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CYPETHERM SCE-HAB 

COMO INTRODUZIR SISTEMAS DE 
BIOMASSA NO CYPETHERM SCE-HAB 

1. INTRODUÇÃO 

Nos casos em que a fração habitacional a analisar possui um sistema de biomassa que contribui para 
o sistema de aquecimento e/ou para o sistema de preparação de águas quentes sanitárias é 
necessário, inicialmente, proceder à determinação da contribuição do sistema e posteriormente à sua 
introdução no CYPETHERM SCE-HAB.  

2. DESENVOLVIMENTO 

Para determinar a contribuição do sistema de biomassa é necessário realizar um primeiro cálculo, 
antes da introdução do sistema de biomassa, e obter os valores do Nic e/ou Qa.  

 

Fig.  1 – Cálculo inicial e valores do Nic e Qa obtidos 

Se o sistema a biomassa contribui apenas para o sistema de aquecimento o cálculo do Eren deve ser 
calculado pela seguinte expressão (Equação 132 do Manual SCE): 

 

em que: 

fi,k: Parcela das necessidades de energia útil para aquecimento supridas pelo sistema a biomassa;  
ηk: Eficiência do sistema a biomassa; 
Ap: Área interior útil de pavimento, medida pelo interior [m²];  
Nic: Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento [kWh/m²•ano]. 

A parcela das necessidades de energia útil para aquecimento, supridas pelo sistema a biomassa, deve 
ser estimada em função da área dos compartimentos servidos pelo sistema a biomassa e da área 
interior útil de pavimento, conforme a seguinte expressão (Equação 134 do Manual SCE): 

 

em que: 

As: Área dos compartimentos servidos pelo sistema a biomassa [m²];  
Ap: Área interior útil de pavimento [m²]. 

Se o sistema a biomassa contribui apenas para o sistema de preparação de águas quentes sanitárias 
(AQS) o cálculo do Eren deve ser calculado pela expressão (Equação 133 do Manual SCE): 

 

 



Como introduzir sistemas de biomassa no CYPETHERM SCE-HAB FAQ  2 - 6 

 

 

 

 www.topinformatica.pt   

 

 

em que: 

fa,k: Parcela das necessidades de energia útil para preparação de AQS supridas pelo sistema a 
biomassa; 
ηk: Eficiência do sistema a biomassa. 

No caso de sistemas com dupla função (aquecimento e AQS) o cálculo do Eren deve ser calculado 
pela expressão (Equação 135 do Manual SCE): 

 

em que: 

fr,a: Toma o valor de 1, exceto quando o sistema for instalado num espaço interior útil do edifício ou 
fração e condiciona o ambiente do mesmo, tomando, nesses casos, o valor de M/12, em que M é a 
duração da estação de aquecimento em meses. 

Suponha-se um exemplo de uma fração habitacional com uma área interior útil de 185,05 m2 em que 
existe uma caldeira a biomassa como o sistema de aquecimento e como sistema de apoio ao solar 
térmico para a preparação de AQS. O sistema solar possui um Eren de 1500 kWh/ano. Tomando como 
exemplo os valores do edifício apresentados na Figura 1, a contribuição do sistema de biomassa é 
determinada de acordo com a expressão seguinte: 

 

 

 

Note-se que neste caso é necessário descontar na energia necessária para produção de AQS a energia 
fornecida pelo sistema solar. 

Após o cálculo da contribuição devem ser criados os dados dos sistemas de aquecimento, águas 
quentes sanitárias (AQS) e de energia renovável. 
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Fig.  2 – Introdução do sistema de aquecimento a biomassa 
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Fig.  3 – Introdução do sistema de AQS a biomassa 
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Fig.  4 – Introdução do sistema de renovável a biomassa 

A parcela para aquecimento e arrefecimento é calculada com base na percentagem de energia 
fornecida para cada sistema. 

 

 

Apresentam-se seguidamente uma parte da ficha regulamentar G onde são apresentadas as 
necessidades de energia primária para aquecimento, AQS e a proveniente de fontes renováveis. 

 

Fig.  5 – Ficha regulamentar G1 
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Fig.  6 – Ficha regulamentar G3 

 

Fig.  7 – Ficha regulamentar G5 

 


