nas
revis6es que a marca recomenda. Antes,
tinha um carro a GPL, consumia IOO euros
32 Proteste419. janeiro 2020

por m€s. Quando comprei o el6trico, passei
a despender 3O", assegura a enfermeira.

Vitor optou por comprar um Tesla 3 ha
tr€s meses. 'Antes, tinha uma carrinha
BMW 32O, a diesel, da empresa, e um plafond de 200 euros paragastar em combus-

tivel. Como trabalho em Oeiras, n6o era

eletricidade que produz. O oposto signiflca
que est6 a consumir. Por exemplo, este pico
de consumo deve ter que ver com a mdqui
na de lavar loiga. Quando as baterias ficam
cheias, o azul passa para cima." Mais um
exemplo: "Este 6 um dia de setembro em
que n6o houve sol. Aproveitdmos a energia
armazenada do dia anterior, mas n6o chegou. Tivemos de nos socorrer da rede." A
primeira vista, parece confuso, mas, ap6s
vdrios exemplos, a leitura torna-se quase
imediata.

suficiente. Gastava mais IOO a I5O euros por

m€s para fazer cerca de 12O quil6metros
por dia." Ap6s fazer contas, concluiu que
a solugio mais econ6mica era uma viatura
el€trica com mais autonomia (o Tesla

3

tem

530 quil6metros). Neste momento, gasta
cerca de 35 euros por m€s, em vez de 3OO.
O casal reconhece que fez um investimento avultado - pagou 30 mil euros pelo
Nissan Leaf, e 56 mil pelo Tesla, mas asse-

gura que, a longo prazo, compensa.

Preqos precisam de descer
pegarmos na calculadora, os investimentos da familia Gomes foram avultados. A
casa ficou mais cara, mas, na opinido de
Filipa e Vitor, valeu a pena. "Pag6mos 16
mil euros pelos 10 pain€is t6rmicos e chSo
radiante, cinco mil pela bomba de calor e
oito mil pelo sistema fotovoltaico (incluindo
inversor e baterias), mas nio nos import6mos de adquirir sistemas um pouco mais
Se
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Mais informag6o

dispendiosos, para permitir uma utilizagdo
sem preocupag6es. Achamos que a energia
que consumimos estd muito otimizada.,,
Os arquitetos garantiram{hes que conseguiriam ter uma temperatura m6dia de
21oC sem aquecimento. "Isso nunca se veriflcou. Provavelmente, devido i situagdo
geogr6fica em que estamos. Ainda assim,
eles foram muito ambiciosos ao darem-nos
esta garantia. Sem qualquer tipo de aquecimento, conseguimos chegar aos 17oC.
Esta n6o 6 uma temperatura de conforto
no inverno. Alto das Vinhas 6, a par com
MaE6s, a zona mais fria de Sesimbra. As
temperaturas durante a noite, no inverno,
s5o negativas", assegura Filipa.
"Se n6o fossem os carros, seriamos autossuficientes na maioria dos dias. O caso
s6 se complica no inverno quando n6o h6
sol", acrescenta o engenheiro informdtico.
Ate novembro, esta familia gastou uma
m6dia mensal de 110 euros em eletricidade,
incluindo o consumo e o aquecimento da
casa, e o carregamento dos carros. E prov6vel que, em2O2O, esta mddia suba devido
i aquisigio do Tesla. Contudo, no futuro,
pretende ser ainda mais autossuflciente,
adquirindo mais um m6dulo de baterias e
pain€is fotovoltaicos bifaciais.
'As nossas motivag6es sempre foram ambientais. Mas, se nio tiv6ssemos dinheiro,
n6o poderiamos fazer estas escolhas", salienta o casal. Al6m de ter uma mdquina
da loiga, que usa a Sgua quente do sistema solar, nio precisando de energia para
aquec6{a, faz compostagem no dia-a-dia,
compra legumes e fruta aos produtores
Iocais e nio consome carne vermelha. .,Se
pudermos ser um pouco mais verdes sem
perder dinheiro, melhor", concluem.
A semelhanga da familia Azevedo, que
entrevist6mos para a nossa edig6o de margo, a familia Gomes aceitou o nosso convite
para participar no projeto CLEAR 2.o, cofinanciado pela Comiss6o Europeia, cujo
objetivo 6 incentivar e otimizar o uso das
energias de uma forma eficiente. Neste ambito, propusemo-nos a contabilizar a energia da sua casa, instalando um sistema de
monitorizag5o no quadro el6trico para um
acompanhamento dos consumos el6tricos
24 horas por dia.
Seria desej6vel que outras familias seguissem os exemplos destas duas e investissem

em energias renovAveis. Contudo, o prego

do kWh para armazenamento 6 elevado.
Para que a situagio se inverta, € preciso
que, i semelhanga do que aconteceu, nos
riltimos anos, com os pain6is fotovoltaicos,
haja investimentos no setor da produgio e
um aumento da procura. Para que o preeo
baixe consideravelmente.
Dossi0tecnico Bruno Miguele Ricardo Pereira
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