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RESUMO  

Atualmente a eficiência energética é considerada um dos aspetos fundamentais para garantir a 

sustentabilidade do planeta, pois estima-se que o consumo de energia no âmbito dos edifícios seja de 

cerca de 40% do consumo total, pelo que há uma grande necessidade de encontrar soluções, ativas ou 

passivas, que permitam reduzir esses gastos. 

Existem já vários estudos sobre medidas a implementar para se atingir então a maior eficiência 

energética dos edifícios, passando pelo o uso inteligente de diversos materiais ou pelo desenvolvimento 

de técnicas que permitam otimizar essas necessidades. Foi com base nestes trabalhos que surgiu o caso 

de estudo para esta dissertação. 

O objetivo final deste trabalho passa por avaliar o desempenho térmico e energético de um edifício em 

construção modular para diferentes zonas climáticas, entre outros fatores. Para o desenvolvimento deste 

estudo recorreu-se a programas de simulação dinâmica, tais como o DesignBuilder e o EnergyPlus, que 

para além de estimarem as necessidades de energia permitem dimensionar sistemas de climatização que 

compensem essas necessidades. 

O modelo de habitação escolhido foi baseado num projeto da empresa Dreamdomus, ao qual foram 

feitas diversas simulações, admitindo diferentes variáveis, tais como a espessura do isolamento térmico 

da fachada, o modo de utilização dos elementos de sombreamento, entre outros. 

Após a realização dos diferentes cenários de simulação procedeu-se à interpretação e comparação dos 

mesmos, não só a nível das temperaturas atingidas como também das necessidades energéticas 

associadas. Destes resultados conclui-se que os fatores ambientais externos têm grande influência nas 

necessidades de energia, razão que justifica a grandeza destas para o aquecimento de todas as zonas 

climáticas, bem como os reduzidos gastos de energia para arrefecimento, quando analisada a cidade do 

Porto.  

Numa última fase foi ainda proposta uma medida de melhoria face aos elevados valores de energia. Foi 

então implementado um modelo de painéis fotovoltaicos para o qual se fez um pré-dimensionamento de 

forma a compensar todos os gastos de energia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: construção modular, consumo energético, soluções passivas, soluções ativas, 

simulação. 
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ABSTRACT  

Currently energy efficiency is considered one of the fundamental aspects to guarantee the sustainability 

of the planet, since it is estimated that the consumption of energy in buildings is about 40% of the total 

consumption, so there is a great need to find solutions, active or passive, to reduce these expenses. 

There are already several studies on measures to be implemented in order to achieve the highest energy 

efficiency of buildings, through the intelligent use of different materials or the development of tech-

niques to optimize these needs. It was based on these works that the case study for this dissertation arose. 

The final objective of this work is to evaluate the thermal and energetic performance of a building under 

modular construction for different climatic zones, among other factors. For the development of this 

study we used dynamic simulation programs, such as DesignBuilder and EnergyPlus, which in addition 

to estimating the energy consumption allow the design of air conditioning systems that compensate for 

these needs. 

The chosen housing model was based on a project of the company Dreamdomus, to which several sim-

ulations were made, admitting different variables, such as the thickness of the thermal insulation of the 

façade, the way of using the shading elements, among others. 

After the different simulation scenarios were carried out, they were interpreted and compared, not only 

in terms of the temperatures reached but also the associated energy consumption. From these results it 

is concluded that the external environmental factors have a great influence on the energy needs, reason 

that justifies the greatness of the consumption for heating of all climatic zones, as well as the reduced 

energy costs for cooling, when analyzed the city of Oporto.  

In the last phase an improvement measure was also proposed in the face of high energy consumption. A 

model of photovoltaic panels was then implemented for which a pre-dimensioning was done in order to 

compensate for all energy expenditures. 

 

KEYWORDS: modular construction, energy consumption, passive solutions, active solutions, simulation. 
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1 
INTRODUÇÃO  

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

A permanente ameaça do esgotamento de combustíveis fósseis como o carvão, gás ou o petróleo é uma 

das principais razões para o aumento da preocupação com a eficiência energética associada aos edifícios 

de construção. Durante vários anos o conceito de eficiência térmica e energética esteve associada 

exclusivamente à implementação de novas tecnologias, que permitissem a gestão de necessidades de 

energia. Quando se fala nesta eficiência é nada mais que a relação entre a energia teoricamente 

necessária e a energia que é verdadeiramente consumida para o mesmo efeito. O objetivo principal recai 

na otimização que podemos fazer dessa necessidade energética, que depois de alcançado resulta numa 

significativa redução de custos para o utilizador. É nesta gestão de energia que a presente dissertação se 

vai focar, tendo sempre em vista a redução do impacto ambiental, económico e social e garantindo as 

condições de conforto de habitabilidade [1].  

A mudança de sistemas construtivos tradicionais para a construção modular leve passa por cumprir todos 

os requisitos com o intuito de este último ser um método construtivo competitivo relativamente aos 

sistemas mais convencionais. Este tipo de construção, apesar de ainda não ser muito frequente em 

Portugal, tem vindo a aumentar uma vez que apresenta uma lista de vantagens bastante apelativa ao 

cliente, dentro das quais destaco o reduzido custo de elementos construtivos, o maior controlo de 

qualidade uma vez que é feito em ambiente fabril e a rapidez associada ao transporte e montagem da 

edificação [2]. 

Fazendo frente a estes dois conceitos pretende-se que seja avaliado o comportamento térmico e 

energético de forma a encontrar um conjunto de soluções viáveis à sua implementação.  

 

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo principal desta dissertação consiste em avaliar o desempenho energético de uma construção 

modular leve destinada a um edifício de habitação unifamiliar. 

Para compreender o desempenho dos elementos e soluções em estudo é necessário recorrer a simulações 

dinâmicas com o apoio de um software de cálculo, que para o caso foi utilizado o DesignBuilder. Este 

programa é uma interface de simulação térmica para o EnergyPlus, e permite que seja introduzido um 

modelo tridimensional com a complexidade desejada, para que posteriormente seja avaliado o 

comportamento térmico do edifício. Este software permite ainda a introdução de inúmeros dados 
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referentes ao edifício, tais como os elementos construtivos, taxas de ocupação, características referentes 

a sistemas de aquecimento, arrefecimento e ventilação (AVAC), entre muitos outros.  

 

1.3. DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos principais, que passo a enumerar: 

▪ Introdução 

▪ Estado da Arte 

▪ Caso de Estudo 

▪ Metodologia de Simulação 

▪ Resultados e Discussão 

▪ Comentários 

No Capítulo 1 (Introdução) numa primeira fase são apresentados de forma genérica os conceitos de 

eficiência energética e de construção modular. É também explicado o objetivo deste trabalho assim 

como a metodologia aplicada para o desenvolvimento do mesmo. Por último inclui uma descrição da 

divisão e organização do documento.  

No Capítulo 2 (Estado da Arte) aborda-se a modelação numérica com base no programa de simulação 

EnergyPlus bem como é feito um levantamento de soluções e estudos feitos anteriormente acerca do 

tema que leva ao desenvolvimento deste trabalho. Serão apresentados exemplos, descritas as estratégias 

e apresentados os resultados obtidos para esses estudos com foco em edifícios de habitação em 

construção modular. 

No Capítulo 3 (Caso de Estudo) é apresentada a empresa Dreamdomus, com a qual houve uma 

colaboração para a realização desta dissertação, sendo detalhadamente descrito o sistema construtivo 

usado bem como os princípios que são assumidos pela mesma. Para além disso é onde é exposta a 

descrição física pormenorizada da moradia do caso de estudo, com a indicação do clima em que se 

insere, com a representação das plantas e cortes do projeto real. É ainda neste capítulo que se apresentam 

os critérios para a seleção de determinadas variáveis de acordo com o descrito nos regulamentos e 

normas, de forma a ser viável a sua introdução no programa para efeitos de simulação. 

No Capítulo 4 (Metodologia de Simulação) define-se o modelo base de simulação e é descrito passo a 

passo o processo de introdução dos dados. São também enumerados os diferentes casos de simulação 

onde fica explícito que alterações foram feitas ao nível do edifício de referência de modo a simular as 

diferentes tipologias. É feita ainda a apresentação detalhada das camadas constituintes de cada elemento 

construtivos, com a indicação da obtenção dos valores necessários à introdução de dados no software 

DesignBuilder. 

No Capítulo 5 (Resultados e Discussão) são apresentados e comentados os resultados obtidos 

relativamente ao comportamento térmico e energético do edifício, com as devidas comparações feitas 

entre os vários casos de simulação, identificando-se assim as vantagens e desvantagens de cada opção 

estudada. São discriminados os valores obtidos para cada uma das situações e é feita uma representação 

gráfica para melhor compreensão do comportamento do edifício. 

No Capítulo 6 (Conclusões) são apresentadas as conclusões e a análise global a que se chegou com o 

presente trabalho. São ainda sugeridos possíveis temas e perspetivas para desenvolvimentos futuros. 
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2 
ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1. ENQUADRAMENTO  

A construção modular teve origem no início do século XX, mas apresentou uma evolução mais 

significativa nos Estados Unidos após a I Guerra Mundial (1914-1918). Este forte crescimento deveu-

se essencialmente ao regresso dos soldados da guerra, levando a uma elevada expansão da população. 

Este fenómeno voltou a repetir-se no fim da II Guerra Mundial (1939-1945). A adoção deste tipo de 

habitações para a época em causa teve como principal razão a ótima relação custo-benefício. Durante 

este mesmo período de tempo, na Europa surgiu também a necessidade de aumentar a produção de 

construções temporárias, uma vez que era necessário albergar a população deslocada. 

Com este forte crescimento das habitações pré-fabricadas houve um grande investimento no 

desenvolvimento das soluções a adotar. Este tipo de edificações teve um aumento significativo por 

razões como a sua facilidade de montagem e a sua vertente eficiente. 

Este conceito de construção modular é o fio condutor para a industrialização do setor da construção 

civil. Apesar da extensa lista de vantagens que este método construtivo apresenta existem também 

alguns inconvenientes associados, razão pela qual na grande maioria dos países desenvolvidos ainda se 

prefere apostar nas construções tradicionais face à modular. Da lista de aspetos positivos há que dar 

ênfase ao facto deste tipo de construção ser maioritariamente produzido em ambiente fabril, propiciando 

as rotinas de produção e de pessoal especializado, garantindo um maior controlo da qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos. A rapidez de execução de tarefas em obra é também uma mais valia deste 

método uma vez que há uma menor dependência das condições atmosféricas, redução da necessidade 

de equipamentos e por conseguinte da área de estaleiro, resultando em maiores condições de segurança 

e sobretudo no cumprimento de prazos [3].  

No que diz respeito a novos edifícios há ainda que ter em conta normas a aplicar em fase de projeto e 

construção, nomeadamente a aplicação do REH. Este Regulamento, associado a edifícios de habitação, 

tem associado diversos requisitos no que diz respeito ao desempenho térmico e energético.  

▪ Requisitos energéticos: limitação das necessidades para aquecimento e arrefecimento; 

▪ Requisitos de qualidade: garantir a qualidade térmica da envolvente opaca e do 

sobreaquecimento através dos vãos envidraçados; 

▪ Requisitos de ventilação: assegurar o número de renovações mínimas do ar interior. 
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2.2. MODELAÇÃO NUMÉRICA 

Atualmente a gestão de recursos de energia é um desafio a enfrentar a nível mundial. Nas últimas 

décadas fez-se uma utilização intensa da energia produzida a partir de recursos de origem fóssil, e é 

neste aspeto que a solução atual tenta intervir. Este desafio passa fundamentalmente pela procura de 

alternativas de energia, focando especialmente nos recursos renováveis e fazendo uma melhor utilização 

da mesma, implementado uma consciência mais racional e eficiente para a sua utilização [4]. 

O conceito de desenvolvimento sustentável traduz-se no princípio de que o Homem deve gastar os 

recursos naturais de acordo com a sua capacidade de renovação, evitando assim o seu esgotamento. Este 

assunto da gestão dos consumos de energia tem também diretamente associada a poupança económica, 

que se pode tornar significativa tendo em conta a vasta possibilidade de redução de gastos energéticos, 

só no âmbito os edifícios [5].  

A simulação numérica torna-se por isso uma ferramenta fundamental quer para a quantificação das 

necessidades de energia, como para arranjar soluções que as otimizem. Nesta dissertação como 

programa de simulação térmica utilizou-se o EnergyPlus, que tem como objetivo analisar as 

necessidades de energia e a carga térmica de um dado edifício ao longo de um período de tempo, com 

base nos sistemas mecânicos que lhe forem associados.  

Este software dispõe de inúmeras funcionalidades, das quais se destacam: 

▪  Definição os intervalos de tempo para interação entre zonas térmicas, o ambiente e os sistemas 

AVAC; 

▪ Simulação em intervalos de tempo distintos, utilizando dados climáticos reais; 

▪ Avaliação das trocas de calor por condução entre vários elementos construtivos; 

▪ Existência de modelos de conforto térmico baseados na atividade; 

▪ Modelação com uma vasta lista de elementos construtivos e características associadas; 

▪ Controlo e gestão da utilização de sistemas técnicos. 

 

O gestor de simulação EnergyPlus apesar de todas as vantagens que apresenta tem um inconveniente no 

que diz respeito à introdução de dados geométricos. Esta introdução de dados passa então a ser assumida 

por softwares mais intuitivos, como é o caso do DesignBuilder. Este programa permite efetuar 

simulações higrotérmicas de edifícios, sendo hoje em dia uma ferramenta importante para a gestão e 

avaliação do desempenho térmico e energético dos mesmos. Este software de cálculo considera por 

defeito o modelo CTF, que despreza o mecanismo de transferência de humidade através dos elementos 

construtivos, ou seja, o cálculo numérico restringe-se à transferência de calor através dos materiais, 

exigindo o conhecimento de três propriedades (condutibilidade térmica, massa volúmica e calor 

específico) [6]. 

O EnergyPlus utiliza como procedimento de controlo de qualidade o Standard Method 

BEStest/ASHRAE STD 140, tendo sido utilizado o modelo BEStest 600 para validação dos resultados 

dos casos de simulação. Para a obtenção de valores coerentes este software recorre a inúmeras equações. 

Para esta dissertação vamos apenas dar destaque às que foram utilizadas para avaliar o desempenho do 

modelo de estudo [7, 8].  

A obtenção dos valores correspondentes à variação da temperatura ambiente interior é resultado de um 

balanço energético, dado pela equação seguinte: 
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𝐶𝑧

𝑑𝑇𝑧

𝑑𝑡
= ∑ 𝑄𝑖

̇

𝑁𝑠𝑖

𝑖=1

+ ∑ ℎ𝑖𝐴𝑖(𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑧) +  ∑ 𝑚𝑖̇

𝑁𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑖=1

𝑁𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑖=1

𝐶𝑝
𝑎𝑖𝑟(𝑇𝑧𝑖 − 𝑇𝑧) +  �̇�𝑖𝑛𝑓𝐶𝑝

𝑎𝑖𝑟(𝑇∞ − 𝑇𝑧) + �̇�𝑠𝑦𝑠 (1) 

 

𝐶𝑧 =  𝜌𝑎𝑖𝑟𝐶𝑝
𝑎𝑖𝑟𝐶𝑇 (2) 

 

�̇�𝑠𝑦𝑠 =  �̇�𝑠𝑦𝑠𝐶𝑝(𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑧) (3) 

 

Sendo que: 

𝜌𝑎𝑖𝑟 → Massa volúmica do ar [kg/m3] 

𝐶𝑝
𝑎𝑖𝑟 → Calor específico do ar da zona [J/kgK] 

𝐶𝑇 → Fator de ponderação da transferência de calor sensível [K/m3] 

𝐶𝑧
𝑑𝑇𝑧

𝑑𝑡
 → Energia total armazenada no ar interior da zona 

∑ 𝑄𝑖
̇𝑁𝑠𝑖

𝑖=1  → Somatório dos ganhos internos por convecção [W] 

∑ ℎ𝑖𝐴𝑖(𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑧)
𝑁𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠

𝑖=1
 → Transferência de calor por convecção originária das superfícies existentes 

na zona [W] 

∑ 𝑚𝑖̇
𝑁𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑖=1 𝐶𝑝

𝑎𝑖𝑟(𝑇𝑧𝑖 − 𝑇𝑧) → Transferência de calor devido à infiltração de ar exterior [W] 

�̇�𝑠𝑦𝑠 → Taxa de troca de calor entre o ar interior da zona e o sistema de climatização [W] 

𝑇𝑠𝑖 → Temperatura das superfícies existentes na zona [K] 

𝑇𝑧 → Temperatura da zona [K] 

𝑇𝑧𝑖 → Temperatura das zonas vizinhas [K] 

𝑇∞ → Temperatura do ar infiltrado [K] 

ℎ𝑖 → Coeficiente de troca de calor [W/(m2K)] 

𝐴𝑖 → Área superficial [m2] 

 

A Equação (2) traduz a troca de calor entre o ar interior da zona e o sistema de climatização, isto é, a 

diferença entre a entalpia de ar fornecido e a entalpia do ar extraído. Para além disso para esta equação 

assume-se que a taxa de fluxo de ar que entra é exatamente igual à soma das taxas de fluxo de ar que 

saem da zona de admissão de ar através do sistema de ar. Considera-se também que os fluxos de ar da 

zona saem à temperatura média do ar da zona. 

O processo de simulação do EnergyPlus é uma sequência de procedimentos, em que é feito um balanço 

do calor na zona, para determinar as cargas de aquecimento e/ou arrefecimento necessárias para um 

dado intervalo de tempo.  
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2.3. EXEMPLOS DE MODELAÇÃO DE CONSTRUÇÕES MODULARES 

Com o objetivo de se comprovar a eficiência de elementos constituintes ou de soluções construtivas 

modulares foram realizados diversos estudos, através de métodos de simulação numérica, para averiguar 

se este conceito ainda recente traduz ou não uma poupança energética face a métodos mais 

convencionais. Estudos com base nestes softwares de modelação tornam possível explorar o 

desempenho térmico e energético de edifícios para diferentes variáveis. 

Nos últimos anos têm sido feitos diversos estudos nesta área, cujas variações vão desde a adoção de 

diferentes componentes ativas e/ou passivas.  

No exemplo abordado em [9] temos um estudo onde se desenvolveu uma análise comparativa do 

comportamento térmico de uma habitação para duas soluções construtivas diferentes.  

O caso de estudo deste trabalho é então uma habitação unifamiliar da tipologia T3, situado na cidade do 

Porto. Apresenta uma área útil de 83 m2. A nível estrutural o edifício é constituído por painéis sandwich 

para o sistema construtivo modular e por uma solução em alvenaria de tijolo para o método tradicional. 

De seguida apresento os valores de coeficiente de transmissão térmica associado a cada método 

construtivo: 

 

Tabela 1 - Valor do coeficiente de transmissão térmica associado a cada método construtivo 

Sistema construtivo 
Coeficiente de transmissão térmica 

[W/(m2oC)] 

Modular 0,61 

Tradicional 1,19 

 

Como software de simulação numérica recorreu-se ao EnergyPlus, com a vantagem de se obter 

resultados mais rigorosos visto tratar-se de um método de cálculo dinâmico. Na introdução de dados no 

programa teve de se ter em atenção algumas variáveis, tais como a taxa de ocupação, o período de 

funcionamento dos sistemas técnicos e de ventilação, ganhos internos, ficheiro climático, bem como 

todos os dados associados aos elementos construtivos da envolvente.  

A análise deste trabalho focou-se em avaliar o desempenho térmico e energético de apenas 3 

compartimentos da habitação. Para a obtenção destes resultados foi necessário admitir os sistemas de 

climatização como desativados, pois só desta forma se consegue avaliar as variações de temperatura do 

ar interior. Como resultado da simulação demonstra-se que as temperaturas interiores no período de 

verão de encontram dentro do intervalo de referência (20-25ºC). A razão que justifica este 

comportamento é o facto das condições climatéricas se aproximarem deste mesmo limite máximo, 

reduzindo as trocas térmicas entre o exterior e o interior do edifício. Concluiu-se também que apesar 

deste desempenho eficiente é necessário ter a preocupação com os ganhos solares, controlando-os de 

forma a não resultarem em sobreaquecimento. Para os meses de inverno a conclusão foi bastante 

diferente, pois os valores obtidos ficaram muito aquém dos limites de conforto impostos. Apenas o 

corredor de acesso aos quartos apresenta quartos apresenta valores de temperatura dentro do intervalo 

de referência, isto porque é o único compartimento intermédio, tendo por isso reduzida a parcela dos 

ganhos pela envolvente.  
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Depois de comparados os dois métodos construtivos verificou-se que para as paredes de alvenaria se 

apresenta uma maior amplitude na variação anual das temperaturas interiores relativamente à construção 

modular.  Para a solução tradicional a variação é da ordem dos 10ºC, e para o outro caso esse valor passa 

a metade. Achou-te também importante analisar a quantidade de energia necessária para compensar os 

excessos e insuficiências de temperatura, com a ativação dos sistemas de climatização.  

No seguimento das conclusões tiradas para a variação das temperaturas do ambiente interior da 

habitação, as necessidades energéticas vêm de acordo com esses valores. Isto é, haverá maior gasto de 

energia sempre que as temperaturas se afastarem do intervalo de conforto. Por essa razão, verifica-se 

que há uma maior necessidade de energia para aquecimento, durante toda a estação fria. Já as 

necessidades de energia para arrefecimento são muito reduzidas, pois não existem muitos picos de 

temperatura para além do valor máximo de referência (25ºC). 

Assim, a solução convencional resulta em maiores necessidades globais anuais de energia em 

comparação à solução modular. Esta diferença de necessidades varia entre os 35 e os 45%. 

 

 

Tendo agora como base o que foi desenvolvido no trabalho [10] vai ser analisada a influência do fator 

de forma e da orientação de um edifício no desempenho térmico e energético do mesmo. O objeto de 

estudo deste trabalho é uma moradia da tipologia T3. Situa-se em Coimbra, e o sistema construtivo 

assenta numa estrutura em aço leve. 

 

A orientação do edifício é uma variável com grande impacto nas necessidades energéticas, pois tem 

associados os ganhos provenientes da radiação solar. Por essa razão começou por se avaliar a influência 

desse parâmetro, obtendo-se os seguintes resultados: 

 

Tabela 2 - Necessidades de energia anuais para diferentes orientações do edifício 

Orientação 
Necessidades de energia [kWh/ano]  

Aquecimento Arrefecimento Total 

Sul 186 281 467 

Este 231 286 517 

Oeste 219 369 588 

 

Resultou assim que a orientação a sul da fachada com maior área envidraçada é a mais favorável para 

aproveitamento da energia solar como fonte de aquecimento. As necessidades energéticas para a 

orientação a sul assumem valores 15 a 20% menores, relativamente às orientações oeste e este, 

respetivamente. Esta alteração na componente passiva representa uma medida que permite reduzir 

significativamente as necessidades energéticas, e se for tida em conta desde a fase de projeto será uma 

mais valia para o desempenho final do edifício. Para além disso esta solução não tem custos associados, 

coisa que já não se pode dizer se tiverem de ser adotadas alterações mais complexas. 

Nos edifícios há uma inúmera lista de condicionantes no que diz respeito aos ganhos e perdas de calor. 

Estas trocas podem ocorrer por qualquer elemento da envolvente, sendo por isso bastante complexo 
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chegar a uma solução final que represente o menor impacto possível na fatura energética. Por essa razão 

foi alvo de estudo o fator de forma (FF) do edifício. Esta análise consiste na adoção de diferentes valores 

para esta variável e avaliar qual a sua influência na grandeza das necessidades finais de energia [11]. O 

fator de forma é dado pela seguinte equação: 

 

𝐹𝐹 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝐸𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [𝑚2]

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [𝑚3]
 (4) 

 

Desta equação admitiu-se como constante o denominador, fazendo variar apenas a área da envolvente 

do edifício. 

Passou-se então a determinação do fator de forma para os diferentes modelos da moradia. Estes modelos 

são nada mais que a moradia original, mas num formato compacto, com o objetivo de reduzir a 

envolvente exterior e, por conseguinte, as trocas térmicas. Assumir um valor próximo de 1 para esta 

variável equivale a dizer que as perdas por trocas térmicas pela envolvente são elevadas, havendo a 

necessidade de diminuir a área da fachada exterior, isto é, tornar o edifício mais compacto [12]. 

Dos diferentes modelos compactos resultaram valores de fator de forma entre 0,77 e 0,84 m-1, sendo que 

para a solução real este parâmetro era de 0,97m-1. Desta forma conclui-se logo que as soluções adaptadas 

são mais eficientes nesse aspeto em relação à existente.  

Esta redução do fator de forma traduz-se em menores trocas de energia com o exterior, no entanto é 

necessário avaliar se esta diferença de valores resulta em variações significativas no comportamento 

térmico e energético do edifício. 

 

Para efeitos de modelação fez-se uso dos programas DesignBuilder e EnergyPlus. No âmbito deste 

trabalho vamos desprezar as potencialidades dos softwares no que respeita à introdução de sistemas 

técnicos, pois o importante é perceber qual o contributo das medidas passivas por si só. 

Este estudo vai ser feito para diferentes condições climatéricas, e por essa razão sentiu-se a necessidade 

de fazer adaptações aos elementos da envolvente, de acordo com o que é expectável ser mais vantajoso 

para cada clima. Estas alterações passam pela variação da espessura da camada de isolamento térmico 

da fachada, resultando nos valores do coeficiente de transmissão térmica apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Valor do coeficiente de transmissão térmica associado a cada zona climática 

Clima Coeficiente de transmissão térmica [W/(m2oC)] 

Coimbra (Portugal) 0,270 

Atenas (Grécia) 0,210 

Paris (França) 0,190 

Kiev (Ucrânia) 0,129 

Tampere (Finlândia) 0,108 

 



Simulação numérica do comportamento térmico e energético de uma construção modular leve 

 

9 

 

Estas adaptações foram feitas com base nas necessidades inerentes a cada clima, sendo utilizadas 

espessuras de isolamento superiores para os climas em que as temperaturas mínimas são mais críticas. 

As localizações consideradas para o estudo são as cinco principais regiões climáticas da Europa 

(Coimbra, Atenas, Paris, Tampere, Kiev), que representam quase toda a totalidade do continente. 

Com o objetivo de concluir para que tipo de climas o fator de forma se revela mais importante achou-se 

necessário adotar também diferentes valores para o número de renovações de ar horárias (Rph). Este 

estudo tem a finalidade de perceber qual a viabilidade da adoção de fachadas mais compactas, alterando 

apenas uma variável.  

Feita a análise do desempenho térmico de cada região resultam os valores da Tabela 4. Importa só referir 

que os resultados indicados são referentes ao aumento da temperatura interior dos modelos quando 

comparados ao edifício base. 

 
 

Tabela 4 – Aumento da temperatura interior para a estação de inverno (Tabela adaptada) [9] 

Clima Rph [h-1] Aumento da temperatura [oC] 

Coimbra (Portugal) 
0 0,75 

0,6 0,42 

Atenas (Grécia) 
0 2,63 

0,6 1,35 

Paris (França) 
0 2,24 

0,6 0,88 

Kiev (Ucrânia) 
0 4,03 

0,6 1,47 

Tampere (Finlândia) 
0 1,58 

0,6 1,24 

 

Por observação dos resultados obtidos na tabela anterior é possível constatar que os ganhos de 

temperatura são proporcionais à estanquidade do ar. Há por isso um maior aumento da temperatura 

média interior nos cenários em que consideramos não haver circulação de ar no ambiente interior 

(estanquidade total ao ar). 

 

Para a região de Coimbra, com variações de 0,42 a 0,75 ºC, pode-se afirmar que a adoção de uma 

moradia mais compacta relativamente ao edifício base não resulta numa medida passiva fundamental 

para a melhoria do desempenho térmico. O clima ameno desta cidade é a razão desta reduzida variação 

da temperatura ambiente interior. 

Já o clima de Kiev é o que mais beneficia da adoção de edifícios com arquiteturas mais compactas. Este 

aumento das temperaturas no inverno é dependente da estanquidade ao ar, mas também do aumento 

proporcional da camada de isolamento térmico da envolvente que foi considerado. 

Temos ainda a Finlândia, que por ser um país com temperaturas exteriores muito baixas apresenta 

valores significativos para o aumento da temperatura interior. É também devido às características 

climáticas deste local que as perdas de calor para o exterior são agravadas, sendo por isso vantajoso 

qualquer aumento de temperatura do ar interior. 
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Fazendo a mesma análise, mas para a estação de verão, conclui-se que a compacidade do edifício não 

se revela tão importante como para a estação de aquecimento, pois as variações de temperatura resultam 

em aumentos residuais.  

 

Com este estudo conclui-se que a adoção de fatores de forma elevados para edifícios é a maior tendência 

a trocas de calor com o ambiente exterior, pois está associada a uma maior área de envolvente. 

Pelas razões expostas é viável admitir que a adoção de modelos compactos é mais importante para 

limitar as perdas de calor na estação de aquecimento do que para evitar ganhos excessivos da 

temperatura ambiente interior durante a estação de arrefecimento. Assim, conclui-se que edifícios com 

menor área da envolvente exposta resultam em melhorias no desempenho térmico, sendo por isso esta 

uma medida passiva importante a implementar. 
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3 
CASO DE ESTUDO 

 

 

3.1. ENQUADRAMENTO  

Neste capítulo será feita uma descrição da empresa Dreamdomus, com a qual houve uma colaboração 

para a realização desta dissertação. Serão também mencionados os princípios considerados pela empresa 

para o seu sistema construtivo. Irei descrever detalhadamente a constituição do edifício de habitação 

que é o meu caso de estudo, e que foi disponibilizado para empresa. No que diz respeito ao projeto do 

edifício, irão ser mencionadas as adaptações que lhe foram efetuadas para efeitos de simulação. 

A Dreamdomus [13] é uma empresa situada no Barreiro e que trabalha essencialmente a nível nacional. 

A empresa de construção foca-se essencialmente nas áreas da domótica (automação inteligente), 

construção modular e aquecimento radiante, contando já com 15 anos de experiência no setor. Na 

temática da construção modular, destaca-se o sistema construtivo utilizado, pelo seu processo de 

fabricação e pelos princípios de sustentabilidade que lhe estão permanentemente associados. O sistema 

construtivo Dreamdomus pretende proporcionar uma construção confortável, rigor técnico associado a 

todas as fazes da obra, e um maior controlo sobre o tempo e orçamento do produto final. 

Este tipo de construção tem por base uma estrutura em perfis de aço e um acabamento com elementos 

de contraventamento, resultando por si só numa grande capacidade resistente, atribuindo rigidez e 

estabilidade a todo o conjunto [14].  

A Figura 1  representa o elemento estrutural da construção modular, um conjunto de perfis de aço LSF 

(Light Steel Frame). A principal característica deste material é o seu peso reduzido, e é geralmente 

indicado para construções de edifícios residenciais unifamiliares, bem como para reabilitações de 

edifícios antigos [15].  
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Figura 1 - Elemento estrutural do sistema construtivo Dreamdomus [14] 

 

A construção modular apresenta uma extensa lista de vantagens, dentro das quais passo a enumerar [15]: 

▪ Construção económica; 

▪ Rapidez na execução relativamente a métodos tradicionais; 

▪ Melhores condições de isolamento térmico e acústico; 

▪ Elevada resistência e durabilidade; 

▪ Flexibilidade arquitetónica e em termos de acabamentos; 

▪ Construção sustentável pelo seu processo de fabrico e execução; 

▪ Maior controlo de custos e prazos; 

▪ Conceito moderno e inovador; 

▪ Abrangida pela normalização portuguesa e europeia.  

A estabilidade deste tipo de construções é um dos pontos essenciais a ter em atenção. Este requisito está 

dependente das características do terreno, e por esse motivo a Dreamdomus recorrer habitualmente a 

fundações em betão, devidamente isoladas e impermeabilizadas, de forma a impedir a entrada de 

humidade. Todos os elementos estruturais são fixados à base de fundação por meio de buchas metálicas, 

garantido a estabilidade do conjunto. 
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Figura 2 - Pormenor da ligação da estrutura em LSF à base de fundação em betão, por meio de buchas 

metálicas [14] 

 

Atualmente existe ainda a ideia que este tipo de construção modular se restringe a “casas quadradas” 

que contêm apenas o essencial para haver habitabilidade, sem que lhe estejam associadas as mesmas 

condições atribuídas à construção tradicional. Isto desmente-se facilmente pelos fatos apresentados a 

cima, pois a inovação que este sistema permite é tão ou mais exigente que os sistemas construtivos 

convencionais. A solução da Dreamdomus está pensada para responder a inúmeras soluções 

arquitetónicas, e tem associada ainda a vantagem de poder ser personalizada e adaptada ao gosto e 

necessidade de cada cliente. Os elementos que constituem o sistema vão sendo fabricados à medida de 

cada projeto. Ao contrário da construção tradicional, a modular permite que se façam ampliações sempre 

que a área útil da edificação existente se torna insuficiente. Para este sistema construtivo, 

comparativamente à construção tradicional, resultam num menor impacto ambiental e social durante 

todas as fazes da obra. 

No que respeita ao aspeto final da construção, tanto o ambiente interior como exterior são semelhantes 

aos apresentados pela construção convencional, não sendo percetível que se trata de um sistema 

construtivo com processo de fabrico industrializado. 

 

Para a empresa em causa a sustentabilidade e eficiência da construção são conceitos muito importantes. 

Durante todo o processo de construção é tido em conta a melhor forma de evitar ou reduzir resíduos, 

desperdícios, racionalizar recursos e energia. Cada projeto é dimensionado para proporcionar as 

melhores condições de conforto, associadas a um excelente desempenho térmico do edifício, ao longo 

de toda a sua vida útil. 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO 

O caso de estudo foi baseado num projeto da Dreamdomus que se encontra em fase de execução, e que 

se localizará no concelho de Guimarães. 

 

 

Figura 3 - Dados climáticos para a cidade de Guimarães [16] 

 

A Figura 3 é um excerto da folha de cálculo “Dados e séries climáticas para o SCE” utilizada para retirar 

os dados climáticos da cidade de Guimarães.  

A moradia localiza-se na zona climática I2V2. Encontra-se situada a mais de 5km da zona costeira, a 

uma altitude de 266 metros, e em região A no que respeita à exposição ao vento. A moradia apresenta 

uma área útil de 120 m2 e um pé-direito ponderado de 2,5 metros. 

O conhecimento da orientação do edifício é fundamental para se alcançar a otimização do desempenho 

energético do mesmo. É também importante conhecer a área circundante, percebendo que tipo de 

obstáculos poderemos ter, a nível de obstrução no Inverno e sombreamento no Verão. Neste caso a 

abordagem é mais simples porque se considera que não existem obstáculos nem edifícios que 

provoquem sombreamento significativo. O alçado principal da moradia em estudo encontra-se orientado 

sensivelmente a Sudeste. 

O caso de estudo é uma solução adaptada num projeto já existente, pois será alvo de ligeiras alterações 

de forma a proceder-se à simulação mais simplificada, implementando o conceito de construção 
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modular. A alteração ao projeto mais significativa prende-se na eliminação da cave, passando a admitir-

se assim uma moradia apenas com rés-do-chão. Desta modificação resulta também a necessidade de 

alterar o pavimento do piso, que deixará se ser um piso intermédio para passar a ser base de fundação. 

A fundação do edifício ficará então a ser constituída por uma laje de fundo em betão, com isolamento 

sobre a mesma. A cobertura foi também alvo de alterações. Inicialmente tínhamos uma cobertura 

ligeiramente inclinada com isolamento no desvão, no entanto passamos a admitir uma situação idêntica, 

mas adotando uma cobertura plana, com uma espessura significativa para a caixa de ar. Esta segunda 

alteração representa uma mudança pouco significativa para o comportamento do edifício, pois a 

inclinação projetada era muito reduzida, aproximando-se já de uma cobertura plana. 

Para uma melhor perceção do edifício em estudo serão apresentados os desenhos à escala de toda a 

moradia (plantas, cortes e alçados), com a indicação das soluções adaptadas ao projeto real. 
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Figura 4 - Planta da moradia em estudo 
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Figura 5 – Corte com indicação das adaptações feitas ao projeto original 

 

A legislação no âmbito da térmica de edifícios apresenta requisitos mínimos para a garantia da qualidade 

térmica da envolvente. O Regulamento dos Edifícios de Habitação (REH) preconiza valores máximos 

para os coeficientes de transmissão térmica (U) da envolvente dos edifícios, em função da zona climática 

em que se situam.  

O estudo de sensibilidade desta dissertação vai focar-se em analisar o comportamento, térmico e 

energético, de um edifício em construção modular para 3 climas distintos. Por essa razão é importante 

conhecer qual a zona climática de cada um deles e que valores máximos apresenta para cada elemento 

da envolvente. 

O zonamento climático é baseado na Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

(NUTS) de nível III. Por consulta da Tabela 01 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013 [17] retiro a 

que NUTS III corresponde cada uma das cidades. Os dados que retirei foram os seguintes: 

▪ Município de Guimarães: Ave 

▪ Município do Porto: Grande Porto 

▪ Município de Lisboa: Grande Lisboa 

De seguida, com o intuito de determinar a zona climática de cada município fiz consulta das Tabelas 04 

e 05 do Despacho (extrato) n.º 15793-F/2013 [17], de onde obtive: 

   

Tabela 5 - Determinação da zona climática de cada município 

Município 
Zona Climática 

Inverno Verão 

Guimarães I2 V2 

Porto I1 V2 

Lisboa I1 V2 

 

Com esta informação é possível avaliar através da Tabela 6 qual o valor máximo para o coeficiente de 

transmissão térmica, respetivo a cada localização e a cada elemento construtivo. 
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Tabela 6 - Coeficientes de transmissão térmica superficiais máximos admissíveis de elementos opacos e de vãos 

envidraçados [18] 

Umáx [W/(m2oC)] 

Zona corrente da envolvente 
Zona Climática 

I1 I2 I3 

Em contacto com o exterior ou com 

espaços não úteis com coeficiente de 

redução de perdas btr > 0,7 

Elementos opacos ver-

ticais 
0,5 0,4 0,35 

Elementos opacos hori-

zontais 
0,4 0,35 0,3 

Vãos envidraçados (portas e janelas) (Uw) 2,8 2,4 2,2 

 

O coeficiente btr traduz o valor da temperatura adimensional do local não aquecido, e é característico de 

um local não aquecido no interior ou anexo ao edifício ou uma fração autónoma. Valores de btr próximos 

de 1 indicam que o espaço tem uma temperatura próxima da temperatura exterior. Já valores a tender 

para 0 traduzem um espaço com características próximas de um ambiente interior. O cálculo esta 

variável determina-se através da interpretação da tabela que se segue. 

 

Tabela 7 - Coeficiente de redução de perdas de espaços não úteis [19] 

btr 
Venu ≤ 50 m3 50 m3 < Venu ≤ 200 m3 Venu > 200 m3 

f F f F f F 

Ai/Au < 0,5 1 1 1 

0,5 ≤ Ai/Au < 1 0,7 0,9 0,8 1 0,9 1 

1 ≤ Ai/Au < 2 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8 1 

2 ≤ Ai/Au < 4 0,4 0,7 0,5 0,9 0,6 0,9 

Ai/Au ≥ 4 0,3 0,5 0,4 0,8 0,4 0,8 

 

Para o edifício em estudo o único espaço não útil a considerar para o cálculo deste coeficiente btr é a 

cobertura, nomeadamente o desvão do telhado.  

A partir de informações do projeto conclui-se que, para a razão entre a área dos elementos que separam 

o espaço interior útil do não útil (Ai) e a área dos elementos que separam o espaço não útil do ambiente 

exterior (Au) fica compreendido no intervalo 0,5 ≤ Ai/Au < 1. 

Já o valor correspondente ao volume do espaço não útil (Venu) assume valores para o intervalo 50 m3 < 

Venu ≤ 200 m3.  

Relativamente à ventilação desse espaço não útil tratando-se de uma cobertura assume-se que tem todas 

as ligações entre elementos bem vedadas, sem qualquer tipo de aberturas de ventilação permanentemente 

abertas. Disto resulta a escolha da variável “f”. 
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Com o culminar de todos estes critérios conclui-se que o valor do coeficiente de perdas para o desvão 

da cobertura é de 0,8. Sendo este valor próximo de 1 concluímos que o desvão se assemelha a um 

ambiente exterior, havendo por isso circulação de ar no seu interior. 

 

3.3. FACHADA OPACA 

O conforto da habitação é também um dos requisitos a garantir pelo sistema construtivo. Para se 

conseguir um melhor desempenho neste aspeto a Dreamdomus desenvolveu uma solução de painéis de 

parede que pretende assegurar um bom comportamento térmico e acústico. O sistema construtivo 

consiste numa solução de painéis de parede com recurso a materiais específicos, que apresentam bom 

comportamento térmico e acústico. 

Os módulos para a fachada apresentam uma solução de painel sandwich. Estes são compostos por um 

revestimento interior de gesso cartonado, uma estrutura de perfis metálicos em LSF, um núcleo revestido 

de material isolante térmico em EPS (Poliestireno Expandido), por placas de madeira OSB (Oriented 

Strand Board) pelo exterior e por fim por um revestimento exterior, que pode adotar diversas soluções 

em termos de materiais. Esta sobreposição de camadas assegura um excelente isolamento térmico e 

acústico, sem pontes térmicas planas. Estas pontes térmicas estão asseguradas pela continuidade dos 

perfis metálicos com a camada interior de isolamento térmico.   

Todos os elementos constituintes da parede são comuns e utilizados regularmente para outro tipo de 

construções mais convencionais, à exceção das placas de madeira OSB. São geralmente utilizadas 

devido à sua versatilidade, comportamento térmico e facilidade de aplicação.  

No sistema construtivo modular apresentado, as paredes exteriores apresentam uma espessura de 

isolamento térmico em EPS de 150 mm, já nas paredes interiores esse valor é de 92 mm [14].  

Na Figura 6 é percetível a sobreposição de camadas adotada nas paredes para o método construtivo 

Dreamdomus. Estes elementos serão enumerados com mais detalhe em 3.3. 
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Figura 6 - Constituição das paredes para o método construtivo Dreamdomus [14] 

 

3.4. COBERTURA 

Como foi mencionado anteriormente a solução adotada passa por uma cobertura plana, adaptada do 

projeto real.  

Para as coberturas o sistema construtivo modular prevê uma execução que pode ser de dois tipos:  

▪ Utilização de painéis sandwich com isolamento térmico e acústico; 

▪ Sobreposição de telas impermeáveis sobre a camada de isolamento. 

Para ambos os casos é garantida a inclinação necessária ao escoamento das águas [14]. 

A renovação do ar apresenta também uma contribuição decisiva para as necessidades de aquecimento 

dos edifícios. Para a cobertura, nomeadamente para o desvão, foi admitido um valor de renovações por 

hora de 0,7 h-1. 

Para o edifício em estudo foi adotada uma cobertura plana com isolamento no desvão, sendo este não 

útil.  

 

3.5. PAVIMENTO 

No que diz respeito aos elementos de fundação, a habitação pode ser instalada de duas formas: 

▪ Numa base metálica assente por estacas; 

▪ Por laje de fundação em betão armado. 

Esta última é geralmente a solução mais utilizada. Para as fundações deve ter-se especial cuidado no seu 

isolamento e impermeabilização, de forma a impedir a entrada de humidade por capilaridade. Como já 

foi descrito em 3.1 a ligação dos elementos estruturais à base de fundação dá-se por fixação através de 

buchas metálicas, no entanto tem também de ser aplicada uma tela asfáltica sob a fixação de modo a 

selar a junta entre o betão e o aço. 
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Para o objeto de estudo, seguindo a recomendação habitual, a Dreamdomus opta pelo uso de pavimentos 

flutuantes. Para este projeto admitiu-se um pavimento de madeira muito densa com isolamento térmico 

pelo interior [14]. 

Neste caso de estudo foi admitida uma camada em subsolo com uma espessura considerável (e = 50 

cm). A razão que leva a esta alteração deve-se ao facto de apenas desta forma conseguirmos admitir 

uma escala de temperaturas mensal ao nível do pavimento ao invés de ser assumida uma temperatura 

elevada durante todo o ano. Isto traduz-se na redução das necessidades anuais energéticas do edifício, 

sendo por isso um fator importante a ter em conta. 

Para se fazer essa adaptação recorreu-se a uma escala de temperaturas do terreno, já antes utilizada em 

trabalhos académicos.  

 

Tabela 8 - Escala de temperaturas do terreno 

Mês do ano Temperatura (ºC) Mês do ano Temperatura (ºC) 

Janeiro 15 Julho 18 

Fevereiro 15 Agosto 18 

Março 15 Setembro 19 

Abril 15 Outubro 18 

Maio  15 Novembro 17 

Junho 17 Dezembro 15 

 

 

3.6. VÃOS ENVIDRAÇADOS 

Para o sistema construtivo Dreamdomus existe a possibilidade de aplicação de inúmeras tipologias de 

janelas e caixilharias. Tal como para as construções tradicionais é possível fazer uso de vidros duplos 

ou triplos, e ter caixilharias em PVC ou alumínio. O único critério que as distingue é o facto de para o 

tipo de construção modular a dimensão máxima admitida para os vãos envidraçados ser de 2,4 metros.  

Este requisito deve-se à necessidade de terem de existir elementos estruturais suficientes para suportar 

as cargas dos elementos construtivos.   

Associado aos vãos envidraçados temos as proteções solares, que são um elemento importantíssimo para 

o controlo dos ganhos de energia através do calor e luz solar. A contínua incidência da radiação solar 

nos vidros pode representar um aumento significativo da temperatura interior de uma habitação, pelo 

que, especialmente no verão, é importante proteger contra essa incidência direta. As soluções de 

proteções pelo lado exterior têm um melhor desempenho que as interiores, pois evitam o ganho de calor 

até cerca de 96%. De um modo geral uma habitação está associada a ganhos de calor por diversos 

elementos construtivos. Na representação seguinte essas trocas de calor são explicitadas [20]. 

As portadas são fundamentais para controlar a entrada de energia proveniente da luz solar, e dessa forma 

é possível gerir as necessidades de aquecimento e arrefecimento que pretendemos atingir ao longo do 

ano. De um modo geral, as proteções solares devem estar ativas (modo ON) para os meses de verão, 

impedindo que se atinjam temperaturas muito elevadas no interior do edifício e desativadas (modo OFF) 
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durante os restantes meses do ano, aproveitando a escassez de ganhos solares como fonte de 

aquecimento.  

Na utilização de proteções solares é necessário ter em conta alguns aspetos, tais como [20]: 

▪ Orientação das janelas; 

▪ Tipo de janela existente; 

▪ Tipo de construção da edificação; 

▪ Sombreamentos projetáveis; 

▪ Dimensão das janelas; 

▪ Ruído, vento e durabilidade na zona de construção; 

▪ Intrusão e/ou arrombamento. 

Para a habitação familiar foram admitidas proteções solares para todos os vãos envidraçados. Os vidros 

são duplos com espaço de ar e assentam numa caixilharia metálica de vão simples. As proteções solares 

são exteriores, de lâminas horizontais. 

 

3.7. PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

A componente ativa no âmbito da térmica dos edifícios corresponde à implementação de tecnologias 

destinadas a assegurar o conforto ambiente, no entanto a parcela resultante da utilização dos mesmos 

tem uma percentagem significativa em relação aos gastos de energia totais de uma habitação. Com a 

crescente preocupação com a melhoria da eficiência energética têm vindo a ser implementados sistemas 

que consigam dar resposta a essas necessidades. Exemplo disso é a aposta em sistemas de produção 

local de energia, com o intuito de dar resposta a parte ou à totalidade da energia necessária [21]. 

Por esta razão foi feito um estudo tendo em conta a implementação de uma fonte de energia renovável 

no local, com o principal objetivo de avaliar a rentabilidade do mesmo. 
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4 
METODOLOGIA DE SIMULAÇÃO 

 

 

4.1. MODELAÇÃO 

A introdução de dados para o estudo de simulação foi feita através do software DesignBuilder [22], que 

apresenta uma vasta base de dados quer a nível de materiais construtivos, equipamentos ou mesmo a 

nível de climas, fazendo com que os resultados obtidos tenham uma maior proximidade à realidade. 

Torna-se assim uma ferramenta fundamental para avaliar o comportamento térmico e energético de 

edifícios. Este programa é uma interface mais avançada do EnergyPlus [23], pois este apenas se 

responsabiliza pela realização do cálculo térmico, ou seja, do resultado da simulação.  

 

Para se proceder à modelação da habitação unifamiliar recorreu-se às potencialidades do software de 

simulação DesignBuilder. Numa primeira fase foi necessário simular um edifício modelo (Base Test 

Case 600) [7, 24] para permitir uma adaptação às funcionalidades do programa.  

Passando já para o caso de estudo, a modelação da envolvente foi simples, uma vez que os comandos 

de desenho se assemelham aos do AutoCAD e por essa razão tornou bastante intuitivo esse processo.  

Nas imagens seguintes estão representadas as envolventes exterior e interior, respetivamente. 

 

 

Figura 7 - Representação da envolvente exterior do edifício em construção modular, no software DesignBuilder – 
Fachada principal 
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Figura 8 - Representação da envolvente exterior do edifício, no software de modelação DesignBuilder  

 

 

 

Figura 9 - Representação da compartimentação do edifício, no software de modelação DesignBuilder 

 

Foram encontradas mais dificuldades aquando da utilização do programa na introdução de dados, que 

forçou a um levantamento de trabalhos, manuais e tutoriais do programa. Esta fase foi demorada pela 

vasta informação encontrada. A memória descritiva e justificativa, bem como o certificado energético 

fornecidos pela empresa tornaram-se bastante úteis para ter um conhecimento mais detalhado daquilo 

que é o objeto de estudo. Depois de feita a interpretação destes dados, efetuaram-se adaptações para 

proceder a uma simulação mais simplificada. 

Na Figura 10 estão representados separadamente os elementos da envolvente para o menu Construction. 
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Figura 10 - Conjunto de dados dos elementos da envolvente no menu Construction 

 

Como exemplo da introdução de dados no software, a figura seguinte detalhada as camadas constituintes 

da parede de fachada, com as respetivas espessuras.  

 

 

Figura 11 - Introdução de dados ao nível de cada elemento construtivo; Exemplo para uma parede exterior 

 

Já na Figura 12 estão indicados os valores introduzidos para uma das camadas dos elementos 

construtivos. Este processo teve de ser repetido para todos os outros elementos construtivos, e respetiva 

sobreposição de camadas. 
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Estes valores referentes à condutibilidade, calor específico e à densidade de cada material serão 

apresentados mais à frente na Tabela 9, em 4.2. 

 

 

Figura 12 - Introdução de dados ao nível de cada camada; Exemplo para o revestimento exterior da fachada 

 

Numa fase seguinte, as dificuldades caíram sobre a obtenção e interpretação de resultados para cada 

cenário de simulação, tendo em atenção os dados considerados para cada um desses casos.  

A Figura 13 é apenas um extrato da tabela de resultados. Desses resultados os valores referentes a Zone 

Sensible Heating e Zone Sensible Cooling são os que traduzem as necessidades energéticas, e por isso 

os valores que temos de analisar. Os resultados referentes às necessidades energéticas para arrefecimento 

vêm com sinal negativo por traduzirem perdas de calor. Quando são feitos estudos de sensibilidade 

desprezando os sistemas de aquecimento e arrefecimento os valores a considerar são os referentes à 

temperatura do ar.  

 

 

Figura 13 - Exemplificação da apresentação de resultados 

 

Para perceber o comportamento do edifício foram inicialmente feitas umas simulações apenas para 

analisar se representavam ou não alterações significativas, para desta forma conseguirmos definir aquele 

que seria o modelo de referência. Depois de executada a simulação e obtidos os valores finais a entrave 

que surgia era a seleção de dados para discussão. A lista de resultados para cada simulação é extensa, e 

é por isso necessário saber o que é de facto importante retirar para analisar o comportamento da 
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habitação. No seguimento disto temos a tarefa da apresentação clara dos dados, mas que será alvo de 

análise no Capítulo 5. 

 

4.2. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS DA ENVOLVENTE 

No software de simulação é possível encontrar uma base de dados com diversos elementos construtivos, 

na qual estão também presentes as respetivas características. No entanto, muitos dos materiais 

necessários à modelação do edifício em estudo não se encontram tabelados, pelo que foi necessário 

proceder à sua criação. Nesta fase teve de ser feita uma procura intensa de várias propriedades de cada 

material, para dar seguimento à introdução de dados no software.  

Variáveis tais como a densidade (ρ) e o coeficiente de condutibilidade térmica (ʎ) foram 

maioritariamente obtidos por consulta do ITE50 [25]. Os restantes valores e a variável calor específico 

(Cp) tiveram de ser adquiridas por meio de uma longa pesquisa. Encontrados todos esses valores foi 

possível passar à introdução dos mesmos no DesignBuilder e concluir assim a definição dos elementos 

construtivos. 
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Tabela 9 – Caracterização dos elementos construtivos, do exterior para o interior [25] 

Elemento 

Construtivo 
Material 

Espessura 

[m] 

ʎ 

[W/m.oC]  

ρ 

[kg/m3] 

Cp 

[J/kgK] 

 

Exteriores 

Argamassa de reboco 0,02 1,300 1900 1046 

 Placas cimentícias impermeabilizadas  0,008 0,350 1200 1000 

P Painéis OSB 3  0,012 0,120 650 1300 

a Isolamento EPS 30  0,15 0,042 14 1550 

r Painéis OSB 3  0,012 0,120 650 1300 

e Placas de gesso cartonado 0,013 0,250 875 840 

d 

Interiores 

Placas de gesso cartonado 0,013 0,250 875 840 

e Painéis OSB 3  0,012 0,120 650 1300 

s Isolamento EPS 30  0,093 0,042 14 1550 

 Painéis OSB 3  0,012 0,120 650 1300 

 Placas de gesso cartonado 0,013 0,250 875 840 

Cobertura 

Painel sandwich (lã de rocha) 0,08 0,040 42,5 1045 

Caixa de ar 0,3 0,023 1,23 1000 

Isolamento de lã mineral (MW) 0,1 0,040 32,5 840 

Placas de gesso cartonado 0,013 0,250 875 840 

Pavimento 

Madeira muito densa 0,01 0,290 870 1758 

Betão de enchimento 0,02 1,650 2150 1000 

Isolamento EPS 30 0,08 0,042 14 1550 

Betão de inertes EPS 0,04 0,280 800 1000 

Betão armado 0,3 2,300 2350 1000 

Solo 0,5 1,140 1000 1280 

Vãos envidra-

çados 

Vidro simples 0,006 - - - 

Lâmina de ar 0,016 - - - 

Vidro simples 0,005 - - - 

Portas 

Alumínio 0,005 230 2700 903 

Espuma rígida PUR 0,03 0,037 42,5 4600 

Alumínio 0,005 230 2700 903 
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4.3. SISTEMAS TÉCNICOS E VENTILAÇÃO 

Os sistemas técnicos e de ventilação de qualquer edifício têm como principal função garantir o conforto 

térmico de todas as zonas habitáveis, durante todo o ano.  São estes também os responsáveis pela maior 

necessidade de energia, quer seja para aquecimento como arrefecimento. Para efeitos de simulação 

numérica é fundamental ter em consideração a sua utilização e o seu contributo de forma significativa 

para a parcela dos ganhos internos de uma habitação. Torna-se assim necessário ter conhecimento do 

período de funcionamento dos mesmos, bem como da grandeza dos ganhos internos globais da 

edificação. 

É importante salientar que por simplificação dos dados de simulação admitiu-se um valor constante para 

a parcela dos ganhos internos, na ordem dos 4 W/m2 [26], bem como um horário de funcionamento de 

24 horas durante 7 dias por semana, para os equipamentos e sistemas instalados.  

 

 

Figura 14 - Introdução de dados referentes aos ganhos internos 

 

Devido à complexidade deste software de modelação para os sistemas técnicos e de ventilação restringe-

se à introdução dos seguintes dados: 

▪ Fonte de energia utilizada; 

▪ Rendimento do sistema; 

▪ Período de funcionamento. 

 

A energia necessária para efeitos de aquecimento traduz-se na quantidade de energia que é necessária 

admitir a um ambiente para que a temperatura do ar não seja inferior a 20ºC. 

Como sistema de aquecimento foi admitido um recuperador de calor a água, como indicado no projeto. 

Foi então introduzido no software um sistema simplificado equivalente, com uma fonte de energia em 

biomassa, com rendimento de 80% e um período de funcionamento de 24 horas durante os 7 dias da 

semana. 

 

 

Figura 15 - Introdução do sistema de aquecimento no software DesignBuilder 

 

As necessidades de energia para arrefecimento, são estabelecidas como sendo a energia útil que é 

necessário retirar ao ambiente interior para que se mantenha constante uma temperatura de 25ºC e 50% 

de humidade relativa, durante toda a estação.  
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Para garantir as condições de conforto na habitação foi adotado o sistema de arrefecimento imposto pela 

legislação do REH quando este é omisso em projeto.  O rendimento nominal do sistema é de 3,0 e usa 

como fonte de energia a eletricidade. Admitiu-se também um funcionamento permanente de 24 horas 

nos 7 dias da semana. 

 

 

Figura 16 - Introdução do sistema de arrefecimento no software DesignBuilder 

 

Numa primeira fase foram feitas simulações para diversos valores de Rph, tais como 2,5 e 4,0, no entanto 

as variações resultantes não eram significativas. Por essa razão, daqui em diante apenas se usará o valor 

de 0,7 para a realização do estudo térmico e energético do edifício. Esta parcela foi introduzida nos 

dados referentes à ventilação natural. 

 

 

Figura 17 - Introdução da parcela referente à ventilação natural 

 

Para o rés-do-chão foi adotado o mesmo valor de renovações de ar horárias. Para ambas as situações, 

admitiu-se também um sistema permanentemente ativo, as 24 horas 7 dias da semana. 

 

Foi também alvo de estudo o desempenho do edifício com a implementação de um painel fotovoltaico. 

O recurso a este sistema pretende compensar parte dessas necessidades de energia, com o objetivo de 

contribuir para a climatização da habitação. Para esta análise de sensibilidade foi considerado um 

modelo simples, com uma área de 1m2. A eficiência que se considerou foi de 0,15. O objetivo deste caso 

de simulação é perceber rentabilidade do painel fotovoltaico para cada uma das zonas climáticas [27, 

28]. 

 

 

Figura 18 - Introdução dos dados relativos ao painel fotovoltaico 
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4.4. PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO 

Para se dar início à análise de sensibilidade do comportamento térmico e energético do edifício foi 

necessário ter conhecimento dos dados relevantes e do seu processo de inserção no software 

DesignBuilder. 

Neste capítulo irão ser apresentados os diferentes casos de simulação, com o intuito de obter informação, 

analisar e perceber qual o comportamento de um edifício em construção modular quando alteradas 

algumas das suas propriedades e componentes. Optou-se por fazer simulações para três climas, com o 

objetivo de analisar as variações das necessidades de energia globais do edifício perante situações 

climáticas distintas. O clima principal prende-se no do município de Guimarães por ser o local real da 

execução da obra, Porto e Lisboa por apresentarem variações de temperaturas máxima e mínima 

significativas, permitindo avaliar diferentes resultados.  

 

4.4.1. CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

Para facilitar na interpretação de resultados tomou-se como ponto de partida a simulação do edifício em 

construção modular para aquelas que se definiu como sendo as condições de referência. Sempre que foi 

necessário arbitrar algum dado atribuíram-se valores de acordo com o descrito no REH. As condições 

assumidas para representação do edifício base foram as seguintes: 

▪ A escolha do clima – Guimarães 

▪ A espessura do isolamento térmico da fachada – 15 cm 

▪ O modo de ativação das proteções solares exteriores – On/Off 

▪ Sistemas de climatização – funcionamento permanente (24 horas para os 7 dias da semana) 

Este primeiro estudo permite simular o edifício para as condições mais realistas, para que posteriormente 

seja possível analisar a vantagem ou não da alteração de alguma das suas componentes e/ou 

características. A existência deste cenário permite uma melhor comparação entre as restantes 

simulações, às quais se vão fazer variar alguns dos parâmetros para perceber qual a sua influência no 

comportamento térmico e energético global do edifício.  

A condutibilidade térmica (ʎ) é uma propriedade que caracteriza os materiais e que representa a 

quantidade de calor (expressa em [W] por unidade de área [m2]) que atravessa uma espessura unitária 

([m]) de um dado material, quando entre duas faces planas e paralelas se estabelece uma diferença 

unitária de temperatura (1oC ou 1K) [25]. Conhecendo esta propriedade de cada camada e o valor da 

respetiva espessura conseguimos obter o coeficiente de transmissão térmica do elemento construtivo, 

que traduz a quantidade de calor que o consegue atravessar. A sua obtenção é simples, através da 

equação que se segue: 

 

U =  
1

𝑅𝑠𝑒 + ∑𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑖
 [

𝑊

𝑚2º𝐶
] (5) 

  

∑𝑅𝑖 = ∑
𝑒

𝜆
 [

𝑚2º𝐶

𝑊
] (6) 
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Sendo: 

U → Coeficiente de transmissão térmica [W/(m2oC)] 

𝑅𝑠𝑒 → Resistência térmica superficial externa [(m2ºC)/W] 

𝑅𝑠𝑖 → Resistência térmica superficial interna [(m2ºC)/W] 

𝜆 → Condutibilidade térmica [W/mºC] 

𝑒 → Espessura [m] 

 

Para esta análise de sensibilidade foi admitida uma espessura do isolamento térmico para a fachada que 

corresponde ao coeficiente de transmissão térmica indicado na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Valor do coeficiente de transmissão térmica referente à espessura de isolamento térmico 

Espessura do isolamento térmico 

[cm] 

Coeficiente de transmissão térmica 

[W/(m2oC)] 

15 0,248 

 

4.4.2. LOCALIZAÇÃO 

Numa primeira fase fez-se alterar a localização do edifício entre três cidades, com o principal objetivo 

de avaliar a influência nas necessidades energéticas globais do edifício. 

Para esta simulação bastou alterar o ficheiro climático ao cenário de referência, ficheiro este que para o 

caso de Porto e Lisboa já se encontrava na base de dados do software DesignBuilder, mas que teve de 

ser introduzido para Guimarães através de uma folha de cálculo. Neste ficheiro de Excel, denominado 

“Dados e séries climáticas para o SCE”, basta escolher o município e preparar o ficheiro em modo EPW 

(EnergyPlus Weather), para ser legível pelo software DesignBuilder. A utilização desta folha de cálculo 

como meio de introdução de climas é muito vantajosa, pois o ficheiro já está criado com todos os dados 

da cidade pretendida, tais como a latitude e longitude, não sendo necessário ter acesso a essa informação 

para o criar.  

Na figura seguinte temos o exemplo para a cidade de Guimarães do processo de seleção do clima depois 

de exportado da folha de cálculo. Todos os dados representados foram inseridos automaticamente pela 

introdução do ficheiro EPW no software de modulação. 

Este processo teve de ser repetido para as restantes cidades, no entanto não foram necessários seguir 

todos os passos. Para o Porto e Lisboa o programa DesignBuilder já tinha a informação inserida na base 

de dados, pelo que o processo passou apenas por selecionar a cidade em questão.  
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Figura 19 - Dados climáticos após exportação do ficheiro climático EPW para o software de simulação; Exemplo 
para o clima de Guimarães 

 

Depois de feita a simulação obtém-se uma extensa lista de resultados, havendo a necessidade de tratar e 

selecionar os mais relevantes para cada análise que se pretende fazer. 

Numa primeira fase optou-se por representar a evolução anual da temperatura ambiente interior e 

exterior referente a cada clima, como se pode observar nas figuras que se seguem. Esta análise tem como 

principal objetivo avaliar a influência das temperaturas exteriores atingidas em cada localização com o 

desempenho térmico e energético do edifício. 

As linhas representadas a tracejado correspondem ao valor máximo e mínimo que se consideram 

aceitáveis para estarem garantidas as condições de conforto dos utilizados num edifício. O valor máximo 

admitiu-se de 25ºC e o mínimo para o inverno de 20ºC. 
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Figura 20 - Temperatura ambiente do ar interior e exterior, para a cidade de Guimarães  

 

Figura 21 - Temperatura ambiente do ar interior e exterior, para a cidade do Porto 
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Figura 22 - Temperatura ambiente do ar interior e exterior, para a cidade de Lisboa 

 

Para este caso foram admitidas todas as condições do cenário de referência, à exceção dos sistemas de 

aquecimento e arrefecimento. Para estes equipamentos de climatização assumiu-se que estão 

permanentemente desativados, pois só assim se consegue ter a perceção das variações de temperatura 

para cada clima, que posteriormente servirão para analisar a necessidades de implementação de sistemas 

que assegurem e controlem o conforto dos utilizadores.  

A configuração das curvas da variação horária da temperatura do ar interior do edifício de habitação 

apresenta-se com evolução crescente até meados de julho, depois quase se assume constante até ao mês 

de setembro e daí em diante há uma quebra acentuada. Isto é traduzido pelas estações do ano, em que 

temos temperaturas mais elevadas para os meses de verão, que se prolongam de julho a setembro. 

 

Com estas representações gráficas conseguimos obter desde já algumas conclusões em relação ao 

desempenho térmico da habitação em estudo. Para os climas de Guimarães (Figura 20) e Lisboa (Figura 

22) a variação das temperaturas do ar ao longo do ano apresentam um comportamento semelhante. Para 

ambas as situações a temperatura ambiente interior é superior às temperaturas atingidas no exterior nos 

meses de inverno, já para os meses de verão estas temperaturas apresentam valores da mesma ordem de 

grandeza. Estes valores ultrapassam os limites definidos como sendo os de conforto de habitabilidade, 

especialmente nos meses frios. Para o Porto este cenário é bem diferente. Observando a Figura 21, à 

exceção de alguns picos máximos, as temperaturas interiores para o período de verão encontram-se 

sempre inferiores aos 25ºC, sendo que o mesmo acontece para as temperaturas exteriores, concluindo-

se assim que a razão de se atingir a sensação de conforto para este intervalo de tempo se deve ao facto 

das temperaturas máximas exteriores se aproximarem dos valores de referencia para o conforto de 

habitabilidade. Este comportamento terá uma grande influência em termos de necessidades de energia 

para arrefecimento, assunto que analisaremos mais à frente.  
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4.4.3. ELEMENTOS DA ENVOLVENTE   

Como já foi descrito na Tabela 9 em 4.2. a envolvente do sistema construtivo Dreamdomus apresenta 

uma camada de isolamento térmico com uma espessura da ordem dos 15 cm. Para efeitos de simulação 

e para se ter uma análise de sensibilidade no que respeita aos elementos construtivos optou por se admitir 

mais dois valores para a espessura de isolamento, um majorado e outro minorado, de forma a perceber 

a grandeza do seu contributo em termos térmicos e energéticos. Os valores ensaiados foram de 9 e 20 

cm, mantendo-se o tipo de isolamento e as restantes camadas da fachada.  

Da utilização da Equação (5) obtemos os coeficientes de transmissão térmica mencionados na Tabela 

11. 

 
Tabela 11 - Valor do coeficiente de transmissão térmica da fachada referente à espessura de isolamento térmico 

Espessura do isolamento térmico 

[cm] 

Coeficiente de transmissão térmica 

da fachada [W/(m2oC)] 

9 0,384 

20 0,192 

 

Relativamente aos vãos envidraçados assumiu-se para todas as simulações o descrito em 4.2. na Tabela 

9. As alterações passam apenas pela consideração ou não das proteções solares exteriores. 

Estas podem ser consideradas da seguinte forma: 

▪ sempre ativas (On);  

▪ sempre desativadas (Off);  

▪ combinado das duas situações anteriores (On/Off). 

 

A primeira situação de portadas sempre ativas corresponde a tê-las permanentemente fechadas. Este 

cenário geralmente é a solução adotada para os meses quentes, em que por questões de conforto se 

pretende reduzir a entrada de calor no edifício. O caso em que as proteções solares exteriores estão 

permanentemente em modo Off traduz-se para a estação de Inverno, em que se pretende aproveitar ao 

máximo a escassez de ganhos solares como fonte de aquecimento. O último cenário de simulação é uma 

combinação das duas situações anteriores, em que são adotadas proteções com os modos On e Off 

simultaneamente. Este caso é o que traduz o cenário mais realista pois as portadas são utilizadas para 

controlar os ganhos de energia, permitindo assim uma gestão das necessidades anuais de energia. 

Este estudo é bastante importante pois permite avaliar a influência da utilização das proteções exteriores 

nas necessidades de energia de uma habitação. Um dos objetivos principais consiste em obter uma 

conclusão em relação às temperaturas atingidas no interior do edifício caso não se faça uso das proteções 

solares. Esta é uma condição importante, pois permite avaliar se os limites estabelecidos para o conforto 

de habitabilidade são ou não ultrapassados. 

As figuras seguintes ilustram a introdução dos dados referentes às proteções solares exteriores, para os 

modos On e Off, respetivamente.  
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Figura 23 - Introdução de dados para as portadas permanentemente ativas (modo On) 

 

 

Figura 24 - Introdução de dados para as portadas permanentemente desativadas (modo Off) 

 

Estes modos On 24/7 e Off 24/7 são parte integrante da base de dados, correspondendo à sua utilização 

durante 24 horas para os 7 dias da semana. A introdução das proteções solares passa apenas por 

selecionar em que posição se encontram, ou seja, se são interiores ou exteriores, e por definir o seu 

horário de atuação.  

 Para o modo On/Off o processo é o mesmo, no entanto temos ainda de preencher o horário de ativação 

das proteções solares exteriores que pretendemos considerar ao longo do ano. 

 

 

Figura 25 - Introdução de dados para as portadas com horários de verão e inverno (modo On/Off) 

 

Na Figura 26 que passo a apresentar estão detalhados os meses do ano para os quais admiti as portadas 

sempre ativas ou permanentemente desativadas. 
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Figura 26 - Atribuição dos horários para as proteções solares exteriores 

 

Foi ainda simulado um conjunto de cenários em que se passou a assumir uma construção pesada para as 

paredes de fachada. O principal objetivo consiste em avaliar as diferenças a nível da energia necessária 

entre os vários sistemas construtivos.  

Para a fachada em construção pesada optou-se pelo sistema ETICS (External Thermal Insulation 

Composite Systems), parede com isolamento térmico pelo exterior, com a constituição indicada na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Descrição dos elementos construtivos da fachada em construção pesada 1 [25] 

Elemento Construtivo Material 
Espessura 

[m] 
ʎ 

[W/moC]  
ρ 

[kg/m3] 
Cp 

[J/kgK] 

Parede Exterior 
(ETICS) 

Isolamento térmico EPS 0,16 0,042 14 1550 

Betão  0,2 2,000 2450 1000 

 

Para chegarmos a estas características da parede em construção pesada 1 assumiu-se o mesmo valor do 

coeficiente de transmissão térmica que tínhamos para a fachada em construção modular, ou seja, UPAREDE 

= 0,251 W/(m2oC). Deste valor de U [W/(m2oC)] foi determinada então a espessura de isolamento 

térmico exterior a aplicar na parede de ETICS, correspondente ao indicado na Tabela 12. O valor 

determinado para a espessura foi obtido com base na Equação (5), resolvendo-a de forma inversa à 

demonstrada.  
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Tabela 13 - Descrição dos elementos construtivos da fachada em construção pesada 2 [25] 

Elemento Construtivo Material 
Espessura 

[m] 
ʎ 

[W/moC]  
ρ 

[kg/m3] 
Cp 

[J/kgK] 

Parede Exterior 
(ETICS) 

Isolamento térmico EPS 0,06 0,042 14 1550 

Betão  0,2 2,000 2450 1000 

 

Para este método construtivo, designado por “Construção Pesada 2”, o valor do coeficiente de 

transmissão térmica resultante é de 0,625 W/(m2oC). 

 

4.5. CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO  

Depois de discriminados todos os dados e componentes do edifício em estudo apresentam-se os cenários 

de simulação que se consideraram ser mais relevantes para avaliar o comportamento térmico e 

energético da habitação unifamiliar.  

Para melhor compreensão dos itens que foram introduzidos em cada uma das simulações apresenta-se a 

tabela seguinte, em que é feita a correspondência entre cada variável à respetiva simulação.   
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Tabela 14 – Apresentação dos casos de simulação 
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5 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo serão apresentados os resultados obtidos das simulações descritas anteriormente. 

A discussão dos valores retirados do software DesignBuilder irão permitir chegar a uma conclusão no 

que toca ao comportamento de edifícios de habitação do ponto de vista térmico e energético. Para uma 

melhor compreensão e comparação entre diferentes cenários, os resultados serão apresentados por meio 

de gráficos, sempre que necessário, facilitando a interpretação para o leitor.  

É importante salientar que todos os valores alusivos às necessidades anuais de energia útil vêm expressos 

em kWh/m2/ano, sendo que a área útil do edifício é de 120 m2. 

Todas os cenários de simulação são meramente situações teóricas uma vez que o programa de simulação 

considera que os equipamentos de climatização têm uma potência infinita. Estas simulações apresentam 

por isso uma aproximação à realidade, para se conseguir ter uma noção das necessidades de energia em 

determinadas condições de utilização de um edifício em construção modular. 

As simulações vão ser apresentadas de acordo com o exposto na Tabela 14 em 4.5, onde está explícito 

o que foi introduzido e admitido para cada caso de simulação. 

 

5.2. LOCALIZAÇÃO  

Esta primeira análise diz respeito à alteração do clima em que se insere o edifício e corresponde à 

simulação 1 da Tabela 14. Esta simulação serve apenas como ponto de partida para perceber se o método 

construtivo utilizado, com todas as suas componentes, se adapta da mesma forma a características 

climáticas distintas. 

Na Tabela 14 estão indicadas todas as variáveis e propriedades que foram admitidas para esta análise de 

sensibilidade.  
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Tabela 15 – Resultados obtidos para as necessidades de energia anuais com a alteração de climas –  

Simulação 1 

 

A Tabela 15 apresenta a grandeza das necessidades de energia anuais de arrefecimento e aquecimento 

separadamente ao nível do edifício, para três climas distintos. Estes valores vão ser agora representados 

por meio de um gráfico de barras para facilitar a sua interpretação em termos de necessidades de energia. 

 

 

Figura 27 - Necessidades anuais de energia para os 3 climas de simulação  

 

A Figura 27 permite comparar de forma mais rápida e intuitiva as necessidades de energia entre climas.  

Logo numa primeira impressão conseguimos observar que as necessidades de aquecimento são bastante 

superiores às de arrefecimento, para todos os climas. Uma das razões que justifica este comportamento 

é o facto de na estação fria se atingirem temperaturas interiores muito baixas, compensando-se esse 

desconforto ativando os sistemas de aquecimento. Outra justificação é o facto de as temperaturas 

exteriores para o período de inverno serem mais baixas que as sentidas no interior, potenciando as trocas 

de calor, havendo como resposta o maior consumo de energia para aquecimento dos compartimentos. 

Climas 
Necessidades de energia [kWh/m2.ano] 

Aquecimento Arrefecimento 

Guimarães 34,84 8,19 

Porto 34,34 1,41 

Lisboa 23,77 7,18 
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Estes valores de necessidades de energia para aquecimento são semelhantes para as cidades do Porto e 

Guimarães e menores para Lisboa uma vez que esta última atinge temperaturas mínimas mais elevadas 

que as restantes localizações.  

Analisando agora as necessidades de aquecimento notamos que Guimarães é o clima com mais 

necessidades energéticas pois atinge temperaturas muito baixas de inverno, e Lisboa apresenta o valor 

mais baixo uma vez que tem uma menor variação entre a temperatura máxima e mínima atingidas ao 

longo do ano. 

 

 

Figura 28- Necessidades globais anuais de energia 

 

A Figura 28 permite concluir que é para a cidade de Guimarães onde há uma maior necessidade de 

energia para climatização, sendo que as necessidades de aquecimento e arrefecimento perfazem um total 

de cerca de 43 kWh/m2.ano, valor este significativamente superior ao atingido pelas restantes cidades. 

As necessidades para aquecimento são a grande parcela de consumo de energia para Guimarães, e 

conforme o representado na Figura 20 podemos concluir que este comportamento se deve ao facto de 

ser esta a cidade com temperaturas exteriores mais baixas para o período de inverno, havendo por isso 

maiores necessidades de energia para se atingir a temperatura de conforto de 20ºC. 

Para além disso podemos comprovar o que foi especulado em 4.4.2. em relação à grandeza das 

necessidades de arrefecimento para a cidade do Porto. Uma vez que sem a influência de sistemas 

técnicos para climatização as temperaturas máximas do ar já se encontram praticamente todas abaixo do 

limiar dos 25ºC não haverá grandes necessidades de arrefecimento para se atingir a temperatura máxima 

de conforto, resultando apenas daí um valor de 1,41 kWh/m2.ano. 
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5.3. ISOLAMENTO TÉRMICO DA PAREDE DE FACHADA 

Esta simulação, correspondente ao caso 2 da Tabela 14 foi feita com o intuito de perceber qual a 

influência da espessura de isolamento térmico da parede de fachada, em termos do comportamento 

térmico e energético, num edifício de construção modular. Este cenário tem como objetivo principal 

avaliar até que ponto é ou não vantajoso isolar a fachada da habitação. Os valores apresentados são 

correspondentes a 3 valores de espessuras de isolamento, para se comparar com o valor de referência 

(15 cm).  

Os resultados obtidos para as necessidades de energia para arrefecimento e aquecimento aquando da 

variação da espessura de isolamento da parede exterior do edifício modular são apresentados na  

 

Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Necessidades anuais de energia quando alterada a espessura de isolamento térmico da parede de 
fachada – Simulação 2 

Climas 
Espessura do isolamento térmico 

[cm] 

Necessidades de energia [kWh/m2.ano] 

Aquecimento Arrefecimento 

Guimarães 

9 41,45 9,16 

15 34,84 8,19 

20 31,85 7,71 

Porto 

9 41,06 1,63 

15 34,34 1,14 

20 31,34 1,31 

Lisboa 

9 28,71 7,76 

15 23,77 7,18 

20 21,58 6,86 

 

 

Por leitura dos valores obtidos na Tabela 16 conclui-se que para este caso de simulação as necessidades 

de aquecimento são de grandeza significativamente superior, em comparação com as necessidades de 

energia para arrefecimento. 
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Figura 29 - Necessidades de energia para aquecimento, para diferentes espessuras de isolamento térmico na 

fachada  

 
 

Figura 30 - Necessidades de energia para arrefecimento, para diferentes espessuras de isolamento térmico na 
fachada  
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Relativamente à Figura 29 nota-se que as necessidades de energia para aquecimento assumem-se 

aproximadamente constantes (< 5 kWh/m2.ano) para uma variação da espessura do isolamento térmico 

de valores iguais ou superiores a 15 cm. Já para valores na ordem dos 9 cm é de notar que esses resultados 

são superiores, pois quanto menor for a espessura de isolamento, maiores serão as transferências 

térmicas e, por conseguinte, irão resultar maiores necessidades de energia para compensar essas perdas.  

Observando agora a  

Figura 30 destacam-se as necessidades de arrefecimento para o Porto, pois apresentam valores muito 

inferiores comparativamente aos outros locais. A razão para este comportamento deve-se à justificação 

que foi dada anteriormente em 5.2. Para além disso, nas cidades de Guimarães e Lisboa a variação entre 

as temperaturas máxima e mínima é maior, relativamente ao Porto, e por isso estes resultados são 

consequência de não se atingirem temperaturas tão elevadas de verão para este clima como acontece nos 

restantes, levando a menores necessidades de energia para refrigeração da moradia. 

 

 

Figura 31 - Necessidades anuais globais de energia 

 

Na Figura 31 temos a representação das necessidades globais anuais de energia para climatização, para 

todas as espessuras de isolamento e para cada cidade respetivamente. Desta forma é mais direta a 

constatação de que as necessidades energéticas globais se assumem mais elevados para a cidade de 

Guimarães quando adotados os 9 cm de EPS na fachada, correspondente à 1ª barra. Por outro lado, a 

configuração que apresenta menos gastos globais são os 20 cm de isolamento na cidade de Lisboa, 

correspondente à última coluna, isto porque mais isolamento se traduz em menores trocas e por ser o 

clima com temperaturas mínimas mais elevadas. 
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5.4. PROTEÇÕES SOLARES EXTERIORES 

Para este cenário de simulação foram adotadas diferentes estratégias para a utilização das proteções 

solares exteriores. Foi avaliado o comportamento do edifício de referência tendo em consideração as 

proteções em modo On/Off, mas achou-se também importante avaliar as diferenças em termos de ganhos 

de energia caso se admitisse que as proteções solares exteriores estivessem permanentemente fechadas 

(modo On) ou abertas (Off). Com estes resultados poderemos perceber se a introdução destes elementos 

de sombreamento foi ou não uma decisão importante no que respeita às necessidades energéticas.  

É importante relembrar que a orientação do edifício para este tipo de cenários não é a mais indicada para 

se obter a situação crítica, pois a fachada com maior área de envidraçados não se encontra orientada a 

Sul. 

Foi apenas admitido o edifício de referência, com os 15 cm de espessura de isolamento térmico na 

fachada, ignorando os outros dois valores assumidos em casos anteriores. 

De forma a simular o caso mais realista foi necessário proceder à introdução dos modos On e Off no 

software DesignBuilder, como é possível ver na Figura 32, em que se admitiu: 

▪ Modo On: admitido para as estações quentes (maio – setembro) 

▪ Modo Off: admitido para as estações frias (outubro – abril) 

 

 

Figura 32 - Introdução dos horários para as proteções solares exteriores no modo On/Off 

 

De seguida exponho os resultados obtidos pelo software para as necessidades anuais de energia de 

aquecimento e de arrefecimento. Estes valores fazem correspondência à simulação 3 da Tabela 14. 
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Tabela 17 - Resultados obtidos para as necessidades anuais de energia quando alterado o horário das proteções 

solares exteriores – Simulação 3 

Climas Proteções solares exteriores 
Necessidades de energia [kWh/m2.ano] 

Aquecimento Arrefecimento 

Guimarães 

On 42,70 7,99 

Off 33,97 21,90 

On/Off 34,85 8,19 

Porto 

On 41,68 1,24 

Off 33,16 8,81 

On/Off 34,34 1,41 

Lisboa 

On 30,72 6,58 

Off 23,44 19,40 

On/Off 23,77 7,18 

 

Os gráficos seguintes permitem avaliar de forma mais intuitiva o comportamento do edifício em estudo, 

para cada uma das localizações e para cada tipo de utilização dos elementos de sombreamento. 

 

 

Figura 33 - Necessidades anuais de energia para aquecimento, para diferentes utilizações das proteções solares 
exteriores 
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Figura 34 - Necessidades anuais de energia para arrefecimento, para diferentes utilizações das proteções 
solares exteriores 

 

Na Figura 33 destacam-se os casos em que são admitidas as portadas ativas permanentemente (On), pois 

resultam em valores superiores de necessidades anuais de energia para aquecimento. Isto acontece uma 

vez que não se beneficia da radiação solar como fonte de aquecimento da habitação, havendo a 

necessidade de utilização de sistemas mecânicos como meio de aquecimento. Para os restantes casos de 

disposição das portadas a grandeza das necessidades para aquecimento são semelhantes. Para o modo 

Off existem trocas de calor pelos vãos envidraçados e para o modo On/Off é feita uma gestão dessa 

entrada de calor, aproveitando-se em ambas as situações ao máximo a luz solar incidente. 

Já no que respeita ao arrefecimento temos a Figura 34, onde apenas se mostram significativos os 

resultados obtidos para as proteções solares sempre abertas, em modo Off. Não havendo um controlo 

das trocas de calor irá originar-se um sobreaquecimento na habitação, obrigando ao recurso de sistemas 

de climatização para se garantirem os limites de conforto para habitabilidade. Estes valores traduzem a 

importância da implementação de proteções solares exteriores nos vão envidraçados dos edifícios.  
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Figura 35 - Necessidades anuais globais de energia 

 

Em termos de necessidades energéticas mais uma vez conclui-se que a situação crítica se apresenta para 

a cidade de Guimarães, devido à variação das temperaturas ambiente exterior e interior comentadas 

anteriormente.  

A diferença de grandeza das necessidades de energia para aquecimento é de cerca de 10 kWh/m2.ano 

entre os modos On e Off. Esta variação traduz-se num gasto energético bastante significativo ao final 

de um ano, daí a importância da implementação de elementos de sombreamento no exterior dos 

edifícios. Avaliando agora a energia necessária para arrefecimento o comportamento é o inverso, visto 

termos mais necessidades quando admitidas as proteções solares permanentemente desativadas.  

É ainda possível concluir que o uso das portadas exteriores com horários de verão e inverno distintos se 

torna mais vantajoso para o clima de Lisboa. A temperatura ambiente interior de inverno para este clima 

apresenta valores iguais ou superiores a 15ºC, pelo que uma reduzida quantidade de radiação solar 

incidente seja o suficiente para de atingir os 20ºC de conforto, sem a necessidade de recorrer a sistemas 

mecânicos consumidores de energia. 

 

5.5. DESEMPENHO EM REGIME LIVRE 

Os sistemas de climatização são os principais responsáveis por assegurar as condições de conforto 

térmico, quando os elementos da envolvente não conseguem anular as trocas de calor por si só. Neste 

caso foi simulado o edifício admitindo a ausência dos sistemas de aquecimento e arrefecimento, com o 

objetivo de analisar a sua influência nos valores da temperatura do ar interior. 

Para este caso optou-se por fazer um estudo horário daquilo que acontece ao ar interior da habitação, 

pois apenas desta forma conseguimos ter uma melhor perceção das variações da temperatura resultantes 

da sua utilização.  
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Por simplificação da apresentação dos resultados apenas se apresentam os gráficos finais, referentes a 

cada clima e espessura de isolamento.  

Mais uma vez, as linhas a tracejado apresentadas graficamente representam o intervalo de temperaturas 

que se consideram aceitáveis para o conforto dos ocupantes, 20 e 25ºC. Estes limites correspondem às 

temperaturas que foram consideradas para os sistemas de climatização nas modelações dos capítulos 

anteriores.  

Assumindo a ausência dos sistemas de aquecimento e arrefecimento esperam-se valores para a 

temperatura do ar interior superiores a estes limites e com grandes variações ao longo do ano.  

As figuras seguintes apresentam essa variação horária para o edifício em estudo, correspondente à 

simulação 4 da Tabela 14. 

 

 

Figura 36 - Temperatura do ar interior, para a cidade de Guimarães, na ausência de sistemas de climatização – 
Simulação 4 
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Figura 37 - Temperatura do ar interior, para a cidade do Porto, na ausência de sistemas de climatização – 
Simulação 4 

 

 

Figura 38 - Temperatura do ar interior, para a cidade de Lisboa, na ausência de sistemas de climatização – 
Simulação 4 
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Depois da apresentação gráfica comprova-se que na ausência de sistemas de aquecimento e de 

arrefecimento as variações de temperatura do ar interior atingem valores muito distintos, em que o limite 

de conforto é muitas vezes ultrapassado. A evolução gráfica apresenta valores para a temperatura do ar 

superiores para os meses de junho a setembro e valores mais próximos do limite inferior para os restantes 

meses, correspondendo às estações de verão e inverno, respetivamente. 

 

Para melhor interpretação do desempenho do edifício para as várias variáveis achou-se importante 

perceber como resulta esse comportamento em termos de condições de conforto ao longo de um ano. 

Para isso serão apresentados de seguida os resultados obtidos aquando da quantificação dos dias em que 

as condições de referência estiveram asseguras, e ainda, perceber para que casos esses valores não foram 

respeitados.  

 

 

Figura 39 - Número de dias do ano em que se garantem as condições de conforto 

 

A Figura 39 demonstra que para a cidade do Porto há um maior período de tempo em que estão 

garantidas as condições de conforto dentro do edifício de habitação, para qualquer espessura de 

isolamento térmico. O comportamento da moradia para este clima mostra-se eficiente para 70-90 dias 

do ano, sendo que nos outros climas esse resultado é passa a ser inferior em mais de 50%. 

Por outro lado, temos os dias em que esse cenário não ocorreu, tendo sido necessário ativar os sistemas 

mecânicos para garantir as condições de referência. Achou-se por isso importante descriminar o número 

de dias para os quais houve insuficiência de aquecimento ou arrefecimento. 
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Tabela 18 - Número de dias em que não estão asseguradas as condições de conforto 

Temperaturas 
Guimarães Porto Lisboa 

9 cm 15 cm 20 cm 9 cm 15 cm 20 cm 9 cm 15 cm 20 cm 

Menores que 20 oC 237 233 232 247 233 228 195 190 186 

Maiores que 25 oC 104 100 99 47 48 48 135 136 136 

 

Na   
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Tabela 18 está indicado o número de dias em que as condições de conforto não estão asseguradas, 

quando considerados os sistemas de climatização desativados. Pela grandeza dos mesmos conclui-se 

que durante o ano a sensação de desconforto se deve essencialmente à falta de aquecimento. Para a 

cidade do Porto é notória esta diferença de valores, isto porque para a estação de verão as temperaturas 

exteriores se aproximam do limite máximo de referência, sendo por isso reduzida a energia necessária 

para arrefecimento. 

Entre espessuras de isolamento o número de dias com temperaturas fora do limite de 20-25ºC tem uma 

variação pouco significativa, no entanto é percetível que quanto maior for a espessura do isolamento 

térmico melhor é o desempenho do edifício. 

Traduzindo este cenário graficamente é de salientar também a diferença de valores, entre zonas 

climáticas, para a quantidade de dias em que se torna necessário recorrer a sistemas de arrefecimento.  

 

 

Figura 40 - Número de dias do ano em que não estão asseguradas as condições de conforto 

 

 

Através desta representação conclui-se que no nosso país a sensação de desconforto se deve 

essencialmente à falta de aquecimento. 

Para além disso, as cidades de Guimarães e Lisboa apresentam uma maior necessidade de energia para 

o período de verão de cerca de mais 2-3 meses que o necessário para a cidade do Porto nas mesmas 

condições. 
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5.6. CONSTRUÇÃO MODULAR LEVE VERSUS CONSTRUÇÃO PESADA 

Foi efetuada uma comparação de resultados térmicos e energéticos entre dois métodos construtivos 

distintos. De forma a ser viável essa comparação foi simulado o mesmo edifício, mas com propriedades 

diferentes, de acordo com o sistema construtivo escolhido.  

Os valores admitidos para esta nova construção estão mencionados em 4.4.3. na Tabela 12. Para este 

estudo foram também arbitrados vários casos de simulação, tais como avaliar a influência da localização 

do edifício, com o objetivo de perceber se este tipo de construção é vantajoso quando aplicado em climas 

com características particulares. Foi também considerado o caso de análise da influência das proteções 

solares exteriores, e ainda a ausência dos sistemas de climatização, suprimindo-se apenas a simulação 

que consistia na atribuição de diferentes espessuras ao isolamento térmico. Este estudo de sensibilidade 

não faria sentido uma vez que a solução construtiva admitida foi um edifício em construção pesada com 

fachada em ETICS, pelo que não seria muito útil esse estudo. Os dados apresentados para o edifício em 

construção modular leve estão associados às condições de referência, ou seja, admitindo os 15 cm como 

espessura de isolamento térmico na fachada, proteções solares em modo On/Off e com os sistemas de 

climatização em permanente funcionamento. 

O que for denominado de “Pesada 1” corresponde ao edifício em construção pesada quando admitido o 

valor do coeficiente de transmissão térmico igual ao considerado na construção modular leve (U=0,251 

W/(m2oC)). Já o que for indicado como “Pesada 2” corresponde a uma construção pesada com um valor 

inferior para a espessura de isolamento (U=0,625 W/(m2oC)), como indicado nas Tabelas 12 e 13.  
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5.6.1. LOCALIZAÇÃO 

Este primeiro cenário diz respeito à alteração do clima em que se insere o edifício e corresponde ao caso 

5 da Tabela 14. Esta simulação serve para perceber se o método construtivo em construção pesada, se 

adapta da mesma forma que a construção modular a ambientes com características climáticas distintas. 

Na Tabela 14 estão indicadas todas as variáveis que foram admitidas para esta análise de sensibilidade.  

Os resultados obtidos pelo software de simulação DesignBuilder para este estudo estão apresentados na 

tabela seguinte. 

 

Tabela 19 - Resultados obtidos para as necessidades de energia anuais de cada sistema construtivo, para cada 

clima – Simulação 5 

Clima Tipo de construção 
Necessidades de energia [kwh/m2.ano] 

Aquecimento Arrefecimento 

Guimarães 

Modular leve 34,85 8,19 

Pesada 1 32,25 6,31 

Pesada 2 47,34 7,51 

Porto 

Modular leve 34,34 1,41 

Pesada 1 32,07 0,25 

Pesada 2 47,63 0,25 

Lisboa 

Modular leve 23,77 7,18 

Pesada 1 21,8 5,05 

Pesada 2 33,22 5,28 

 

Para melhor perceção de todos estes valores é apresentado de seguida, sob a forma gráfica, a comparação 

entre os vários tipos de construção, para cada um dos climas de localização do edifício em estudo.  
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Figura 41 – Necessidades anuais de energia para diferentes métodos construtivos, para a cidade de Guimarães 

 

 

Figura 42 - Necessidades anuais de energia para diferentes métodos construtivos, para a cidade do Porto 
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Figura 43 - Necessidades anuais de energia para diferentes métodos construtivos, para a cidade de Lisboa 

 

Através da leitura dos gráficos de barras apresentados conclui-se que as necessidades de energia para 

cada tipo de climatização, quer em construção modular como pesada 1, não apresentam no geral 

variações muito significativas. Já quando feita uma análise comparativa com a solução pesada 2 obtém-

se uma grandeza significativamente superior, para as necessidades de energia de aquecimento. É para a 

cidade de Guimarães que as diferenças entre necessidades energéticas para aquecimento de cada um dos 

sistemas apresentam a maior variação. As necessidades de energia para a construção pesada 2 são cerca 

de 25% superiores às de uma habitação em construção modular, para se obterem as mesmas condições 

de conforto. 

Já a cidade de Lisboa é a que apresenta a maior variação de necessidades energéticas entre sistemas 

construtivos, sendo a construção modular a que assume os maiores gastos de energia. 

 

Fazendo agora uma comparação entre as necessidades energéticas para aquecimento e arrefecimento do 

edifício em construção pesada constatamos que estas primeiras são bastante superiores.  

 

Analisando as necessidades globais anuais e fazendo uma analogia entre as necessidades energéticas de 

cada clima concluímos que é a cidade de Lisboa que apresenta menores necessidades de energia, com 

uma diferença de 5 a 12 kWh/m2.ano em relação aos restantes. Por outro lado, através da Figura 44 

conseguimos constatar que é para a cidade de Guimarães onde esses valores são superiores, para todos 

os sistemas construtivos adotados. 
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Figura 44 – Necessidades anuais globais de energia 

 

Depois desta análise de sensibilidade entre os sistemas construtivos conclui-se que as necessidades 

anuais de energia são superiores para a construção pesada 2. Para as cidades de Guimarães e do Porto 

as necessidades globais de energia para a construção modular são de cerca de 78% do que seria 

necessário para manter as mesmas condições de habitabilidade numa construção tradicional pesada. Já 

para Lisboa essa percentagem de redução de gastos é da ordem dos 20%. 

Relativamente à cidade do Porto são de notar mais uma vez as reduzidas necessidades para efeitos de 

arrefecimento. Para a construção pesada este cenário mantem-se uma vez que, como analisado em 4.4.3., 

está dependente de fatores externos tais como a temperatura ambiente. 

 

5.6.2. PROTEÇÕES SOLARES EXTERIORES 

O uso de proteções solares exteriores é vantajoso para qualquer tipo de construção, pois permite que 

haja um controlo da radiação solar incidente, e que se abram ou fechem consoante as necessidades de 

climatização que surjam durante o ano. Foi feita também esta simulação para o edifício em construção 

modular para perceber se apresenta uma influência significativa. 

Na tabela seguinte estão representados os valores obtidos para as necessidades anuais de energia para 

cada um dos tipos de construção, para todos os modos de utilização das proteções solares. 

  



Simulação numérica do comportamento térmico e energético de uma construção modular leve 

 

61 

 

Tabela 20 - Resultados obtidos para as necessidades anuais de energia quando alterado o horário das proteções 

solares exteriores, para cada sistema construtivo – Simulação 6 

Clima 
Proteções sola-

res 

Necessidades de energia [kwh/m2.ano] 

Aquecimento Arrefecimento 

Modular 
Leve 

Pesada1 Pesada 2 
Modular 

Leve 
Pesada 1 Pesada 2 

Guimarães 

On 42,70 41,02 56,23 7,99 6,30 7,51 

Off 33,97 31,67 46,41 21,90 19,20 19,15 

On/Off 34,85 32,25 47,34 8,19 6,31 7,51 

Porto 

On 41,68 40,23 56,01 1,24 0,24 0,25 

Off 33,16 30,99 46,16 8,81 6,27 4,58 

On/Off 34,34 32,07 47,63 1,41 0,25 0,25 

Lisboa 

On 30,72 29,62 41,29 6,58 4,79 5,14 

Off 23,44 21,67 32,92 19,4 16,15 14,91 

On/Off 23,77 21,80 33,22 7,18 5,05 5,28 

 

Para uma mais fácil interpretação dos resultados obtidos apresento de seguida a representação gráfica 

correspondente a cada valor de necessidades de energia obtido.  

 

 

Figura 45 – Necessidades anuais de energia, para a cidade de Guimarães 

 

Da Figura 45 vamos analisar para que modo de utilização dos elementos de sombreamento temos 

maiores variações de necessidades energéticas entre os métodos construtivos. Quando usadas as 

proteções solares permanentemente abertas é o cenário para o qual se obtém a maior variação de energia 

necessária para satisfazer as condições de conforto entre sistemas construtivos.  
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Em termos de energia necessária para aquecimento a maior variação dá-se quando consideradas as 

proteções com horários distintos de utilização para os períodos de inverno e de verão. Para este cenário 

a construção pesada apresenta mais uma vez melhores resultados, com uma poupança de cerca de 10% 

relativamente à construção modular. 

 

 

Figura 46 – Necessidades anuais de energia, para a cidade do Porto 

 

Em relação às necessidades de energia para aquecimento, o Porto apresenta resultados semelhantes aos 

obtidos para Guimarães. No entanto, no que diz respeito às necessidades de arrefecimento esta cidade 

apresenta valores muito inferiores para qualquer que seja o modo de utilização dos elementos de 

sombreamento. 

É para o modo Off das portadas que resulta a maior variação das necessidades energéticas, quando 

comparados os dois sistemas construtivos. Esta variação equivale a uma poupança energética de 31% 

quando assumida a habitação em construção pesada. Já a maior diferença de valores para aquecimento 

dá-se para os elementos de sombreamento em modo On/Off, com uma poupança de 9% da energia que 

seria consumida pela habitação em construção modular.  

 

Por último vamos apresentar graficamente os resultados obtidos para a cidade de Lisboa. 
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Figura 47 - Necessidades anuais de energia, para a cidade de Lisboa 

 

Através da interpretação da Figura 47 constatamos que as necessidades de arrefecimento são 

semelhantes para os modos On e On/Off e as de aquecimento para os modos Off e On/Off.  

É mais uma vez para as proteções sempre desativadas em que se apresentam as maiores variações das 

necessidades de arrefecimento equivalente a uma percentagem de 20%. Já para aquecimento essa 

diferença apresenta-se outra vez superior para o modo de referência, com uma redução de 2,12 

kWh/m2.ano quando implementado a construção modular face à pesada 2. 

 

Na figura seguinte serão representadas graficamente as necessidades anuais globais de energia, 

referentes a cada clima e a cada modo de utilização dos elementos de sombreamento. 
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Figura 48 – Necessidades anuais globais de energia 

 

Através da Figura 48 é possível concluir que a utilização mais vantajosa em termos energéticos é a de 

assumir horários de verão e inverno para as proteções solares, havendo dessa forma o controlo das trocas 

de calor do exterior com o interior. Esta constatação deve-se à obtenção da menor barra de necessidades 

globais, para todos os climas, para o modo On/Off. 

Observando agora o modo de utilização dos elementos de sombreamento de cada clima individualmente 

conclui-se que com a adoção do método construtivo modular se obtém uma poupança de energia total 

face ao método convencional. Torna-se também importante destacar que as maiores necessidades de 

energia para arrefecimento se associam às portadas sempre abertas, isto é, quando não há um controlo 

das trocas de calor para o interior. A situação contrária acontece para o modo On, em que a energia para 

aquecimento aumenta por não haver esse aproveitamento da luz solar, sendo por isso necessário recorrer 

aos sistemas mecânicos para compensar essas perdas. 

Para a cidade do Porto as necessidades de arrefecimento são reduzidas, pelas razões já referidas 

anteriormente, no entanto este cenário altera-se quando analisados os restantes climas, especialmente 

para o modo Off. 

Temos ainda a destacar as variações energéticas entre métodos construtivos. A habitação em construção 

pesada 2 apresenta necessidades energéticas globais bastante superiores aos restantes métodos 

construtivos, pelo facto de apresentar uma inércia térmica também superior. 

Através da figura anterior é possível concluir-se que o modo Off é o cenário para o qual se atingem os 

valores mais elevados para as necessidades globais anuais de energia, destacando-se a grandeza da 

energia para arrefecimento entre esse modo e os restantes.  
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5.6.3. DESEMPENHO EM REGIME LIVRE 

Como já foi descrito em 5.5 estes valores são resultado de uma avaliação horária da variação da 

temperatura do ar interior do edifício quando desprezado o efeito dos sistemas de climatização. 

Mais uma vez, para simplificação da apresentação de dados e da sua leitura, apenas serão representados 

os gráficos finais, sem apresentar a extensa lista dos valores de temperatura horários para um ano obtidos 

pelo software DesignBuilder. 

Os valores apresentados serão para os cenários em que se desprezam os sistemas de aquecimento e 

arrefecimento, para cada um dos sistemas construtivos. 

 

 

Figura 49 - Temperatura do ar interior, para a cidade de Guimarães, na ausência de sistemas de climatização 
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Figura 50 - Temperatura do ar interior, para a cidade do Porto, na ausência de sistemas de climatização 

 

Figura 51 - Temperatura do ar interior, para a cidade de Lisboa, na ausência de sistemas de climatização 

 

No que diz respeito à temperatura do ar interior constatamos que para entre os sistemas construtivos 

obtemos resultados semelhantes, para cada um dos climas. Verifica-se que os limites de conforto são 
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também ultrapassados em grande parte do ano, fator este que já tinha sido destacado anteriormente para 

a construção modular leve.  

É de salientar que as temperaturas máximas, durante os meses de verão para a cidade do Porto se igualam 

a 25ºC em quase todo o tempo, especialmente para construção pesada. Sendo este um cenário com 

exclusão dos sistemas de arrefecimento este comportamento apenas permite concluir que este tipo de 

construção é mais vantajoso em termos de sensação de conforto no verão, pois as temperaturas máximas 

não são excedidas. 

De um modo geral é aceitável considerar que o edifício em construção pesada resulta em menores 

temperaturas de ar interior do que a habitação inicialmente analisada.  

 

 

Figura 52 - Número de dias do ano em que se garantem as condições de conforto 

 

Para este cenário de simulação pretende-se analisar a diferença do comportamento da habitação entre 

sistemas construtivos, para diferentes zonas climáticas. Através da Figura 52 concluímos mais uma vez 

que a cidade do Porto é a que apresenta melhores condições de habitabilidade durante o ano. Para além 

disso, observamos também que o a construção modular leve é a que tem um melhor desempenho face 

ao método tradicional (construção pesada), resultando num número mais elevado de dias em que as 

temperaturas do ar interior se encontram no intervalo de referência.  

À semelhança do que foi feito em 5.5. apresenta-se na tabela seguinte a indicação do motivo para que 

nos restantes dias do ano o conforto de habitabilidade não se cumprisse, percebendo se foi por falta de 

aquecimento ou de arrefecimento.  
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Tabela 21 - Número de dias em que não estão asseguradas as condições de conforto 

Temperaturas 

Guimarães Porto Lisboa 

Modular 
Leve 

Pes 1 Pes 2 
Modular 

Leve 
Pes 1 Pes 2 

Modular 
Leve 

Pes 1 Pes 2 

Menores que 20ºC 233 223 234 233 227 240 190 176 187 

Maiores que 25ºC 100 97 93 48 17 17 136 119 107 

 

Traduzindo a tabela anterior num gráfico, conseguimos obter o seguinte: 

 

 

Figura 53 - Número de dias em que não estão asseguradas as condições de conforto 

 

Analisando os resultados obtidos para a estação de inverno, ou seja, para os valores referentes ao número 

de dias em que as temperaturas atingidas são menores que 20ºC conclui-se que de entre os climas é para 

a cidade de Lisboa em que há uma menor necessidade de aquecimento, uma vez que as temperaturas 

exteriores para este período são as mais elevadas. Já relativamente às necessidades de energia para 

arrefecimento, à exceção de Guimarães, há uma maior variação entre métodos construtivos para se 

atingirem as mesmas condições, sendo que para a construção modular leve são preciso mais dias de 

funcionamento dos sistemas de climatização.  

Esta variação apresenta-se bastante significativa por exemplo quando se compara o comportamento da 

habitação no Porto com os restantes climas. Observando apenas os valores obtidos para a construção 

pesada percebe-se que para o Porto são necessárias apenas 2 semanas de arrefecimento ao longo de um 

ano, sendo que para Guimarães e Lisboa são necessários mais 2 e 4 meses, respetivamente. 
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5.7. SIMULAÇÃO PARA AS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS DE BRAGANÇA 

A simulação 8 corresponde a uma analise de sensibilidade do comportamento térmico e energético da 

mesma habitação, mas para as condições climatéricas de Bragança. Vai ser alvo de estudo o desempenho 

do edifício em construção modular e tradicional, para se perceber quais as diferenças em termos de 

necessidades de energia para climatização. 

Na figura seguinte encontra-se a representação gráfica das temperaturas que se atingem na cidade de 

Bragança, quer no exterior do edifício como no interior. Para se obter estes resultados considerou-se os 

sistemas de aquecimento e arrefecimento desativados e o sistema construtivo admitido foi o modular. 

 

 

Figura 54 - Temperatura ambiente do ar interior e exterior, para a cidade de Bragança 

 

Com base na Figura 54 percebe-se que o clima de Bragança atinge temperaturas muito baixas durante o 

período de inverno, ficando muito aquém da temperatura definida como sendo a partir da qual há uma 

sensação de conforto na ausência de sistemas mecânicos, isto é, aos 20ºC. Já para a estação de verão as 

temperaturas interiores são semelhantes às atingidas no exterior da habitação, no entanto ultrapassam 

também o limite de conforto. Desta representação conclui-se que haverá necessidade de recorrer a 

sistemas de climatização para compensar estas trocas térmicas. 

 

Na tabela que se segue encontram-se detalhados os resultados obtidos através do software DesignBuilder 

para as necessidades de energia da cidade de Bragança, comparando os sistemas construtivos. 
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Tabela 22 - Resultados obtidos para as necessidades de energia anuais, para a cidade de Bragança - 

Simulação 8 

Sistema Construtivo 

Necessidades de energia [kWh/m2.ano] 

Aquecimento Arrefecimento 

Modular leve 59,82 5,78 

Pesada 1 56,26 4,17 

Pesada 2 80,47 4,98 

 

Na figura seguinte estão esquematizadas as necessidades anuais globais de energia da cidade de 

Bragança para casa método construtivo. 

 

 

Figura 55 - Necessidades anuais globais de energia 

 

Como se concluiu para os outros climas, e não sendo Bragança uma exceção, as necessidades energéticas 

globais são superiores quando adotado o sistema construtivo modular, face à fachada em construção 

tradicional pesada 1. Esta diferença de necessidades é da ordem dos 5,17 kWh/m2/ano, que equivale a 

8% de poupança de energia quando utilizado o método tradicional. No entanto, é para a situação 

designada de Pesada 2 que se obtêm os maiores valores globais. 

Outro ponto a referir é a discrepância de valores relativos a aquecimento e arrefecimento. Este primeiro 

é, em ambos os métodos, superior pois as temperaturas de inverno são muito inferiores a 20ºC, havendo 

uma grande necessidade de aquecimento até se atingir a temperatura de conforto. O mesmo já não 
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acontece de verão, que há exceção de alguns picos as temperaturas máximas rondam os 30ºC, precisando 

por isso de menos energia para se atingir os 25ºC. 

 

5.8. ESTUDO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

Segue agora o estudo de sensibilidade que foi feito tento em conta a introdução de um painel 

fotovoltaico, correspondente à simulação 9 da Tabela 14. 

É importante referir que os resultados obtidos na tabela seguinte correspondem a 1m2, que foi o modelo 

de painel simulado. 

 
Tabela 23 - Resultados obtidos para a energia produzida pelo painel fotovoltaico, para cada um dos climas – 

Simulação 9 

Clima Energia produzida [kWh/m2.ano] 

Guimarães 241,517 

Porto 225,215 

Lisboa 249,944 

 

Através destes valores torna-se viável saber que parte da energia necessária para aquecimento e 

arrefecimento é que a produção de energia no local consegue assegurar. 

 

Tabela 24 - Resultados obtidos para as necessidades de energia por produzir – Baseado no caso de 
Simulação 1 

Clima 
Energia consumida 

[kWh/ano] 
Energia produzida 

[kWh/ano] 
Necessidades de energia 
por satisfazer [kWh/ano] 

Guimarães 5172,64 241,52 4931,12 

Porto 4297,51 225,22 4072,29 

Lisboa 3720,50 249,94 3470,56 

  

Destes resultados conclui-se que 1m2 de painéis fotovoltaicos assegurem apenas 5 a 7% das necessidades 

de energia. Sendo assim, irá ser apresentada de seguida uma estimativa para o dimensionamento do 

painel, de forma a garantir a produção de toda a energia que é consumida para efeitos de climatização. 
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Tabela 25 - Resultados obtidos para o dimensionamento do painel fotovoltaico 

Clima Energia consumida [kWh/ano] 
Estimativa do dimensionamento do 

painel [m2] 

Guimarães 5172,64 22 

Porto 4297,51 20 

Lisboa 3720,50 15 

 

A implementação destes painéis na cobertura pode ser uma opção a considerar assumindo-se, como é o 

caso, que existe área suficiente na cobertura. No entanto justifica-se uma analise custo-económica de 

forma a perceber o período de retorno deste investimento. 
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6 
CONCLUSÕES 

 

 

6.1. CONCLUSÕES FINAIS 

Depois de concluído este trabalho torna-se necessário perceber se os objetivos traçados inicialmente 

foram cumpridos, bem com analisar o que de relevante retiramos desta dissertação. Importa por isso 

referir agora as conclusões tiradas do estudo realizado e as perspetivas para trabalhos futuros.  

As normas no âmbito da térmica de edifícios vão impondo limites cada vez mais restritos à parcela das 

necessidades energéticas. É neste sentido que trabalhos como este, na procura de novas soluções, 

ganham uma grande importância no panorama nacional, pois têm como objetivo final a poupança de 

recursos.  

Este trabalho permitiu alargar os conhecimentos sobre um sistema construtivo ainda recente e perceber 

quais as suas características e particularidades em relação a métodos mais tradicionais. Possibilitou 

também o contacto com softwares de cálculo numérico e a compreensão de fatores que têm grande 

influência no comportamento térmico e energético de edifícios. 

Para o desenvolvimento deste caso de estudo foram inicialmente definidos os possíveis cenários para 

simulação, tendo em conta aquilo que se pretendia retirar para avaliar o desempenho de uma habitação 

unifamiliar em construção modular. Esta forma de organização mostrou-se bastante útil aquando da 

interpretação e comparação de resultados. Para os vários casos a estudar fez-se variar parâmetros tais 

como a zona climática, a espessura do isolamento térmico da fachada, o período de utilização das 

proteções solares. Foram feitas análises de sensibilidade e comparações entre dois sistemas construtivos.  

Com este trabalho conclui-se fundamentalmente que os fatores externos, como a temperatura ambiente, 

têm grande influência nas necessidades de energia quer para arrefecimento como aquecimento. Alinhado 

a isto verificou-se também que os ganhos solares assumem um papel determinante nas características 

do ambiente interior, sendo por isso fundamental otimizar essas trocas de calor, e que a implementação 

de sistemas de climatização é fundamental para se atingirem as condições de habitabilidade durante todo 

o ano. 

Foi ainda possível fazer um estudo em que se avaliou o comportamento do edifício desprezando a 

contribuição dos sistemas de climatização, com o objetivo de contabilizar os dias de conforto e perceber 

o porquê de nos restantes não se assegurarem essas mesmas condições. Concluiu-se também que a 

diferença entre sistemas construtivos não depende apenas do tipo de construção, mas também da camada 

de isolamento admitida. Para além disso, numa fase final implementou-se um sistema de produção de 

energia local, para fazer frente às necessidades energéticas do edifício em estudo. 
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6.2. TRABALHOS FUTUROS 

De forma a dar continuidade a este trabalho propõe-se os trabalhos seguintes: 

▪ Introdução de outros sistemas AVAC no processo de simulação; 

▪  Introdução da parcela de ganhos internos mais detalhada para cada compartimento; 

▪ Adotar outras soluções para a cobertura e perceber qual o seu contributo para o desempenho do 

edifício; 

▪ Avaliação e interpretação de outros dados resultantes de cada cenário de simulação; 

▪ Implementação do conceito NZEB no processo de simulação numérica. 
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