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Esta ó a questão que um grupo de investigadores

do e-GEO, Unidade de Investigação da Faculdade

de Ciências Sociais e llumanas da Universidade
NOVA de Lisboa €CSH/NOVÂ), e do DEGGE,
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

(FC/UL), se propõe a responder através da

quantificação do potencial fotovoltaíco da coberhrra

dos erlificios.
A eqúpa de invesngadores propòe uma apücação

que permite estjmar a rentabilidade da instaÌação de

sistemas fotovoltaicos em áteas urbanas. Na
quantificação do potencial fotovoltaico do topo dos

edifícios foram considerados factofes como a

qr:antdade de radiação solar disponível, caractetísticas

dos topos dos edi-úcios, eficiêncà da tecnologiá de

conversão e factores económicos.
Estas vadáveis foram analisadas tendo por base

informação recolhida auavés de imagens aêreas e

detecção remota, na qual se destaca o varimento
Ìaser (IìDÂR- Light Detection Ând Ra"Srg).

O tesultado é um modelo que permite estimar
o potencial fotovoÌtaico das cobernrras de edificios

em meio urbano, fornecendo pata cada edificio a

área disponível da cobertura àe cada edificiq o valor
médio. de radtaçã.o solar anual, classificação dos

edifícios face ao seu potencial para instalação de

painéis fotovoltaicos, estimativa do período <ie

retomo do investimento em módulos fotovoltaicos

e estimativa do consumo de e nery1a elêúcapet capita.

Neste momento iâ está disponível ern

wwuzfcsh.unl .pt/ e-geo / energiasolat uma aplicação

que permite calcular o potencial energético dos

edificios na freguesia de Âlvalade, em Lisboa, e parte

da freguesia de Carnaxide, em Oeiras.

Portqgd país com grande dependência energética

do exterior, apresenta um índice de irradiação solar

elevado: 1,,7 4 N|üIh / rn2 f ano, bastante superior à

média Euopeia (1,16 \NI.1n/m2/ano}
Características do país que iustificam o.crescente

interesse nas soluções energéticas mais amigas do
ambiente.

Este aplicação é uma nova ferramenta de gesúo
ubanística e de planeamento urbano. De acordo com
a equipa responsável peÌo estudo, futuros
clesenvolvimentos do projeto incluem a avdtação do

potencial solar tétmico, bem como a possibilidade

de reconversão de topos de edificios em'coberturas
verdes'.
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uiaUem inédita àuolta do ilaneta
rGGoFrondo arcna$ à lulüo sol

Terminou no passado dra 4 a primeira viagem de circum-navegação tecorrr
primeira viagem à volta do mundo completada por um veículo 1000Á solar.

Depois de 18 meses de tet partido e com o obiectivo de dar a volta'ao mundo u
esa pode ser um substituto dos combustíveis fósseis.

O desafio foi superado pelo Türanor PlanetSolar, que com os seus 31 metros d

maior barco solar do mrlndo, sendo impulsionado por guaüo
motores elétticos alimentados pela energia captada por um
coniunto de painéis solares cobrindo r:ma área de 537 m2 e

atmazenada em seis blocos de baterias de iões de lítio.

O Türanot PlanetSolat, cuio nome significa'?oder do Sol"

segundo a rrutologia de J.RR Tolkien, tinha saído do Mónaco a

27 de setembro de 2010 com o objetivo de demonstrat o imenso

potencial das energras renováveis è como podem ser substituto

dos combustíveis fósseis.

Â ideia partiq em 2004, do amante da Nanreza súço Raphael

Dornjan, que se associou a N'L Immo Strõher, com experiência

nas tecnoÌogias solares, tendo o barco sido desenhado por Ctaig

Loomes.

-A viagem empreendida por uma tripulação de 4 pessoas dwou
18 meses, mais prçcisamente 584 dtas, 23 horas e 31 minutos,

tendo sido rcahzada semple peno do Equador, onde a duração

do período diário de hz solar é máv,tna.
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