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NOVIDADES 

“The book includes high interest topics such as solar collectors, 
solar water heating, solar space heating and cooling, industrial 
process heat, solar desalination, photovoltaic technology, solar 
thermal power systems, modeling of solar energy systems and 
includes a new chapter on wind energy systems.  
The book provides information ”on the basic principles and 
applications of solar energy systems and processes and can be 
used as a reference guide to practicing engineers who want to 
understand how solar systems operate and how to design the 
systems.” 

“A utilização racional da energia é uma necessidade, devido à 
disponibilidade limitada dos recursos naturais e à sua capacidade, 
também limitada, da absorção de gases com efeito de estufa 
produzidos pelo homem e em particular pelas suas atividades de 
construção e utilização de edifícios….” 
“Para ajudar a minimizar os efeitos destas alterações climáticas, 
pretende-se através deste guia colocar à disposição dos 
profissionais, nomeadamente dos arquitetos portugueses, uma 
gama de soluções técnicas que ajudam os seus projetos de 
reabilitação de edifícios a obterem níveis melhorados de 
eficiência energética e sustentabilidade.” 
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TRABALHOS de ALUNOS  

“Este relatório apresenta duas aplicações desenvolvidas em Software 
Labview para Rádios definidos por Software (SDR), neste caso foi usado 
o Universal Software Radio Periphral (USRP). Uma das aplicações tem 
como objetivo desenvolver um analisador de espectro com uma gama 
espetral desde 50MHz até aos 2.2GHz, onde pode ser visualizado um 
sinal no domínio do tempo e da frequência e também a sua magnitude e 
fase. Este possui uma interface mais intuitiva do que os analisadores de 
espectro comercias… “ 
“Outra aplicação é um Rádio Analógico FM (Frequency Modulation). Com 
este é possível enviar e receber o som modulado em frequência, em 
qualquer gama de freqências possíveis do USRP (50 MHZ a 2.2GHZ). No 
entanto, deve apenas ser utilizado como recetor na gama de frequências 
centrais dos 87,5 MHZ a 108 MHZ que é o espetro licenciado em Portugal 
para o efeito.” 

“ O presente projeto enquadra-se no âmbito da obtenção do grau de 
licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações, 
tendo como objetivo os sistemas de monitorização e controlo remoto 
local e via web que tendem a ser cada vez mais utilizados na 
atualidade.” 
“No projeto foi desenvolvido um destes sistemas, para permitir a 
monotorização e o controlo remoto da temperatura de uma câmara 
frigorífica industrial de uma forma complementar às utilizadas pelos 
métodos tradicionais.” 
“Para alcançar o pedido foram utilizados uma série de componentes 
eletrónicos que foram alocadas em seis blocos fundamentais: o dos 
sensores, o de controlo, o de comunicação, o de visualização, o de 
sinalização e o de segurança. Este conjunto de blocos permitiu o 
funcionamento do sistema, através da comunicação entre os diversos 
componentes utilizados, para alcançar as funcionalidades desejadas. 
Paralelamente foi desenvolvida uma página web, utilizando as 
linguagens de programação PHP (Personal Home Page) e HTML, 
(Hyper”Text markup Language).” 
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“Este projeto serviu essencialmente para abordar um tipo de energia 
renovável que não foi tratado durante as aulas do curso de Engenharia 
das Energias renováveis, nomeadamente e Energia Geotérmica. 
De uma forma genérica, a Energia Geotérmica e a energia obtida a 
partir do calor proveniente do interior da Terra.” 
“Após se efetuar uma introdução sobre o tipo de energia em estudo, 
efetua-se com algum desenvolvimento uma pesquisa dos vários tipos 
de energia geotérmica, dando ênfase à situação de uso direto, para 
numa fase seguinte se efetuar uma análise ao Campo Hidromineral e 
Geotérmico de São pedro do Sul (CHGSPS). 
O principal objetivo deste relatório é propor e estudar uma solução 
para otimizar o aproveitamento geotérmico já existente no Pólo das 
termas, de modo a obter a temperatura ideal no centro Termal (38º 
C).” 

“Este projeto final de curso refere-se ao trabalho desenvolvido nos 
últimos meses, no âmbito da disciplina de estágio/projeto final 
inserida na licenciatura em Engenharia das Energias Renováveis 
lecionada na Escola Superior de Tecnologia.” 
“Tem como objetivo central desenvolver um projeto sob o tema: 
“Estudo de viabilidade da instalação de uma central mini-hídrica no 
Rio Erges”, com destaque para avaliação do recurso hidrológico em 
ano médio existente naquele curso de água.” 
“As centrais mini-hídricas são infraestruturas destinadas à produção 
de energia elétrica cuja potência instalada é inferior a 10 MW, estas 
centrais utilizam uma fonte de energia renovável, transformando a 
energia potencial da água em Energia elétrica.” 
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“E abordado a avaliação do conforto térmico de uma sala de controlo 
com	30m�, com o objetivo de manter o ambiente a 23ºC. Tem se em 
consideração a taxa metabólica, onde a taxa metabólica foi estimada em 
função da atividade conforme os valores tabulados pela ASHRAE, 
podendo conter imprecisões devido às diferenças metabólicas de cada 
indivíduo. Foi considerado também a resistência térmica da parede, ou 
seja as trocas feitas do exterior para o interior da sala através das paredes. 
O modelo de conforto térmico foi baseado no modelo adaptativo, onde 
os ocupantes controlam o seu ambiente térmico tendo em conta que o 
clima exterior influencia o conforto interior, porque os seres humanos 
podem se adaptar a diferentes temperaturas durante diferentes épocas 
do ano. 
O processo de simulação da ação de controlo bem como da conceção 
do controlador foi realizado utilizando o “Simulink” do software 
Matlab®, onde são utilizados o controlador On-Off, o controlador PID e 
o controlador PID implementado com um algoritmo por reforço.” 
“Tendo sido testados cada um deles e após a analise, conclui-se que o 
controlador PID com aprendizagem por reforço é a melhor solução.” 

“Neste trabalho de projeto desenvolveu-se um estudo/protótipo para 
inspeções visuais de parques solares fotovoltaicos através de 
processamento de imagens captadas por uma câmara termográfica.” 
“O processamento de imagens é feito através do programa Sherlock, é 
selecionado o algoritmo para determinação de cada tipo de avaria, que 
faz uma contagem de pixéis numa determinada região de interesse 
associada à cor programada resultando daí o valor em percentagem da 
mesma.” 
“Em suma, este tipo de protótipo tem como fim poupar tempo às 
equipas de manutenção, na medida que o drone faz o reconhecimento 
e avalia a necessidade de assistência no local.” 
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“Este trabalho teve como objetivo a otimização do processo de 
produção de energia tendo sido analisadas várias propostas de 
melhoria. Como resultado desta análise selecionou-se, como 
investimento imediato, a instalação de um secador, que utilize como 
fonte térmica os gases da chaminé provenientes do forno da cal 
juntamente com os gases de combustão da caldeira de biomassa. A 
instalação do secador possibilitará a diminuição do teor de humidade 
para 30% da biomassa utilizada permitindo também uma 
uniformização da produção de energia.” 

“El objetivo de este proyeto es mostrar que las energia renovables 
son una alternativa a las energias convencionales, debido a que los 
costes de la eletricidade cada vez son mas elevados. Este fue el 
concepto que me llevó a escoger este tema.” 
 
“Para ello, hemos deseñado una instalación fotovoltaica conectada 
a rede en una nave situada en la Escola Superior Agrária (Castelo 
Branco), com el objetivo de reducir los costes en energia eléctrica. 
Por tanto nuestro objetivo es ruducir la factura energética com el 
aprovechamiento de la mitad del tejado de la vaquería, para 
pruducir energia eléctrica. A lo largo del trabajo serán 
representados todos los cálculos necessários para llevar a cabo el 
dimensionamento de dicha instalación.” 
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“Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de um 
Sistema de Rastreamento Solar que funcione tendo por base as equações 
astronómicas que regem o movimento aparente do sol na esfera celeste, 
fazendo com que o seguimento solar não dependa das concocções 
atmosféricas existentes.” 
“O sistema é composto por um dispositivo mecânico dotado de dois eixos 
independentes, os quais permitem orientar, em cada momento e com total 
precisão, um objeto (painel fotovoltaico, coletor térmico, espelho, sensor de 
radiosidade, etc.) ao Sol: um dos eixos orienta o sistema em consonância com 
o Azimute Solar, ficando a cargo do outro eixo fazer o mesmo para a Altura 
Solar.” 
“Ambos os eixos do sistema são acionados por motores de passo, sendo estes 
controlados por computador através de software desenvolvido em LabView 
8.5.” 

“A constante evolução das redes de comunicação e a cada vez maior 
capacidade de armazenamento, alto desempenho, alta disponibilidade de 
recursos e novas funcionalidades, têm levado a que estas redes sejam cada 
vez mais usadas para a transmissão e armazenamento de dados 
confidenciais. Este facto intensificou a necessidade de utilização de 
tecnologias de segurança mais eficientes e robustas, nas quais se destacam 
as Firewalls.” 
“Uma Firewall, correctamente implementada e configurada, separa zonas 
protegidas de zonas não protegidas, através de diferentes regras de 
protecção, com o objectivo de impedir comunicações não autorizadas.” 
“Este projecto tem como objectivo, o estudo e análise comparativa de 
Firewalls em software aberto (Open Source) e concluir acerca das suas 
capacidades e limitações.” 
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“O planeamento de uma rede móvel pretende que se garantam 
requisitos de cobertura, que se maximizem os requisitos de capacidade 
e se evitem interferências. A demanda pelo cada vez mais elevado 
throughput tem sido recorrente na evolução das diferentes tecnologias 
móveis. O Long Term Evolution (LTE) pretende, através da eficiente 
melhoria de determinados parâmetros, ir ao encontro dessa demanda.” 
“Neste projeto são analisadas, recorrendo ao uso de um simulador, os 
parâmetros da tecnologia LTE que mais contribuem para que se 
consigam elevados níveis de throughput. É feita uma análise em 
diferentes cenários – urbano, suburbano e rural – da relação entre os 
parâmetros largura de banda, frequência da portadora, configuração 
MIMO e mobilidade com o throughput resultante e a eficiência 
espetral.” 
“É configurado, também, um cenário heterogéneo que engloba as 
caraterísticas dos três cenários referidos – urbano, suburbano e rural – 
e é simulado de forma a fazer uma análise dos resultados dessa 
simulação. A partir dessa análise são apresentadas soluções para 
otimização do desempenho nesse cenário.” 

“O trabalho consiste na realização de uma aplicação web para o GeoPark 
Naturtejo, com o objetivo de monitorizar o número de visitantes 
(minutos, horas, dias, mês e ano) em determinados trilhos que se 
encontram no território. Os dados obtidos através dos sensores serão 
armazenados numa base de dados, sendo necessário a comunicação 
entre o servidor, onde esta se encontra, e a aplicação web desenvolvida.” 
“ A aplicação permite, através de um mapa da região e de um gráfico para 
monitorização de visitantes, que o administrador possa escolher um dos 
muitos trilhos que o GeoPark tem para oferecer, de modo a conseguir ter 
uma visão mais exata do número de pessoas que o visitam.” 
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“O relatório apresentado expõe o trabalho realizado no âmbito do 
projeto de curso, que consiste num sistema de controlo de uma central 
hidropressora.” 
“O objetivo principal deste sistema é o controlo de pressão de uma 
rede de distribuição de águas, para tal recorreu-se à plataforma 
arduíno para a monitorização constante de uma sonda medidora de 
pressão de água. Com esta monitorização é possível armazenar o valor 
recolhido e tomar decisões de arranque sobre as duas bombas 
complementares ao sistema. As bombas têm com finalidade estabilizar 
a pressão de água nas tubagens, para que assim possa sempre existir 
um bom caudal de água em todas as saídas.” 
“Este sistema, ainda recolhe automaticamente dados diários, como por 
exemplo, valor da pressão, estado das bombas (ligadas ou desligadas), 
arranques do dia, arranques totais, alarmes e tempos de 
funcionamento. Posteriormente, estes dados serão gravados num 
cartão de memória por diretorias, tais como, ano, mês e dia.” 

“No presente trabalho pretende-se encontrar a melhor solução 
técnica, económica, segura e ambiental para substituir o 
fornecimento de energia elétrica da rede pública de uma exploração 
agro-pecuária. 
O principal objetivo deste projeto consiste em estudar recursos 
energéticos renováveis com a capacidade de satisfazer as 
necessidades energéticas da exploração agrícola. Para isso estudou-
se concretamente a energia solar térmica, solar fotovoltaica e eólica 
para satisfazer as necessidades térmicas e elétricas. 
Fez-se um levantamento das características das instalações e dos 
equipamentos instalados e construiu-se um diagrama de carga para 
interpretação do consumo energético. É feita uma análise dos 
recursos energéticos (solar e do vento) do local de forma a aferir a 
viabilidade de implementação de sistemas renováveis.” 
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“Pretende-se com este relatório descrever todas as etapas de 
realização do projeto intitulado Candeeiro Inteligente a LED. Este 
candeeiro tem como propósito iluminar um compartimento de uma 
habitação e será fixado no teto.” 
“Primeiramente expõe-se alguns conceitos teóricos sobre 
luminotecnia, leds e comunicação por infravermelho.” 
“Em seguida falou-se sobre os componentes físicos que compõem 
o projeto e suas funcionalidades. Utilizou-se lâmpadas leds em vez 
de outras lâmpadas convencionais porque os leds têm um 
rendimento superior e pressupõe-se que seja a iluminação do 
futuro.” 
O candeeiro é constituído por quatro tramas de leds, onde o 
utilizador pode ligar/desligar duas de fora, duas de dentro ou as 
quatro.” 

“Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da realização de um 
projeto final de licenciatura com o objetivo da conceção e 
projeção de um sistema de sombreamento automóvel com 
aproveitamento de energia solar.” 
“Os objetivos para este projeto são ajudar financeiramente a 
Escola Superior de Tecnologia no que diz respeito às faturas da 
eletricidade e desta maneira criar estacionamentos para os 
funcionários da mesma, visto que a cidade de Castelo Branco é das 
cidades com maior radiação do país. Esperamos com este projeto 
vantagens ao nível dos gastos mas também ajudar o meio 
ambiente, visto que estamos a usar o sol, que é uma dádiva no 
mundo, para a produção de energia.” 
“O presente relatório inicia-se com uma descrição teórica do 
aproveitamento da energia solar na produção de águas quentes 
sanitárias e na produção de energia elétrica. Esta descrição 
apresenta conceitos de heliotecnia importantes no decorrer do 
projeto. De seguida, realiza-se um estudo dos equipamentos 
indispensáveis para ambas as instalações, quer térmica, quer 
fotovoltaica.” 
Para finalizar realiza-se o dimensionamento de instalações relativas 
à produção de águas quentes sanitárias e de energia elétrica, bem 
como a escolha dos equipamentos.” 
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“Este relatório descreve o trabalho de Projeto final de curso que 
consiste no desenvolvimento de um Servidor de Comunicações 
utilizando o Software “Open Source” ‘Asterisk’, com o objetivo de 
suportar funcionalidades de Private Branch Exchange (PBX) IP, 
podendo este ser implementado, por exemplo, numa pequena ou 
média empresa. Este servidor tem as típicas funcionalidades de um 
PBX tais como, a comunicação entre extensões da empresa, 
possibilidade de chamadas em conferência (sala de reuniões 
virtuais), o suporte de correio de voz, parqueamento de chamadas, 
chamadas de espera por prioridade, música em espera, menus de 
espera personalizados, respostas automáticas, entre outras 
funcionalidades. No âmbito deste projeto serão comtemplados a 
existência de dois domínios diferentes.” 
 
 
 

“Nas energias renováveis como em todos as formas de energia 
suscetíveis de ser aproveitadas pelo ser humano, requerem como 
principais requisitos a fiabilidade, de forma a suprir as necessidades 
que o competitivo mercado da energia exige. A incapacidade da 
previsão a médio longo prazo da produção elétrica das tecnologias 
com fontes renováveis, tem geralmente um elevado custo associado 
às eventuais falhas na produção, sendo estas quantificáveis. No 
entanto, existe uma vertente não quantificável associada à 
confiança dos mercados nestas tecnologias. O principal objetivo 
prende-se com a dificuldade de se prever as condições 
meteorológicas com a antecedência e exatidão necessárias, 
tornando incontornável a dependência dos combustíveis fósseis. 
Pretende-se treinar redes neuronais artificiais, que possam 
demostrar a viabilidade destas para a previsão de produções de 
energia elétrica com fontes renováveis, concretamente a radiação 
solar e a energia eólica. 
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“…o presente estudo teve como intuito verificar a possibilidade 
energética e económica através da aplicação de uma cobertura 
isotérmica sobre a área total do plano de águas da piscina coberta de 
Alcains nas horas de não utilização de mesma, tendo sido estabelecidos 
os seguintes objetivos específicos: caracterizar as estruturas existentes, 
os equipamentos térmicos e outros, analisar o nível energético anual, 
avaliar o nível energético do edifício e da atividade, apresentar medidas 
de eficiência energética, com especial destaque para as vidraças, 
sombreamentos, isolamento de paredes, funcionamento dos motores 
elétricos, redução das perdas de calor da superfície livre da água da 
piscina e avaliar o desempenho energético dos equipamentos de 
energias renováveis que se encontram instalados nas piscinas.” 

“Numa altura em que cada vez se fala mais da crise económica 
mundial, do aquecimento global, o preço e o esgotamento dos 
combustíveis fósseis, é importante saber e ter consciência que as 
energias renováveis fazem parte de um futuro melhor.” 
“Vivemos num país com condições privilegiadas para o bom 
desenvolvimento no campo das energias renováveis.” 
“No presente projeto é efetuado um dimensionamento de um 
sistema de autoconsumo ligado à rede na Vacaria da Escola Superior 
Agrária de Castelo Branco. As faturas desta instituição têm valores 
muito elevadas, e este sistema será uma maneira de as reduzir. São 
efetuados dois dimensionamentos, um efetuado através do 
software Pvsyst e o outro com cálculos teóricos.” 
“Ainda neste projeto será apresentado um dimensionamento de um 
sistema autónomo para uma das estufas da mesma instituição.” 
“Estes dois projetos mostram-se muito vantajosos para a instituição 
que para além do investimento, será uma redução significativa nas 
faturas ao longo do ano.” 
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“Recentemente têm surgido novas formas de produção 
energética, uma dessas formas é a produção a partir de 
centrais de cogeração. Neste trabalho de projeto 
desenvolveu-se um estudo para implementar um sistema 
de cogeração num estabelecimento agroindustrial, 
também se contextualizou temporalmente o tema e o seu 
papel no futuro energético Português e Mundial.” 
“Atualmente o fornecimento de energia no 
estabelecimento agroindustrial é efetuado de modo 
convencional pelo que se procedeu ao estudo energético 
da empresa para assim se perceberem as necessidades 
energéticas.” 
“Por fim foi feita uma análise da viabilidade económica 
através de duas maneiras destintas, primeiro utilizou-se a 
ferramenta “EasyCogen” que tem como objetivo não o 
dimensionamento de um sistema de cogeração, mas sim 
calcular as características de uma unidade de micro-
cogeração que melhor se adapte às necessidades exigidas. 
Em segundo lugar efetuaram-se cálculos manuais para se 
tentar perceber qual das duas unidades energéticas 
escolhidas seria a mais indicada.” 
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