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Resumo 
 

Os níveis atuais de uso de energia não-renovável e da baixa eficiência térmica das  

habitações por todo mundo são um grande entrave a uma maior sustentabilidade energética 

global. Além disso, em Portugal, o uso de energias renováveis nas habitações tem um peso 

bastante considerável nos regulamentos usados para classificar o seu desempenho energético. 

Como resultado disto, uma boa classificação energética de uma habitação pode não refletir o 

verdadeiro o desempenho térmico da mesma e o conforto térmico sentido pelos seus 

habitantes. O caso em estudo desta dissertação é exemplo disso mesmo, sendo que os 

ocupantes queixam-se do alto dispêndio feito para aquecer a casa durante o Inverno e de 

temperaturas excessivamente altas durante o Verão, apesar da boa classificação do 

desempenho energético do edifício (classificado como A). Esta dissertação pretende por isso 

caracterizar o comportamento térmico e propor medidas para melhorar o conforto térmico de 

um apartamento de grandes dimensões localizado no centro histórico do Porto. Devido às 

particularidades culturais e arquitetónicas da zona onde o edifício está inserido, o número de 

soluções para melhoria do conforto térmico é limitado, acrescentando um desafio significativo 

para encontrar intervenções eficientes que melhorem o desempenho térmico do apartamento. 

O objetivo deste trabalho foi modelar o comportamento térmico da fração e escolher as 

medidas passivas mais eficientes na melhoria do conforto térmico para os seus habitantes. As 

soluções foram aplicadas nos modelos criados e os seus resultados analisados. As medidas 

propostas foram então as seguintes: 

 Implementação de tela de baixa emissividade no envidraçado do pátio 

 Colocação de películas solares em envidraçados 

 Implementação de vidro duplo em claraboia 

 Substituição de envidraçado por painel translúcidos 

 Implementação de toldo 

 Colocação de lona exterior em claraboia 

 Colocação de isolamento térmico em paredes 

 Free-cooling 

A análise dos resultados da aplicação das medidas aos modelos criados envolveu, 

nomeadamente, contabilizar o impacto nas necessidades anuais de energia útil para 

arrefecimento e aquecimento da fração, como também determinar as reduções nos Graus-dia 

de desconforto térmico em várias zonas específicas dentro da mesma. Houveram alguns 

resultados a destacar, designadamente a colocação da lona exterior na claraboia, que provocou 

uma redução à volta dos 25% das necessidades energética anuais para arrefecimento. A 

colocação de isolamento térmico nas paredes de granito causou uma redução em 12% nos 

Graus- dia de desconforto térmico para aquecimento numa das zonas mais frias da casa.  

 No final foi testada a aplicação das medidas conjuntamente através de dois cenários de 

reabilitação. No que diz respeito à melhoria do conforto térmico da fração nas duas vertentes 

de aquecimento e arrefecimento, o cenário de reabilitação com melhores resultados conseguiu 

reduzir a necessidade energéticas para aquecimento em cerca de 12%, e para arrefecimento à 

volta dos 30%.   
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Abstract 
 

 

Current levels of worldwide non-renewable energy use and the low thermal efficiency 

of residential buildings are a major obstacle for the widespread improvement in energy 

sustainability. Moreover, in Portugal, the use of local renewable energy is a major influence in 

the regulations used in the rating of the energy performance of residential buildings. As a result 

of this, a high energy performance class may not reflect the actual thermal performance of the 

building and the perceived comfort of its occupants. The case study analyzed in this dissertation 

is a case in point, with the occupants complaining of high costs to heat the building in winter 

and uncomfortably high temperatures in summer, in spite of the high energy performance 

classification of the building (rated as A). This dissertation, thus, aims to characterize the actual 

thermal behavior and propose measures to improve the thermal comfort of a large multistory 

apartment located in the historic center of Porto. Due to the architectural and cultural 

specificities of the location where the building is sited, the range of solutions for thermal energy 

improvement that can be implemented are limited, adding a significant challenge to finding 

effective interventions to improve the thermal performance of the building. Thus, the objective 

of this work was to model the thermal behavior of the building and, through its analysis, choose 

the most efficient passive solutions that would improve the thermal comfort of the occupants. 

The measures were applied to the models created and its results were analyzed. The proposed 

solutions were the following: 

 Implementation of a low emissivity screen on a window 

 Placement of solar films on windows 

 Implementation of double-glazing on a skylight 

 Replacement of a window with a translucent wall 

 Implementations of an awning 

 Placement of an exterior canvas on a skylight 

 Implementation of thermal insulation on walls 

 Free-cooling 

The analysis of the solutions applied to the models consisted in accounting the impact in the 

annual energy needs for the heating and cooling of the apartment, and the quantification of the 

reductions in the degree-days of thermal discomfort in specific interior zones. The most 

important results were obtained with the placement of an exterior canvas on the skylight which 

reduced the annual cooling energy needs in about 25%. The implementation of thermal 

insulation on the walls was also a great solution with a reduction of 12% in the degree-days of 

thermal discomfort for heating in one of the coldest zones of the house. 

The last step of this work was the implementation of the measures collectively, in which two 

different rehabilitation scenarios were created. The scenario with the most promising results 

reduced the energy needed for heating in about 12% and for cooling in around 30%.  
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𝐴𝑝 – Área do pavimento da fração; [𝑚2] 

𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑗
- Área efetiva coletora de radiação solar do vão envidraçado na superfície n com a 

orientação j; [𝑚2] 

𝑏𝑡𝑟 - Factor de redução de perdas 

CE – Certificado Energético 

𝐹𝑔 - Fração envidraçada do envidraçado 

𝐹𝑠,𝑖𝑛𝑗
- Fator de obstrução do vão envidraçado n com orientação j na estação de aquecimento; 

𝑔 - Factor solar do envidraçado 

𝐺𝑠𝑢𝑙 - Energia solar média mensal durante a estação, recebida numa superfície vertical orientada 

a Sul; [𝑘𝑊ℎ/𝑚2] 

𝐺𝐷  - Número de graus-dia de aquecimento para o exterior; [°C] 

𝐺𝐷𝑑 - Número de graus-dia de desconforto interior; [°C] 

GEE - Gases com Efeito de Estufa. 

𝐻𝑎𝑑𝑗 - Coeficiente de transferência de calor através de elementos da envolvente em contacto 

com edifícios adjacentes; [W/°C] 

𝐻𝑒𝑛𝑢 - Coeficiente de transferência de calor através de elementos da envolvente em contacto 

com espaços não úteis; [W/°C] 

𝐻𝑒𝑥𝑡 - Coeficiente de transferência de calor através de elementos da envolvente em contacto 

com o exterior; [W/°C] 

𝐻𝑡𝑟 − Coeficiente global de transferência de calor por transmissão; [W/°C] 

𝐻𝑣𝑒 - Coeficiente global de transferência de calor por ventilação; [W/°C] 

HEU – Energia usada para aquecimento; [𝑘𝑊ℎ/𝑚2]          

𝐼𝑠𝑜𝑙  - Energia solar acumulada durante a estação, recebida na horizontal (inclinação 0°) e em 

superfícies verticais (inclinação 90°) para os quatro pontos cardeais e os quatro 

colaterais;[𝑘𝑊ℎ/𝑚2] 

Lv - Duração da estação de arrefecimento; (horas) 

M - Duração da estação de aquecimento; (meses)    

𝑚𝑖 – massa do elemento desde o isolamento térmico até à superfície interior; [𝑘𝑔/𝑚2] 

𝑚𝑝𝑖 – massa do elemento desde a caixa de ar até à superfície interior; [𝑘𝑔/𝑚2] 

𝑀𝑠𝑖 – massa superficial útil do elemento i; [𝑘𝑔/𝑚2] 

𝑚𝑡 – massa total do elemento; [𝑘𝑔/𝑚2] 

𝑁𝑖𝑐 – Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento; [𝑘𝑊ℎ/𝑚2] 

𝑁𝑣𝑐 – Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento; [𝑘𝑊ℎ/𝑚2]                                                                                                                                                                                                                      

𝑃𝑑 - Pé direito médio da fração; [m] 

𝑟 – factor de redução da massa superficial; 

𝑅𝑠𝑖- Resistência térmica superficial do elemento; [W/(𝑚2.°C)] 

𝑄𝑖𝑛𝑡 - Ganhos térmicos associados a fontes internas de calor; [𝑘𝑊ℎ] 

𝑞𝑖𝑛𝑡 - Ganhos térmicos internos médios por unidade de superfície, iguais a 4 𝑊/𝑚2; 

𝑄𝑔 - Ganhos térmicos brutos resultantes dos ganhos solares através dos vãos envidraçados, da 

iluminação, dos equipamentos e dos ocupantes; [𝑘𝑊ℎ] 
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𝑄𝑠𝑜𝑙  - Ganhos térmicos associados ao aproveitamento da radiação solar pelos vãos 

envidraçados; [𝑘𝑊ℎ] 
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1. Introdução 
1.1 Enquadramento 

 

O aquecimento global é um assunto cada vez mais discutido pela sociedade em geral e os 

seus efeitos são mais percetíveis de ano para ano. A elevada concentração de Gases com Efeito 

de Estufa (GEE) na atmosfera é o principal catalisador deste fenómeno sendo que grande parte 

provém da atividade humana. Os consumos cada vez maiores de energia, onde a maioria 

(aproximadamente 80% [1]) é de origem fóssil, é um factor que contribui significativamente para 

a aceleração do efeito de estufa no planeta e também para o esgotamento de reservas 

energéticas existentes para gerações futuras. Assim, uma maior sustentabilidade energética e 

diminuição da libertação de GEE para a atmosfera são uma das maiores prioridades da 

humanidade, sendo que uma das soluções mais eficazes é a maior aposta em energias 

renováveis acompanhadas de medidas de diminuição da procura energética, através de 

importantes exemplos como o melhoramento da qualidade do edificado e do planeamento 

urbano. 

Dados da Comissão Europeia apontam que 40 % da energia consumida em países da UE 

tem como destino final os edifícios, sendo que 75% dos mesmos são energeticamente 

ineficientes [2]. Para uma melhoria desta estatística existe neste momento uma diretiva 

europeia, a Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), que determina requisitos 

mínimos de desempenho energético nos edifícios [3]. Em Portugal tem havido uma maior aposta 

por parte do governo para melhorar este aspeto, havendo maior regulação dessa vertente e 

incentivos a reabilitações energéticas. Desde 2013 que a certificação energética de edifícios é 

obrigatória sempre que um imóvel é anunciado, sendo no caso das habitações utilizado o 

Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH), aprovado no 

Decreto-Lei n.º 118/2013 [4]. Estas certificações, embora ajudem a melhorar a performance 

energética global de muitas habitações, por vezes não relatam o verdadeiro comportamento 

térmico que ocorre no seu interior, principalmente por falta de especificidade nas classificações. 

Aí o conforto térmico dos habitantes pode ser posto em causa.  

O conforto térmico das habitações é uma questão preponderante na qualidade de vida e 

saúde das pessoas. Com a evolução das ferramentas tecnológicas e do conhecimento sobre 

climatização dentro das casas, é imperativo que população em geral tenha maiores níveis de 

comodidade dentro do espaço onde vivem. Uma casa pouco eficiente termicamente pode 

agravar ou dar origem a problemas de saúde, sendo exemplo disto o caso de Portugal, que em 

2003 era o país europeu com maior sobretaxa de mortalidade durante o Inverno, apesar de 

possuir temperaturas bastante amenas durante a estação, comparativamente ao resto dos 

países [5]. 

Um estudo feito em 2015 na região Norte de Portugal demonstrou que em boa parte dos 

quartos e salas das habitações, não é atingida a temperatura mínima de conforto de 18 C 

durante as estações frias [6]. O arrefecimento das casas em particular também será um 

problema cada vez mais desafiante em anos futuros, com as temperaturas globais mais altas ao 

longo dos anos. É previsto que as necessidades de arrefecimento dos edifícios em todo o mundo 

tripliquem para 2050 [7].   

A cidade do Porto tem sido alvo de grande quantidade de investimentos com vista à 

reabilitação de edifícios. O ano de 2018 foi um mais ativos de sempre da cidade no sector 

imobiliário [8], sendo a sua procura turística recente uma das maiores razões para isso 



2 
  

acontecer. A reabilitação de prédios, principalmente na zona histórica da cidade, é cada vez mais 

comum, sendo por isso uma altura crucial para melhorar a eficiência energética dos mesmos. O 

estudo do comportamento térmico deste tipo de edifícios e de possíveis medidas a serem 

aplicadas para mitigar os problemas referidos anteriormente é essencial para garantir esse 

objetivo. Dentro das medidas de melhoramento, devem ser particularmente preferidas, sempre 

que possível e sustentável, as medidas passivas que visam diminuir as necessidades energéticas 

intrínsecas dos edifícios pela diminuição das perdas e ganhos térmicos através de 

melhoramentos na própria estrutura do edifício. 

A dissertação aqui apresentada procura precisamente estudar o comportamento térmico 

de uma fração de grandes dimensões na cidade do Porto, tentado apresentar soluções passivas 

para melhorar o conforto dos seus habitantes. O prédio onde se localiza a fração possui a 

particularidade de se localizar no centro histórico, o que acrescenta mais desafios na procura de 

soluções, mas que dá uma excelente exemplificação para boa parte dos edifícios nesta zona da 

cidade com períodos de construção semelhantes. 

 

 

1.2 Objetivos  
 

O objetivo principal desta tese foi identificar e avaliar medidas passivas para mitigação 

dos problemas de conforto térmico relatados pelos habitantes da fração habitacional em causa, 

mais concretamente de temperaturas interiores muito quentes no verão e de elevados 

consumos energéticos para assegurar temperaturas minimamente confortáveis no Inverno. 

Assim, este estudo consistiu em analisar as melhorias efetivas na redução das necessidades 

energéticas para aquecer e arrefecer a fração para níveis térmicos aceitáveis.  

Para isso procurou-se analisar o comportamento térmico da fração através de modelos 

térmicos, usando os mesmos para definir uma linha de base do comportamento da fração numa 

primeira fase. Na segunda fase do estudo, aplicaram-se diferentes medidas para estudar o 

impacto das mesmas, com o objetivo de se definir um conjunto de intervenções de melhoria do 

comportamento térmico da fração. A modelação foi feita usando dois modelos: um modelo 

monozona, tendo como base o REH e um outro mais detalhado usando um software de 

modelação dinâmica, o EnergyPlus [9]. Procurou-se também avaliar as vantagens e 

desvantagens do uso destes dois modelos através da comparação com resultados de medições 

de temperatura efetuadas em vários pontos da fração estudada.  

 

 

 

1.3 O Projeto 
 

A fração em estudo é de tipologia T4, possuindo três pisos que vão desde o segundo ao 

quarto andar do edifício. O prédio localiza-se no centro histórico da cidade do Porto e a fração 

é habitada por uma família seis pessoas que relatam vários problemas de conforto térmico. 

Esses problemas consistem nomeadamente no seguinte:  

 Sensação de frio sentido durante o Inverno, principalmente no 1º piso e no quarto 

virado a Oeste do 2º piso. Na sala do 2º piso, embora em menor amplitude, 

também ocorre o mesmo problema, sendo esta a zona onde os ocupantes passam 

a maior parte do tempo 

 Sensação de calor sentido durante o Verão, no 3º piso e na sala do 2º piso  
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O prédio foi reabilitado no ano de 2010 e recuperado antes da sua ocupação tendo por 

essa altura recebido uma classificação de eficiência energética de A no certificado energético 

efetuado, que seguiu o antigo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios (RCCTE) [10]. Este certificado serviu como base para recolher algumas características 

da fração, nomeadamente as propriedades térmicas das envolventes 
Tendo em vista os objetivos deste trabalho, a primeira fase consistiu em modelar o 

comportamento térmico da fração baseando-se no REH sendo antes disso caracterizados os 

elementos construtivos, geométricos, ocupação, funcionalidades e orientação do edifício. Com 

esta modelação em REH pretendeu-se caracterizar globalmente a fração em termos energéticos 

seguindo o método mais comum usado na área. Para comparação e maior pormenorização do 

que se passa nas diferentes zonas do apartamento, foi também efectuada uma modelação 

térmica dinâmica da fracção usando o software EnergyPlus. Depois da análise dos modelos 

foram testadas várias medidas e analisados os impactos das mesmas no comportamento 

térmico do apartamento.  

 

1.4 Estrutura da Dissertação 
  

A dissertação está dividida em oito capítulos incluindo este mesmo. Começou-se por 

contextualizar historicamente e dar a conhecer as particularidades da reabilitação energética 

em edifícios do centro histórico do Porto (capítulo 2). De seguida caracterizou-se a fração em 

estudo em termos de componentes importantes para o comportamento térmico da mesma 

(capítulo 3), sendo no capítulo seguinte descrito o processo efetuado para modelamento desse 

comportamento tanto por folha de cálculo com metodologia em REH, como dinamicamente 

através do software EnergyPlus (capítulo 4). Após criação dos modelos e com a descrição térmica 

da fração disponível, foi feita a sua análise enunciando as principais características neste âmbito 

com vista a uma aplicação mais eficiente de medidas de melhoria (capítulo 5). As soluções de 

melhoria foram de seguida descritas e os seus resultados expostos (capítulo 6). Na parte final da 

dissertação foram discutidos os resultados da aplicação das medidas de melhoria ao 

comportamento térmico (capítulo 7), sendo o último capítulo dedicado às principais conclusões 

de todo este trabalho (capítulo 8).  
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2. Estado da Arte  
 

   Este capítulo é dedicado a dar uma perspetiva histórica do estudo do comportamento 

térmico em edifícios históricos. A parte final do capítulo foca-se no centro histórico do Porto 

caracterizando as suas particularidades, edifícios e reabilitações efetuadas. 

2.1 Contexto histórico 
 

Embora o estudo da eficiência energética em edifícios históricos se tenha iniciado na 

década de 1970, impulsionados pelas crises do petróleo que levaram à necessidade de se 

começar a pensar em medidas para melhorar a eficiência energética deste tipo de edifícios, a 

proliferação das publicações e interesse da sociedade em geral é bastante recente, sendo 

somente neste século e mais precisamente na última década, o período de maior crescimento 

de estudos neste âmbito [11]. Nomeadamente, partir de 1999, aproveitando a evolução 

tecnológica, começou-se a monitorizar o comportamento energético destes edifícios com dados 

termográficos, estudos do ar interior e principiou-se a caracterização dos impactos dos 

habitantes no comportamento térmico. Comparações entre a eficiência energética de edifícios 

residenciais históricos com edifícios modernos começaram também a surgir. Um exemplo disto 

é a investigação levada a cabo por Ocaña et al. [12] que compara termograficamente casas 

tradicionais e modernas em Espanha em diferentes perídios do dia de modo a visualizar as 

perdas que ocorrem nos interstícios das caixilharias de portas e janelas.  

A partir de 2005, com o maior número de publicações acerca da preservação da 

arquitetura dos edifícios históricos e a crescente importância dada pela sociedade para esta 

problemática, o desafio dos investigadores centrou-se em encontrar medidas para melhorar a 

eficiência energética que não implicassem modificações desse âmbito, visto que se trata de 

áreas onde é comum haver um padrão de características culturais e arquitetónicas únicas 

presentes nessas mesmas edificações. O estudo feito por Moran et al. [13] é exemplo disso, 

testando vários tipos de melhoramentos para edifícios históricos localizados em Bath, Reino 

Unido, classificando-os primeiro por grau de complexidade de implementação, à semelhança do 

procedimento seguido nesta tese. No primeiro inseriu soluções como substituição de 

equipamentos elétricos por mais eficientes ou substituição de envidraçados do tipo simples por 

tipo duplo. Noutro pacote está o isolamento interior de paredes, e no último a implementação 

de sistemas solares e fotovoltaicos. Os resultados a que chegou traduzem que os pacotes com 

mais impacto na eficiência energética são os últimos dois, embora o primeiro também provoque 

reduções interessantes nas necessidades de energia com valores que chegam a mais de 30%. 

No que se refere aos edifícios históricos localizados na cidade, o Porto possui um centro 

histórico que desde 1996 é classificado como património mundial pela UNESCO. Esta zona cobre 

uma área de 50 ha (apresentada na figura 1), contendo perto de 2000 edifícios, onde 32 % dos 

mesmos se encontram em mau estado de conservação [14]. Com vista à reabilitação desta zona 

foi criada uma entidade que existe desde 2004 chamada Porto Vivo – SRU [14]. Os objetivos 

principais na reabilitação da zona baixa da cidade são garantir o máximo de conforto aos seus 

habitantes através de uma maximização da eficiência energética dos edifícios, mas, ao mesmo 

tempo, salvaguardar a identidade patrimonial existente nessa área [15].  
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Figura 1 - Representação da zona de Património Mundial do centro histórico do Porto (limitada a verde) [14] 

 

2.2 Características dos prédios pertencentes ao centro 

histórico do Porto 
 

Os edifícios presentes no centro histórico da cidade do Porto foram construídos na sua 

maioria entre os séculos XVII e XIX. Têm entre 3 a 5 andares onde os pisos inferiores são 

utilizados muitas vezes para lojas comerciais e os pisos superiores para habitação [16] como 

apresentado na figura 2. Grande parte possui paredes exteriores em alvenaria de pedra, ou, se 

mais recentes, alvenaria de tijolo, com azulejos nas fachadas principais, e uma estrutura interna 

de madeira. As fachadas destes edifícios têm uma grande área de superfície envidraçada, muitas 

vezes superior à área opaca, estando as proteções solares localizadas no interior (portadas de 

madeira ou estores) e as caixilharias são na sua maioria de madeira ou metal sem corte térmico. 

Uma escada em espiral no seu centro conecta os vários andares dos prédios, sendo essa zona 

também usada para oferecer iluminação natural ao edifício através da claraboia existente na 

cobertura. As coberturas são, em grande parte dos prédios, inclinadas e revestidas de telha 

cerâmica tipo “marselha” [15]. 

Muitos dos prédios reabilitados do centro histórico alcançam boa classificação em termos 

de performance energética pelos regulamentos aplicáveis (RCCTE e mais recentemente REH), 

mas não possuem níveis de conforto térmico aceitáveis [14].  

Os principais problemas em termos do comportamento térmicos destes edifícios passam 

pela grande área de envidraçado, que fazem das caixilharias também um dos elementos mais 

problemáticos em termos de perdas de calor. O não isolamento das paredes exteriores e as 

coberturas leves dos edifícios, que apresentam grandes coeficientes de transmissão térmica, são 

também fatores que ajudam ao aparecimento de problemas de aquecimento nestes edifícios 

durante o Inverno. As claraboias também podem afetar particularmente a energia necessária 

para aquecimento do prédio pela constituição simples do seu vidro [15]. 
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Figura 2 - Estrutura dos prédios tradicionais da cidade do Porto[16] 

 

2.3 Principais Medidas recomendadas para Reabilitação 

Térmica dos Edifícios Históricos no Centro do Porto 
 

Pelo facto de estarem localizados num centro histórico de património mundial, os 

edifícios desta zona da cidade do Porto possuem limitações quanto às opções de intervenção 

para reabilitação. Nomeadamente, as fachadas e coberturas destes prédios não podem ser alvo 

de grandes modificações pois têm de obedecer ao padrão arquitetónico existente na zona. 

Assim, as soluções passivas geralmente apresentadas para reabilitação térmica dos prédios do 

centro histórico do Porto passam por isolamento interior das paredes exteriores e coberturas, 

implementação de vidros duplos e novas caixilharias em vãos envidraçados e claraboias, e 

colocar proteções solares sobre a mesma [15]. 

É de referir que no prédio em estudo já foi efetuada uma reabilitação no ano de 2010 sendo 

que foram introduzidos vidros duplos nos envidraçados verticais. De resto, tanto o isolamento 

das paredes como introdução de vidro duplo na claraboia não foi efetuado o que foi tido em 

consideração na escolha de medidas para melhoria do conforto térmico da fração nesta 

dissertação. 
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3. Características da Fração em Estudo 
 

Neste capítulo é dada informação preliminar sobre o apartamento necessária para 

construção dos modelos térmicos e são apresentadas algumas características específicas sobre 

a fração. 

3.1 Localização 
 

Tal como descrito no capítulo 2, a fração estudada faz parte de um edifício localizado na 

zona histórica da cidade do Porto, o que delimita o número de possibilidades de intervenção 

para melhorar o comportamento térmico do edifício. Em grande parte das fachadas do prédio, 

tal como no seu teto, não é possível implementar qualquer alteração à sua arquitetura. Assim, 

a única secção do edifício que pode ser modificada na fachada é a parede nova virada a Sul e 

que tem chapa de cor vermelha no exterior. As fachadas que pertencem à fração em estudo 

podem ser observadas na figura 3. 

 

 
Figura 3 - Fachadas da fração em estudo 

3.2 Planta e principais características 
 

A fração estudada possui três pisos, inseridos do 2º ao 4º andar do edifício. A parte 

inferior do edifício é constituída por outra fração existente e zonas comuns. Daqui para a frente 

nesta dissertação, piso 1 ou 1º andar designarão o 1º andar da fração em estudo (2º andar do 

edifício) e piso 3 ou 3º piso designará o 3º andar da fração (4º andar do edifício). Os diferentes 

andares da fração são interligados através duma escada espiral e um elevador hidráulico. O 

primeiro piso possui hall de entrada, escritório, um quarto e casa de banho. O segundo piso 

possui sala de estar com um recuperador de calor, pátio, hall dos quartos, três quartos e duas 

casas de banho. O terceiro piso possui uma sala de estar, cozinha, hall, casa de banho e terraço. 

A planta dos vários pisos da fração é apresentada nas figura 4 a 7 onde estão também 

delimitadas as zonas úteis e as zonas não úteis (ZNU). Dentro destas zonas incluem-se a outra 
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fração existente no edifício (Fração A), as zonas comuns do edifício, o elevador e o pátio da 

fração e também o terraço.  

 
Figura 4 - Planta do Piso 1 

 

 

Figura 5 - Planta do Piso2 
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Figura 6 - Planta do piso 3 

 
Figura 7 - Cobertura da fração 

 

Com vista ao estudo da fração foram assinaladas primeiramente algumas zonas e 

especificidades que podem causar um maior impacto no comportamento térmico.  

O facto de todos os andares da fração serem atravessados por uma escada em espiral 

providencia o aparecimento do fenómeno térmico chamado de “efeito chaminé”. Isto ocorre 

quando há uma diferença de temperaturas entre zonas interligadas, existindo entre as mesmas 

uma diferença de alturas assinalável. Isto provoca uma estratificação térmica no interior da 

fração o que pode ser prejudicial para o equilíbrio de temperaturas entre os diferentes pisos. 

O envidraçado do pátio da fração pode ter uma contribuição importante para a 

temperatura do apartamento, nomeadamente da sala 2º piso, não havendo qualquer 

dispositivo de oclusão noturna para minorar as trocas por transmissão por este elemento.       
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A claraboia é também uma especificidade importante do edifício tendo como principal 

desígnio garantir uma boa iluminação natural do mesmo. Embora seja esteticamente muito 

atrativo, o facto de estar localizada no teto, e do envidraçado não ter sofrido qualquer 

melhoramento ao longo dos anos, leva a crer que é em elemento com bastante influência no 

comportamento térmico interior.  

De referir que após visita à fração, verificou-se que a maioria da parede em alvenaria de 

granito não está isolada ao contrário do que está presente na planta fornecida. Deste modo 

foram feitas as alterações necessárias no modelamento do comportamento térmico. 

 

 

3.3 Envolvente 
 

A envolvente da fração foi caracterizada a partir dos elementos disponibilizados, 

nomeadamente, a planta e os dados recolhidos para emissão do Certificado Energético (CE). As 

secções que se seguem descrevem os elementos da envolvente. As características dos vários 

elementos da envolvente foram posteriormente utilizados nos modelos de cálculo e simulação 

do comportamento térmico da fração. 

 

3.3.1 Descrição da Envolvente Opaca 
 

As envolventes a seguir descritas separam o espaço interior da fração do espaço 

exterior.  

1) Envolventes verticais exteriores:  

a) As paredes exteriores que separam o espaço interior útil (habitação) do espaço exterior 

estando orientadas a Noroeste, Norte, Este, Sul e Oeste. 

2) Envolventes horizontais exteriores:  

a) A laje de cobertura do piso 2, zona do terraço;  

b) A laje de cobertura exterior inclinada do piso 2; 

c) A laje da cobertura plana do piso 3. 

d) A laje de cobertura do piso 3 com desvão. 

 

As envolventes a seguir descritas separam o espaço interior da fração das zonas não úteis. 

Não estão aqui enunciadas as portas. 

3) Envolventes verticais interiores:  

a) As paredes interiores em contacto com o edifício adjacente. 

b) As paredes interiores em contacto com zonas comuns do edifício. 

c) As paredes interiores em contacto com o elevador. 

d) As paredes interiores em contacto com a outra fração existente no edifício. 

4) Envolventes horizontais interiores:  

a) A laje de pavimento sobre parte inferior do edifício.  

 

 

3.3.2 Elementos da Envolvente 
 

As envolventes do edifício possuem diferentes constituições, como evidenciado nas 

plantas dos pisos apresentadas nas figuras 4 a 7.  Por exemplo, há dois tipos de paredes 
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exteriores viradas a Sul, sendo uma em alvenaria de granito e outra Knauff. A constituição 

detalhada das envolventes segue na figura A.1 do Anexo A. Para o desenvolvimento dos modelos 

térmicos detalhados da fração é necessário ter o conhecimento não só da constituição dos 

elementos construtivos como também das suas características térmicas e dimensões. Neste 

caso, através do CE anteriormente efetuado e fornecido, foi possível retirar a maioria dos 

coeficientes de transmissão térmica das envolventes sendo que alguns foram necessários serem 

determinados, sendo que o processo de determinação destes é apresentado no Anexo B. 

Quanto às áreas dos diferentes tipos de elementos, estas foram calculadas através da planta 

disponibilizada. 

Em relação aos envidraçados presentes na fração, estes são de diferentes tipos. Existem 

dois géneros dentro dos envidraçados verticais, sendo todos de vidro duplo, mas possuindo uns 

uma caixilharia de madeira (Envidraçado do tipo 1) e outros caixilharia metálica (Envidraçado do 

tipo 2). Dentro dos envidraçados de caixilharia metálica existem os que possuem dispositivo de 

oclusão noturna e os que não têm (Envidraçado do pátio). Por último há o envidraçado da 

claraboia que possui um vidro simples. A determinação dos coeficientes de transmissão térmica 

dos diferentes envidraçados está presente no Anexo B. 

Por fim, para o estudo do comportamento térmico da fração é também necessário 

identificar as pontes térmicas existentes na fração. Estes elementos são divididos em dois tipos: 

Pontes térmicas planas (PTP) e pontes térmicas lineares (PTL). As PTP representam as áreas dum 

elemento de condução térmica unidimensional (𝜓), que por alguma razão não possui a 

constituição que era suposto. Já as PTL representam as perdas térmicas ocorridas nas ligações 

entre diferentes elementos, como por exemplo uma fachada e uma varanda, onde não é 

considerada uma área de transmissão térmica, mas sim um perímetro, 𝐵. A determinação dos 

diferentes coeficientes de transmissão térmica das pontes está explicada no Anexo B. 

A Tabela 1 apresenta as características e as dimensões das envolventes que foram 

utilizadas nos modelos desenvolvidos neste trabalho (REH e EnergyPlus). A Tabela 2, por seu 

turno, apresenta as características das pontes térmicas lineares e planas. 
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Tabela 1 - Características das envolventes interiores e exteriores da fração 

Envolvente Elemento 𝑼 (𝑾
𝒎𝟐𝑪⁄ ) A (m²) 

Envolventes verticais 
exteriores 

Parede em Granito (Fachada Noroeste, 
Oeste e Sul) 

0,52 36,9 

Parede em Knauff (Fachada Sul) 0,44 56,9 

 
Envolventes 

horizontais exteriores 

Cobertura plana (Piso 2) 0,28 18,3 

Cobertura inclinada  0,26 12,5 

Cobertura plana (Piso 3) 0,26 13,6 

Cobertura com desvão  0,54 65,6 

 
 
Envolventes verticais 

interiores 

Parede em contacto com prédio adjacente   0,90 54,7 

Paredes em contacto com zonas comuns  0,53 20,3 

Paredes em contacto com elevador 0,53 10,4 

Parede em contacto com diferente 
fracção  

0,62 26,5 

Portas (de entrada e elevador) 1,35 4,92 

Envolventes 
horizontais interiores 

Pavimento sobre diferente fração  0,21 83,5 

Pavimento sobre zona comum do edifício  0,21 12,2 

 
Envidraçados 

exteriores 

Envidraçado do tipo 1 (de abrir) 2,20 72,1 

Envidraçado do tipo 2 (de correr) 2,90 9,4 

Claraboia 7,89 4,1 

Envidraçado Pátio 3,30 11,7 

 

 
Tabela 2 - Caracterização das pontes térmicas planas e lineares. 

Pontes Térmicas Planas 

Elemento 𝑼 (𝑾
𝒎𝟐𝑪⁄ ) A (m²) 

Parede de granito sem isolamento 2,50 46,9 

Pontes Térmica Lineares 

Elemento 𝝍  (𝑾
𝒎𝑪⁄ )  B (m) 

Ligação entre paredes verticais (parede sem isol.) 0,40 16,71 

Fachada com pavimento intermedio (parede sem isol.) 0,15 26,68 

Fachada com pavimento sobre ZNU (parede sem isol.) 0,5 6,54 

Fachada com varanda 0,60 5,70 

Fachada com cobertura 1,00 67,92 

Fachada com pavimento intermedio 1,20 41,81 

Fachada com caixilharia (isolamento não contacta) 0,25 154,24 

Fachada com caixilharia (isolamento contacta) 0,10 82,20 

Fachada com pavimento sobre ZNU 0,10 48,76 

Ligação entre paredes verticais  0,10 61,26 
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4. Modelação do comportamento térmico da 

Fração 
 

Depois de caracterizada a fração procedeu-se à modelação do seu comportamento 

térmico de duas formas, uma envolvendo processos de cálculo baseados no REH, e outra com 

um software de simulação dinâmica de térmica de edifícios. Ambas as formas têm as suas 

vantagens e desvantagens.  

Quanto ao processo utilizando o REH, este é o usado em Portugal para avaliar os edifícios 

na sua componente energética, sendo a principal razão a facilidade de uso e a forma 

relativamente expedita de obtenção das necessidades de aquecimento e arrefecimento de um 

edifício ou fração, em condições de referência (e.g. temperaturas interiores na estação de 

aquecimento de 18 °C e de 25 °C na estação de arrefecimento). Praticamente todos os casos 

estão formulados no regulamento e a existência de folhas de cálculo facilita o processo de 

caracterização dos edifícios, pois as mesmas são de fácil interação para o utilizador. Contudo, o 

facto de avaliar o desempenho energético dos edifícios numa forma global, atribuindo a todo 

um sistema complexo uma só classificação final, pode ser enganador no que respeita ao conforto 

térmico do mesmo. O facto do REH dar um peso tão importante à utilização de sistemas de 

energia renovável para a classificação final do edifício, pode por vezes desvirtuar o que é o seu 

comportamento térmico. É exemplo disto a avaliação energética realizada anteriormente à 

fração em estudo, que embora tenha utilizado o regulamento antigo (RCCTE), o mesmo não 

possui grandes alterações em relação ao REH e de acordo com o qual a fração foi classificada 

como A. No que diz respeito à modelação específica do comportamento térmico da fração, a 

utilização do REH tem uma boa contabilização das trocais globais de energia pelos edifícios mas 

pelo facto de não ser dinâmico e assumir em muitos parâmetros aproximações gerais, pode por 

vezes não reproduzir o que se passa na realidade de forma fiel.  

Para a modelação dinâmica do comportamento térmico da fração foi usado o software 

EnergyPlus v9.0.1, programa para modelação térmica de edifícios e comummente usado pela 

comunidade científica. A principal vantagem na utilização desta via é, como já referido, a 

capacidade de simular termicamente o que se acontece no edifício ao longo do tempo. Além 

disso, este software tem a capacidade de fornecer resultados de imensas variáveis como por 

exemplo quantidades de energia trocadas sob diferentes formas e em diferentes sítios do 

modelo. Isto dá ao utilizador uma panóplia de análises possíveis de efetuar sobre o modelo em 

causa. Juntando este dinamismo do modelamento ao facto de ser possível detalhar o modelo 

de forma profunda, tanto a nível geométrico como a nível térmico, ajuda a que os resultados da 

modelação sejam mais próximos da realidade do que os fornecidos pela modelação em folha de 

cálculo. Embora tudo isto seja possível, o software não é fácil em termos de uso para o utilizador, 

o que leva a que o tempo para o modelamento aumente consideravelmente. O facto de ser 

possível utilizar este programa com ferramentas paralelas mais fáceis de usar e entender, pode 

ser um fator que ajude a diminuir essa dificuldade. O software ainda tem algumas lacunas 

significativas como, por exemplo, a impossibilidade de modelar diretamente pontes térmicas, o 

que obriga ao utilizador a encontrar maneiras para indiretamente inserir esses elementos no 

modelo.  
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4.1 Em folha de cálculo de metodologia do REH 
 

Depois de caracterizada a fração procedeu-se ao modelamento do comportamento 

térmico. Nesta secção apresenta-se a modelação seguindo o REH. O objetivo é calcular as 

necessidades nominais de energia útil para o aquecimento (𝑁𝑖𝑐) e arrefecimento (𝑁𝑣𝑐) do 

edifício. Para isso terá de se seguir uma série de etapas começando pela determinação dos 

parâmetros climáticos do local do edifício. De seguida é calculada a inércia térmica da fração e 

o calor trocado com o exterior por transmissão. As trocas energéticas por renovação de ar terão 

também de ser calculadas, tal como determinados os ganhos térmicos. Com todos estes 

parâmetros determinados, será então possível determinar o 𝑁𝑖𝑐 e 𝑁𝑣𝑐. O 𝑁𝑖𝑐 calculado é 

somente um valor teórico, sendo geralmente superior à verdadeira energia necessária para o 

aquecimento da fração. Isto acontece devido às condições de referência em que se baseia, onde 

se considera que a temperatura de referência é estável para toda a estação de aquecimento e 

para toda a fração, não estando refletido o comportamento ocupacional dos habitantes do 

edifício. Para uma maior aproximação ao real valor necessário, será então calculada a energia 

usada para aquecimento, HEU. O HEU difere do 𝑁𝑖𝑐  principalmente nesse aspeto, levando em 

conta o horário de utilização da fração pelos habitantes, sendo por isso menos exigente em 

termos energéticos.  

Todo este subcapítulo tem como base o Despacho nº 15793/2013 do Diário da República. 

 

4.1.1 Zonamento Climático 
 

Para o correto modelamento térmico do edifício é necessário descrever as condições 

exteriores em que o mesmo se insere. Para isso foram calculados e apresentados neste 

subcapítulo, os dados climáticos necessários. O zonamento climático do País baseia-se na 

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) de nível III. Seguindo esta 

nomenclatura, o edifício em estudo localiza-se na zona do Grande Porto como a Tabela C.1 do 

Anexo C comprova.  

O zonamento divide-se essencialmente em duas estações climáticas, a estação de 

aquecimento e de arrefecimento. De acordo com este zonamento, os vários parâmetros 

climáticos das duas estações são calculados com base na equação seguinte, onde 𝑋 se refere a 

qualquer parâmetro que se pretende calcular: 

 

𝑋 = 𝑋𝑟𝑒𝑓 + 𝑎(𝑧 − 𝑧𝑟𝑒𝑓)     (1) 

 

𝑋𝑟𝑒𝑓 , a e 𝑧𝑟𝑒𝑓 são obtidos através de tabelas específicas para cada estação climática e 

variam com a zona do edifício.  O valor de 𝑧, que se refere à altura do local do edifício, foi retirado 

da ferramenta Google Earth, sendo o seu valor igual a 35 m enquanto que 𝑧𝑟𝑒𝑓 refere-se à altura 

de referência da zona climática e foi retirado da Tabela C.2 pertencente ao Anexo C. 

De seguida apresentam-se os parâmetros calculados para as duas estações climáticas. 

 

Estação de Aquecimento  

Os parâmetros climáticos a serem determinados para esta estação são os grau-dia de 

aquecimento para o exterior, 𝐺𝐷., a duração da estação de aquecimento, M, a temperatura 

exterior média da estação de arrefecimento, 𝛳𝑒𝑥𝑡,𝑖, e a energia solar média mensal durante a 

estação, recebida numa superfície vertical orientada a Sul, 𝐺𝑠𝑢𝑙. Para a obtenção destes 
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parâmetros foi utilizada a equação (1), tendo os valores de referência e declive a, sido obtidos a 

para a zona NUTS III relevante na Tabela C.2 do Anexo C. De referir que os 𝐺𝐷 para este modelo 

são definidos para  temperatura de referência de 18ºC. A tabela 3 abaixo apresenta os valores 

obtidos para a fração em estudo.  
Tabela 3 - Parâmetros climáticos do edifício em estudo para a estação de aquecimento 

 

 

 

 

Estação de Arrefecimento  

Os parâmetros climáticos a serem determinados para esta estação são a duração da 

estação de arrefecimento, 𝐿𝑣,a temperatura exterior média da estação de arrefecimento, 𝛳𝑒𝑥𝑡,𝑣, 

e a energia solar acumulada durante a estação, recebida na horizontal e em superfícies verticais 

para os quatro pontos cardeais e os quatro colaterais, 𝐼𝑠𝑜𝑙. Para a obtenção destes parâmetros 

foi utilizada a equação (1), tendo os valores de referência e declive a, sido obtidos a para a zona 

NUTS III relevante na Tabela C.3 pertencente ao Anexo C. A Tabela 4 abaixo apresenta os valores 

obtidos para a fração em estudo. 

 
Tabela 4 - Parâmetros climáticos do edifício em estudo para a estação de arrefecimento 

 

 

 

 

 

4.1.2  Inércia Térmica 
 

A determinação da inércia térmica da fração em estudo é essencial para conhecer a 

capacidade total da sua envolvente e dos elementos interiores em armazenar calor. Esta 

depende essencialmente da massa superficial útil dos seus elementos, 𝑀𝑠𝑖, que traduz a 

quantidade de massa do elemento por m². No cálculo da inércia total, essa massa é afetada pela 

resistência superficial do elemento traduzida pelo factor 𝑟. Também é necessário saber a área 

da superfície interior do elemento, 𝑆𝑖, e a área de pavimento da fração, 𝐴𝑝. Assim, a fórmula de 

cálculo da inércia é a seguinte: 

𝐼𝑡 =
∑ 𝑀𝑠𝑖 ∗ 𝑟 ∗ 𝑆𝑖𝑖

𝐴𝑝
          (2) 

 

Massa superficial útil do elemento (Msi) 

O método de cálculo da massa superficial do elemento é função do tipo de envolvente 

em que se insere. 

Para os elementos da envolvente exterior ou interior, ou elementos em contacto com 

outra fração autónoma ou prédio adjacente as condições são as seguintes: 

 𝑀𝑠𝑖 ≤ 150 𝑘𝑔/𝑚2 

 Para elementos sem isolamento térmico ou para coberturas ou esteiras de desvão de 

coberturas inclinadas, 𝑀𝑠𝑖 = 𝑚𝑝𝑖 se tiverem caixa de ar ou 𝑀𝑠𝑖 = 𝑚𝑡/2 se não tiverem. 

M (meses) 𝐺𝐷(°C) 𝛳𝑒𝑥𝑡,𝑖  (°C) 𝐺𝑠𝑢𝑙 (𝐾𝑤ℎ/𝑚2)  

6,1 1156 10,3 130 

𝐿𝑣 (horas) 𝛳𝑒𝑥𝑡,𝑣 (°C ) 𝐼𝑠𝑜𝑙𝐻
 (𝐾𝑤ℎ/𝑚2) 

2928 20,9 800 
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𝑚𝑝𝑖 representa a massa do elemento desde a caixa de ar até à superfície interior e 𝑚𝑡 

a massa total do elemento. 

 Para elementos com isolamento térmico e caso não exista camada de ar entre o 

isolamento e a face interior, 𝑀𝑠𝑖 =  𝑚𝑖 . Caso a última parte se verifique, 𝑀𝑠𝑖 =  𝑚𝑝𝑖. 

𝑚𝑖 representa a massa do elemento desde o isolamento térmico até à superfície 

interior. 

 

Para os elementos de compartimentação interior da fração autónoma as condições são as 

seguintes: 

 

 𝑀𝑠𝑖 ≤ 300 𝑘𝑔/𝑚2 

 Para elementos sem isolamento térmico, 𝑀𝑠𝑖 = 𝑚𝑡 

 Para elementos com isolamento térmico, 𝑀𝑠𝑖 = 𝑚𝑖para cada um dos lados da camada 

de isolamento não podendo este 𝑀𝑠𝑖 parcial passar do 150 𝑘𝑔/𝑚2 

 

Todos os valores dos 𝑀𝑠𝑖 das diferentes envolventes estão presentes no Anexo D. 

 

Fator de redução de massa superficial(r) 

O fator de redução de massa superficial, 𝑟, depende essencialmente da resistência 

térmica superficial do elemento (Rsi). Tal como 𝑀𝑠𝑖, os valores dependem do tipo de envolvente 

em que se insere.  

Para os elementos da envolvente exterior ou interior, ou elementos em contacto com 

outra fração autónoma ou prédio adjacente foram utilizados os valores apresentados na Tabela 

5. 
Tabela 5 - Factor de redução de massa superficial para diferentes resistências superficiais 

𝑹𝒔𝒊 𝒓 
>0,3 0 

>0,14; <0,3 0,5 

<0,14 1 

 

Para os elementos de compartimentação interior da fração autónoma, em que terá que 

se considerar as duas faces do elemento são usados os valores de fator de redução de massa 

superficial de acordo com a Tabela 6 

 
Tabela 6 - Factor de redução de massa superficial para diferentes resistências superficiais 

𝑹𝒔𝒊 𝒓 
Face 1 Face 2  

>0,3  >0,3 0 

>0,3 >0,14; <0,3 0,25 

>0,3 <0,14 0,5 

>0,14; <0,3 >0,14; <0,3 0,5 

>0,14; <0,3 <0,14 0,75 

<0,14 <0,14 1 

 

Todos os valores de 𝑟 das diferentes envolventes são apresentados no Anexo D. 
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Classe de Inércia 

As classes de inércia são divididas em forte, média e fraca de acordo com o valor obtido 

para a inércia térmica da fracção, tendo por base os valores apresentados na tabela 7. 

Considerando a caracterização da envolvente feita no capítulo 3 e os método de cálculo 

apresentado na equação 2, a inércia térmica da fracção em estudo (𝑰𝒕) é igual a 197,0 𝑘𝑔/𝑚2 

sendo por isso a classe de inércia da fração de classificação Média. Os cálculos detalhados deste 

valor podem ser encontrados no Anexo D. 

 
Tabela 7 - Classes de Inércia 

Classe de Inércia 𝑰𝒕 

Fraca <150 

Média ≥150;≤400 

Forte >400 

 

 

Os cálculos realizados estão presentes no Anexo D.  

O resultado do 𝑰𝒕 é igual a 197,0 𝑘𝑔/𝑚2 sendo por isso a classe de inércia da fração de 

classificação Média. 

 

4.1.3 Transferência de Calor por Transmissão 
A fase seguinte do cálculo envolve a determinação do calor trocado por transmissão do 

interior para o exterior da fração. Este parâmetro é resultado da soma das trocas por condução 

entre os diferentes tipos de envolvente e o seu cálculo é ligeiramente diferente para as duas 

estações estabelecidas. A folha de cálculo usada para os cálculos deste parâmetro está 

representada no Anexo E. 

 

 

Estação de Aquecimento 

Para a estação de aquecimento, o calor trocado por transmissão,𝑄𝑡𝑟,𝑖, depende do 

parâmetro já determinado 𝐺𝐷 e do coeficiente 𝐻𝑡𝑟,𝑖 sendo o cálculo dado pela seguinte 

equação: 

𝑄𝑡𝑟,𝑖 = 0,024 ∗ 𝐺𝐷 ∗ 𝐻𝑡𝑟,𝑖    (3) 

 

 

O coeficiente 𝐻𝑡𝑟,𝑖 é resultado da soma dos coeficientes de transmissão de calor dos 

diferentes tipos de envolventes, o que é traduzido na equação seguinte: 

𝐻𝑡𝑟,𝑖 = 𝐻𝑒𝑥𝑡 + 𝐻𝑒𝑛𝑢 + 𝐻𝑎𝑑𝑗 + 𝐻𝑒𝑐𝑠    (4) 

 

 

O coeficiente de transferência de calor por transmissão pelo exterior, 𝐻𝑒𝑥𝑡, envolve 

zonas planas e pontes lineares. As zonas planas são áreas de condução térmica unidimensional 

onde só é necessário saber o coeficiente de transmissão térmica da envolvente e a respetiva 

área. Já as pontes lineares representam as perdas térmicas ocorridas nas ligações entre 

diferentes elementos, como por exemplo uma fachada e uma varanda, onde não é considerada 

uma área de transmissão térmica mas sim um perímetro, 𝐵. O coeficiente térmico envolvido nas 

pontes térmicas depende por isso do tipo de elementos da ligação.  
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Assim, 𝐻𝑒𝑥𝑡  é dado por: 

𝐻𝑒𝑥𝑡 = ∑[𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖]

𝑖

+ ∑[𝜓𝑗 ∗ 𝐵𝑗]

𝑗

 (5)  

Os coeficientes 𝐻𝑒𝑛𝑢 e 𝐻𝑎𝑑𝑗 representam, respetivamente, os coeficientes de 

transferência de calor por transmissão com as zonas não úteis e com prédios adjacentes.  Estes 

coeficientes são multiplicados pelo factor de redução de perdas, 𝑏𝑡𝑟, que traduz a situação em 

que o espaço não-útil, ou o prédio adjacente, não se encontra à temperatura exterior, havendo 

por isso uma redução da transmissão de calor. Este coeficiente é então expresso pela seguinte 

fórmula.  

𝐻𝑒𝑛𝑢;𝑎𝑑𝑗 = 𝑏𝑡𝑟 ∗ (∑[𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖]

𝑖

+ ∑[𝜓𝑗 ∗ 𝐵𝑗]

𝑗

 ) (6) 

 

O coeficiente 𝐻𝑒𝑐𝑠 que traduz o calor trocado por condução com o solo é igual a zero dado 

que a fração em estudo não tem qualquer ligação ao chão. 

Os coeficientes de transmissão térmica das diferentes envolventes estão já representados 

no capítulo anterior sendo de seguida apresentados os resultados dos cálculos enunciados. 

Tendo em conta as fórmulas (3) a (6), e os resultados do capítulo 3, o calor trocado por 

transmissão determinado para a fracção em estudo, bem como os diferentes coeficientes de 

transmissão são apresentados na Tabela 8. 

 
Tabela 8 - Calor transmitido para o exterior durante a estação de aquecimento 

 

 

 

 
Estação de Arrefecimento 

Para a estação de arrefecimento, o calor trocado por transmissão, 𝑄𝑡𝑟,𝑣, depende do 

coeficiente total de transmissão (𝐻𝑡𝑟,𝑣), do parâmetro que traduz a duração da estação, 𝐿𝑣 , e da 

diferença de temperaturas entre o exterior (𝜃𝑣,𝑒𝑥𝑡) e o interior (𝜃𝑣,𝑟𝑒𝑓). Isto é expresso pela 

seguinte equação 

𝑄𝑡𝑟,𝑣 = 𝐻𝑡𝑟,𝑣 ∗
(𝜃𝑣,𝑟𝑒𝑓 −  𝜃𝑣,𝑒𝑥𝑡)𝐿𝑣

1000
      (7) 

 

O cálculo do coeficiente 𝐻𝑡𝑟,𝑣 é em tudo semelhante ao do 𝐻𝑡𝑟,𝑖 sendo que a única 

diferença reside na não contabilização do coeficiente de transmissão da envolvente em contacto 

com o prédio adjacente, 𝐻𝑎𝑑𝑗. Assim o cálculo resume-se ao seguinte: 

𝐻𝑡𝑟,𝑣 = 𝐻𝑒𝑥𝑡 + 𝐻𝑒𝑛𝑢 + 𝐻𝑒𝑐𝑠      (8) 

 

 

 

 

 

𝐻𝑒𝑥𝑡  666 W/°C 

𝐻𝑒𝑛𝑢  49 W/°C 

𝐻𝑎𝑑𝑗  30 W/°C 

𝐻𝑒𝑐𝑠  0 W/°C 

𝐻𝑡𝑟,𝑖  745 W/°C 

𝑸𝒕𝒓,𝒊 20657 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 
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Tendo em conta os diferentes coeficientes de transferência de calor já calculados para a 

estação de aquecimento, aplicando as equações (7) e (8), o calor trocado por transmissão 

obtido, bem como o coeficiente total de transmissão são apresentados na Tabela 9. 
 

Tabela 9 - Calor transmitido para o exterior durante a estação de arrefecimento 

𝐻𝑡𝑟,𝑣 715 W/°C 

𝑸𝒕𝒓,𝒗 8587 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

 
4.1.4 Transferência de Calor por Renovação do Ar 

Neste subcapítulo são expressas as fórmulas de cálculo para determinar a transferência 

de calor resultante da renovação do ar da fração e os resultados obtidos. A renovação de ar 

envolve essencialmente o caudal de ar que circula na fração com origem no exterior desta e que 

causa trocas de calor por convecção.    

O processo é efetuado para as duas estações estabelecidas no despacho. 

 

Estação de Aquecimento 

Para a estação de aquecimento, o calor trocado por renovação de ar, 𝑄𝑣𝑒,𝑖, depende dos 

graus de aquecimento, 𝐺𝐷, e do coeficiente de transferência de calor por ventilação, 𝐻𝑣𝑒,𝑖, 

sendo isto expresso na seguinte fórmula:   

𝑄𝑣𝑒,𝑖 = 0,024 ∗ 𝐺𝐷 ∗ 𝐻𝑣𝑒,𝑖    (9) 

 

O coeficiente 𝐻𝑣𝑒,𝑖 resulta da multiplicação de diferentes parâmetros sendo o principal 

a taxa nominal de renovação de ar interior, 𝑅𝑝ℎ,𝑖, que é igual à soma dos caudais admitidos na 

fração a dividir pelo volume desta. O seu cálculo está efetuado no Anexo F. Outro parâmetro é 

o volume da fração que é dado pela multiplicação da área de pavimento total e do pé direito 

médio. A equação para o cálculo do 𝐻𝑣𝑒,𝑖 é a seguinte: 

𝐻𝑣𝑒,𝑖 = 0,34 ∗ 𝑅𝑝ℎ,𝑖 ∗ 𝐴𝑝 ∗ 𝑃𝑑    (10) 

 

𝑃𝑑 é calculado através duma média ponderada das áreas das diferentes divisões dentro 

da fração com diferentes alturas de pé direitos sendo expressa pelo seguinte: 

𝑃𝑑 =
∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝑃𝑑,𝑖𝑖

𝐴𝑝
   (11) 

𝐴𝑖  é área da divisão e 𝑃𝑑,𝑖 o seu pé direito. 

Tendo em conta as equações (9) a (11) e os valores já determinados para alguns 

parâmetros em secções anteriores, o valor calculado para a transferência de calor por renovação 

de ar é apresentado na Tabela 10. 

 
Tabela 10 – Calor trocado por ventilação durante a estação de aquecimento 

𝑅𝑝ℎ.𝑖  0,6 

𝐴𝑝 227 𝑚2 

𝑃𝑑  3,2 𝑚 

𝐻𝑣𝑒,𝑖  147 W/°C 

𝑸𝒗𝒆,𝒊 4074 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 
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Estação de Arrefecimento 

Para a estação de arrefecimento, o calor trocado por renovação de ar, 𝑄𝑣𝑒,𝑣, é 

dependente da longevidade da estação, 𝐿𝑣 , do coeficiente de transferência de calor por 

ventilação, 𝐻𝑣𝑒,𝑣 , e pela diferença de temperaturas. Isto é expresso pela seguinte fórmula:  

𝑄𝑣𝑒,𝑣 =  𝐻𝑣𝑒,𝑣 ∗
(𝜃𝑣,𝑟𝑒𝑓 − 𝜃𝑒𝑥𝑡,𝑣)𝐿𝑣

1000
        (12) 

 

𝜃𝑣,𝑟𝑒𝑓 é a temperatura de referência para o cálculo das necessidades de energia na 

estação de arrefecimento sendo igual a 25°C. 𝐿𝑣 e 𝜃𝑣,𝑒𝑥𝑡 já foram determinados no capítulo 

4.1.1. 

O cálculo de 𝐻𝑣𝑒,𝑣 é em tudo igual ao do  𝐻𝑣𝑒,𝑖. A equação é a seguinte: 

𝐻𝑣𝑒,𝑣 = 0,34 ∗ 𝑅𝑝ℎ,𝑣 ∗ 𝐴𝑝 ∗ 𝑃𝑑       (13) 

 

Os resultados finais do calor trocado por trocas de ar na estação de arrefecimento estão 

enunciados na Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Calor trocado por ventilação durante a estação de arrefecimento 

𝑅𝑝ℎ.𝑣 0,6 

𝐻𝑣𝑒,𝑣 147 W/°C 

𝑸𝒗𝒆,𝒗 4074 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

 
4.1.5 Ganhos Térmicos Brutos. 

Esta secção descreve a metodologia de cálculo dos ganhos térmicos brutos e apresenta 

os seus valores. Os ganhos térmicos brutos envolvem os ganhos resultantes de fontes internas 

de calor dentro da fração e da radiação solar aproveitada nas diferentes envolventes exteriores. 

O cálculo deste parâmetro é diferente para as duas estações estabelecidas. A folha de cálculo 

usada para os cálculos deste parâmetro está representada no Anexo G. 

 

Estação de Aquecimento 

Para a estação de aquecimento, os ganhos térmicos brutos 𝑄𝑔,𝑖 são resultantes da soma 

entre os ganhos com origem das fontes internas de calor, 𝑄𝑖𝑛𝑡,𝑖, e dos ganhos pela radiação solar 

que atravessa os vãos envidraçados, 𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑖. A equação demonstrativa é a seguinte: 

 

𝑄𝑔,𝑖 =  𝑄𝑖𝑛𝑡,𝑖 + 𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑖   (13) 

 

Os ganhos resultantes das fontes internas de calor podem ter origem por exemplo no 

calor dissipado por equipamentos e dispositivos de iluminação ou do metabolismo dos 

ocupantes da fração. No despacho é assumido um valor médio de ganhos térmicos por m² de 

4W representado pelo parâmetro 𝑞𝑖𝑛𝑡. A equação para o cálculo de  𝑄𝑖𝑛𝑡,𝑖 é a seguinte: 

 

𝑄𝑖𝑛𝑡,𝑖 = 0,72 ∗ 𝑞𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝑀 ∗ 𝐴𝑝  (14) 

 

𝑀 e 𝐴𝑝 já foram determinados anteriormente. 
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Para o cálculo dos ganhos solares brutos, 𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑖, é feita a multiplicação entre a radiação 

solar média a Sul para uma superfície vertical, 𝐺𝑠𝑢𝑙, a área dos vãos envidraçados da fração 

traduzida para essa mesma orientação e a duração da estação de aquecimento, 𝑀. A equação é 

a seguinte: 

𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑖 = 𝐺𝑠𝑢𝑙 ∗ ∑ [ 𝑋𝑗 ∗ ∑ 𝐹𝑠,𝑖𝑛𝑗

𝑛

∗ 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑗
]

𝑗

∗ 𝑀  (15) 

 

A área em questão é representada pelo somatório da equação em que 𝑋 representa o 

factor de orientação, 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑗
 a área efetiva colectora do vão envidraçado na superfície n com a 

orientação j e 𝐹𝑠,𝑖𝑛𝑗
 o factor de obstrução do vão envidraçado n com orientação j na estação de 

aquecimento.  

O factor 𝑋 é retirado da Tabela C.4 pertencente ao Anexo C, enquanto os fatores 𝐹𝑠,𝑖𝑛𝑗
 

estão presentes na folha de cálculo do Anexo F. Os fatores necessários ao seu cálculo estão 

presentes no Anexo G. 

𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑗
  traduz a área total do envidraçado, 𝐴𝑤 , afectada pela fração envidraçada do 

mesmo, 𝐹𝑔, e pelo factor solar do vidro para a estação de Inverno, 𝑔𝑖, que representa a 

quantidade de radiação solar que atravessa o mesmo. A equação demonstrativa deste cálculo é 

a seguinte: 

𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑗
= 𝐴𝑤 ∗ 𝐹𝑔 ∗ 𝑔𝑖 (16) 

 

A determinação dos fatores 𝐹𝑔 é apresentada no Anexo I e dos fatores 𝑔𝑖 no Anexo J 

enquanto que os valores de 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑗
 encontram-se na folha de cálculo do Anexo G. 

Os resultados finais dos ganhos internos brutos, durante a estação de aquecimento, estão 

representados na Tabela 12. 

 

 
Tabela 12 - Ganhos internos brutos durante a estação de aquecimento 

𝑄𝑖𝑛𝑡,𝑖 3982 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑖  11675 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

𝑸𝒈,𝒊 15657 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

 

 

 

Estação de Arrefecimento 

Para a estação de arrefecimento, os ganhos térmicos brutos, 𝑄𝑔,𝑣 calculam-se da mesma 

forma que 𝑄𝑔,𝑖 
𝑄𝑔,𝑣 =  𝑄𝑖𝑛𝑡,𝑣 + 𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑣    (17) 

 
O cálculo dos ganhos térmicos internos é também semelhante ao efectuado para a 

estação de aquecimento. A fórmula é a seguinte: 

𝑄𝑖𝑛𝑡,𝑣 = 𝑞𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝐴𝑝 ∗ 𝐿𝑣/1000    (18) 

 

Para a determinação dos ganhos solares brutos é feito o somatório da radiação solar 

aproveitada em cada vão envidraçado. A equação representativa é a seguinte: 
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𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑣 =  ∑ [𝐺𝑠𝑜𝑙𝑗
∑ 𝐹𝑠,𝑣𝑛𝑗

𝑛

∗ 𝐴𝑠,𝑣𝑛𝑗
] 

𝐽

   (19) 

 

𝐺𝑠𝑜𝑙𝑗
 é representativo da  energia solar média incidente numa superfície com orientação 

j durante toda a estação de arrefecimento e os outros dois parâmetros são análogos aos 

utilizados para a estação de aquecimento. 

Os valores de 𝐺𝑠𝑜𝑙𝑗
 para cada vão envidraçado são retirados da Tabela C.3 do Anexo C. 

Para esta estação de arrefecimento, o cálculo de 𝐴𝑠,𝑣𝑛𝑗
 contabiliza não somente a área 

efetiva colectora dos vãos envidraçados como também a área opaca exterior que absorve 

radiação solar, sendo a fórmula representativa a seguinte: 

𝐴𝑠,𝑣𝑛𝑗
= 𝐴𝑤 ∗ 𝐹𝑔 ∗ 𝑔𝑣 +  𝛼 ∗ 𝑈 ∗ 𝐴𝑜𝑝 ∗ 𝑅𝑠𝑒  (20) 

 

 𝐴𝑜𝑝 representa a área do elemento da envolvente opaca exterior e 𝑅𝑠𝑒 a resistência 

térmica superficial exterior que é igual a 0,04 𝑊/𝑚2º𝐶. Os fatores 𝑔𝑣 estão dados no anexo J 

enquanto que 𝛼 está no anexo I. As áreas 𝐴𝑠,𝑣𝑛𝑗
 estão enunciados no anexo G. 

Os resultados finais dos cálculos dos ganhos brutos na estação de arrefecimento, de 

acordo com as equações (17) a (20) estão apresentados na Tabela 13. 
 

Tabela 13 - Ganhos internos brutos durante a estação de arrefecimento 

𝑄𝑖𝑛𝑡,𝑣 2662 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑣 12068 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

𝑸𝒈,𝒗 14730 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

 

 

4.1.6 Necessidades Nominais Anuais de Energia Útil  
Através dos parâmetros calculados nos subcapítulos anteriores foi possível calcular 

então as necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento e arrefecimento da 

fração para condições ideias.  

 

Para Aquecimento 

Como já foi referido, as necessidades anuais de energia útil para aquecimento, 𝑁𝑖𝑐, têm 

como condição uma temperatura na fração de 18°C durante aproximadamente os 6 meses de 

duração da estação. Para o seu cálculo são contabilizadas as trocas de calor estudadas 

anteriormente e que estão representadas na equação seguinte: 

𝑁𝑖𝑐 =
𝑄𝑡𝑟,𝑖 + 𝑄𝑣𝑒,𝑖 − 𝑄𝑔𝑢,𝑖

𝐴𝑝
 (21) 

 

Os ganhos térmicos úteis, 𝑄𝑔𝑢,𝑖, contabilizam a parte dos ganhos térmicos brutos que 

são realmente utilizados para aquecer a fração pois parte dela é “desperdiçada” devido à  inércia 

do edifício. A parte da energia contabilizada está representada pelo fator de utilização, 𝜂𝑖, 

determinado no Anexo K. O cálculo de 𝑄𝑔𝑢,𝑖  é então o seguinte: 

𝑄𝑔𝑢,𝑖 =  𝜂𝑖 ∗ 𝑄𝑔,𝑖  (22) 

 

Os resultados finais para o cálculo do 𝑁𝑖𝑐 estão representados na seguinte tabela: 
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Tabela 14 - Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento 

𝑄𝑡𝑟,𝑖  20657 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

𝑄𝑣𝑒,𝑖  4074 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

𝑄𝑔𝑢,𝑖  13489 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

𝑵𝒊𝒄𝑹𝑬𝑯
 49,5 𝑘𝑊ℎ/𝑚2/𝑎𝑛𝑜 

 

 

Para Arrefecimento  

As necessidades anuais de energia útil para arrefecimento, 𝑁𝑣𝑐, têm como condição ideal 

uma temperatura na fração de 25ºC durante aproximadamente os 4 meses de duração da 

estação. O valor da energia útil para arrefecimento da fração é calculado pela equação seguinte 

onde é utilizado o fator de utilização da ganhos térmicos brutos, 𝜂𝑣, presente no Anexo K: 

𝑁𝑣𝑐 = (1 − 𝜂𝑣) ∗ 𝑄𝑔,𝑣/𝐴𝑝   (23) 

 

Tendo sido calculado o 𝑄𝑔,𝑣 no capítulo 4.1.5.  

Os resultados finais para o cálculo do 𝑁𝑣𝑐 estão representados na Tabela 15 

 
Tabela 15 - Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 Energia Usada para Aquecimento 
 

Para a determinação do valor de HEU foi utilizada como base uma tese de doutoramento 

que relaciona o valor do 𝑁𝑖𝑐 com o do HEU [6]. A tese utilizou como casos de estudo 141 casas 

localizadas no Norte de Portugal, sendo por isso também adequada para utilização na fração em 

estudo.  A relação entre o 𝑁𝑖𝑐 e o HEU é função da temperatura de referência pretendida, 𝑇𝑠𝑝, 

estando expressa sob a forma do Gráfico 1.  

 
Gráfico 1- Gráfico da energia para aquecimento vs temperatura de referência para diferentes Nic's [4] 

𝑄𝑔,𝑣 14730 𝑘𝑊ℎ/𝑎𝑛𝑜 

𝜂𝑣 0,59 

𝐴𝑝 227 𝑚2 

𝑵𝒗𝒄𝑹𝑬𝑯
 26,8 𝑘𝑊ℎ/𝑚2/𝑎𝑛𝑜 
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Para o caso em estudo e para uma 𝑇𝑠𝑝 de 18°C, e para um 𝑁𝑖𝑐 de 49,5 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, o HEU é 

igual a 21,5 𝑘𝑊ℎ/𝑚2, ou seja, seria menos de metade do valor das necessidades de 

aquecimento determinadas pela metodologia REH. O processo utilizado para determinar este 

valor encontra-se demonstrado no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 - Método usado para encontrar HEU da fração [4] 

 

4.2 Em EnergyPlus 
 

Nesta secção apresenta-se a metodologia de modelação do comportamento térmico da 

fração pelo software EnergyPlus. A criação de modelo foi essencialmente dividido em duas fases. 

A primeira consistiu em criar o modelo geométrico da fração com recurso ao software SketchUp, 

onde se deu especial importância à modelação de várias zonas dentro do apartamento para um 

estudo térmico pormenorizado. A segunda envolveu utilizar o software IDF Editor, ferramenta 

do EnergyPlus, para adicionar todos os diferentes parâmetros térmicos e construtivos 

associados ao modelo. As simulações foram feitas através do launcher do EnergyPlus. De referir 

que para validação do modelo foram comparados os resultados da variação de temperaturas 

interiores das várias zonas criadas, com dados fornecidos por sensores de temperatura EasyLog-

USB colocados em vários locais da fração, que recolheram valores de temperatura e humidade 

ao longo de aproximadamente 2 meses. No fim, os resultados retirados do modelo base são as 

necessidades de energia útil para climatização (para as mesmas temperaturas de referência do 

REH), os graus-dia de desconforto interior,𝐺𝐷𝑑, para as diferentes zonas em estudo, e as 

amplitudes de temperatura para essas mesmas zonas. A razão da escolha destes parâmetros 

encontra-se no subcapítulo dedicado à exposição dos resultados 
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4.2.1 Criação do modelo 
 

Utilização do SketchUp 

Para criar o modelo geométrico da fração utilizou-se o software Sketch Up com ajuda do 

plugin OpenStudio. Tendo como base a planta fornecida, contida no subcapítulo 3.2, foi possível 

desenhar esquematicamente os diferentes andares da fração e com isso criar as diferentes 

zonas para estudo térmico. As zonas de estudo são os três pisos da fração, sendo que o 2º foi 

dividido na zona da sala e zona dos quartos, pois esse é o andar mais frequentado pela família e 

onde foram relatados diferentes problemas, requerendo por isso um maior pormenor no 

estudo. Na planta do piso 2 (Figura 5) é possível ver as duas áreas assinaladas. As zonas de estudo 

são então as seguintes: 

 

 1º Piso da Fração  

 2º Piso da Fração – Sala 

 2º Piso da Fração – Quartos 

 3º Piso da Fração  

  

Neste processo foi também criada a envolvente adjacente à fração, ou seja, a parte inferior 

do edifício e o prédio adjacente a Norte. A parte inferior do edifício inclui a outra fração e as 

zonas comuns. Tanto esta parte como o prédio a Norte não têm quaisquer pormenores 

construtivos dado a sua complexidade e relativa irrelevância para o estudo. 

Após este passo foram criadas as janelas e as portas da fração e de seguida os sombreamentos 

causados pelos edifícios à volta. Todo este processo está descrito em pormenor no anexo L. O 

modelo geométrico final está representado na Figura 8. 

 
Figura 8 - Modelo geométrico da fração criado em SketchUp 
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Utilização do IDF Editor 

Após o uso do programa Sketch Up para criar geometricamente o modelo, converteu-se 

o mesmo para um ficheiro IDF com ajuda do plugin do Openstudio. Assim passou-se a utilizar o 

programa IDF Editor, ferramenta do programa EnergyPlus, e que permite adicionar uma 

quantidade enorme de diferentes especificidades ao modelo. O modo de utilizar deste programa 

baseia-se no preenchimento de vários campos que caracterizam o modelo, com os parâmetros 

pretendidos. A especificidade desta ferramenta pode ir desde uma definição de diferentes 

horários de ocupação da fração pelos habitantes ao modo de ativação dos dispositivos de 

oclusão noturna. Os diferentes grupos preenchidos nesta ferramenta estão descritos no Anexo 

M. 

 

4.2.2 Simulação  
 

Após criação do modelo, e antes de correr a simulação, foi necessário fazer download dos dados 

meteorológicos do local. Isto foi feito no próprio site do EnergyPlus onde é fornecido um ficheiro 

relativo à cidade do Porto feito pelo IWEC e que se baseia em dados que vão desde 1982 a 1999. 

Após tratamento dos dados do ficheiro foram retirados os seguintes parâmetros climáticos 

(Graus Dias (𝐺𝐷𝐴𝑞.) e Temperatura exterior (𝛳𝑒𝑥𝑡,𝑣)) com as condições de referência do REH para  

comparação com os calculados em 4.1.1: 

𝐺𝐷𝑎𝑞.  = 1238 ºC 

𝛳𝑒𝑥𝑡,𝑣 = 18,6º𝐶 

 

É possível observar que o ficheiro meteorológico da cidade de Porto utiliza temperaturas 

bastante mais baixas ao longo do ano comparativamente aos dados retirados do REH o que pode 

provocar diferenças nas necessidades de energia útil para climatização da fração 

comparativamente ao outro método utilizado.  

Para uma comparação mais profunda inseriu-se os parâmetros climáticos acima 

expostos, no modelo criado em algoritmo de REH e no final foi possível observar diferenças entre 

os resultados dos dois modelos na ordem dos 13% para o 𝑁𝑖𝑐 e de 18% para o 𝑁𝑣𝑐, o que não é 

significativo.    

A simulação foi então corrida pelo launcher do EnergyPlus (Figura 9) que forneceu 

temperaturas das diferentes zonas da fração separadas por um intervalo de tempo de 30 min.  
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Figura 9 - Launcher do EnergyPlus[9] 

4.2.3 Validação do modelo  
 

Para uma validação dos resultados deste modelo, houve um tratamento dos dados 

obtidos para sua comparação com os dados fornecidos pelos sensores instalados na fração. 

Como as temperaturas exteriores reais e as temperaturas exteriores assumidas na simulação 

são diferentes para o mesmo período (Gráfico 4) não faz sentido comparar diretamente as 

temperaturas obtidas pelo software com as dos sensores. A validação dos resultados passou 

então por comparar a resposta do modelo às temperaturas exteriores, com a resposta real. Isto 

foi feito através da comparação da diferença de temperaturas das vários zonas do apartamento 

com o exterior, para os dois casos, real e simulado (Gráfico 3). O intervalo de tempo de 

comparação vai desde 1 de Abril a 29 de Maio, período entre o qual foi feita a mediação das 

temperaturas da fração com os sensores. A comparação é feita através da sobreposição das 

distribuições de Gauss das diferenças de temperaturas entre o exterior e o interior, para cada 

zona. Assim, os gráficos para as várias zonas (Gráfico 3) apresentam a diferença de temperaturas 

no eixo horizontal, e a frequência do número de horas no eixo vertical.  

Foram colocados na fração seis sensores de temperatura nos seguintes locais: escritório 

(1º piso), 2º piso junto a escadas, junto a envidraçado do pátio (2ºpiso), quarto frio virado a 

Oeste (2ºpiso), junto a terraço (3º piso) e junto a parede Sul (3º piso). A correspondência destes 

locais às zonas do modelo em EnergyPlus foi a seguinte: 

 

 Escritório – 1º piso do modelo 

 2º piso junto a escadas – Sala (2º piso) do modelo 

 Junto a envidraçado do pátio – Sala (2º piso) do modelo 

 Quarto frio virado a Oeste – Quartos (2ºpiso) do modelo 

 Junto a terraço – 3º piso do modelo 

 Junto a parede Sul - 3º piso do modelo 
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Gráfico 3 - Comparação da resposta real e do modelo (EnergyPlus – E+) às temperaturas exteriores respectivas para as várias zonas de 
monotorização 
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Gráfico 4 - Comparação da frequência horária das temperaturas exteriores reais e usadas no modelo 

 
Como se pode verificar a resposta do modelo é bastante semelhante à real. As diferenças mais 

significativas estão nas zonas do 3º piso e no 2º piso junto ao pátio, onde as médias dos valores 

diferem à volta de 0,5°C. No caso do 2º piso junto ao pátio, essa diferença pode ser explicada 

pelo sensor estar perto do envidraçado, havendo aí maiores flutuações de temperatura. No caso 

do 3º piso as temperaturas do modelo podem ser um pouco maiores que as reais devido ao 

sombreamento do edifício ser na realidade maior que o simulado.  
 

4.2.4 Resultados 
 

Depois da validação do modelo criado em EnergyPlus foram tratados os resultados da 

simulação estando os mesmos apresentados de seguida. Os resultados dividem-se 

essencialmente em dois grupos.  

O primeiro grupo (Tabela 16) envolve as necessidades de energia útil para aquecimento 

(𝑁𝑖𝑐) e arrefecimento (𝑁𝑣𝑐) para toda a fracção, o que serve essencialmente como termo de 

comparação para os mesmos valores retirados no modelo em algoritmo de REH. Como já 

referido anteriormente, as temperaturas de referência para estes parâmetros são as mesmas 

do REH (18ºC para o 𝑁𝑖𝑐  e 25ºC para o  𝑁𝑣𝑐).  

O segundo grupo de resultados (Tabela 17) envolve parâmetros das várias zonas de 

estudo. Esses parâmetros são nomeadamente os graus-dia de desconforto para o interior,𝐺𝐷𝑑, 

e as amplitudes de temperatura, 𝑇𝑚𝑎𝑥 e 𝑇𝑚𝑖𝑛.  

Os 𝐺𝐷𝑑 utilizam o mesmo conceito dos graus-dia convencionais, usados para exprimir a 

diferença diária entre uma temperatura de base e uma temperatura média exterior, mas para o 

caso deste parâmetro a relação é feita para o interior da fração, utilizando por isso uma 

temperatura média interior. Este parâmetro consegue refletir muito bem o conforto térmico 

dentro da zona, traduzindo o desconforto térmico existente em quantidade de °C. Para medir o 

desconforto térmico devido a temperaturas demasiado baixas são usados os graus-dia de 

desconforto para aquecimento, 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞.
, e para temperaturas demasiado altas, os graus-dia de 

desconforto para arrefecimento,𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
. As fórmulas para o cálculo dois parâmetros estão 

apresentadas nas equações 23 e 24, onde está somente representada a contabilização para um 

dia. Para períodos mais longos só é necessário somar os graus-dia de cada um dos dias.  

Foi utilizado um intervalo de temperaturas de base, no cálculo dos 𝐺𝐷𝑑, mais restrito 

comparativamente ao adotado para o cálculo das necessidades de energia, assegurando que o 

estudo é efetuado para um maior nível de conforto, o que foi discutido com os ocupantes da 

fração e que se relaciona com o facto da composição do agregado familiar conter várias crianças 
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jovens, algumas recém-nascidas. Para os 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞.
 é usado como temperatura de referência 

interior 20 °C e foram calculados para o período que vai desde 1 de Outubro a 31 de Maio. Para 

os  𝐺𝐷𝐴𝑟𝑟. a base é de 23 °C e os cálculos são feito para o período entre 1 de Junho de 30 de 

Setembro.  

A temperatura máxima e mínima (𝑇𝑚𝑎𝑥 e 𝑇𝑚𝑖𝑛) são as amplitudes de temperatura que 

ocorreram durante o ano da simulação. 

No Gráfico N.1, presente no Anexo N, está demonstrada a evolução da temperatura ao 

longo do ano para as quatro zonas de estudo do modelo.  

 

𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞. =  ∑(𝑇𝑏 − 𝑇𝑗)/24

24

𝑗=1

   (23) 

𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟 . =  ∑(𝑇𝑗 − 𝑇𝑏)/24

24

𝑗=1

 (24) 

𝑇𝑗 – Temperatura do zona à hora j 

𝑇𝑏 – Temperatura de base 

 

 

 
Tabela 16 - Necessidades de energia útil do modelo base em EnergyPlus 

 

 

Tabela 17 – Parâmetros térmicos das zonas de estudo do modelo base em EnergyPlus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º Piso 2º Piso Sala 2º Piso Quartos 3º Piso 

𝑮𝑫𝒅𝒂𝒒 .(ºC) 1056 989 1111 927 

𝑮𝑫𝒅𝒂𝒓𝒓. (ºC) 270 331 245 377 

𝑻𝒎𝒂𝒙(ºC) 32,3 33,5 31,8 34,9 

𝑻𝒎𝒊𝒏(ºC) 6,8 6,6 6,7 6,4 

𝑵𝒊𝒄 50,1 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

𝑵𝒗𝒄 19,4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 
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5.  Análise do comportamento Térmico 
 

Neste capítulo é feita a análise do comportamento térmico relatado pelos modelos. A 

análise começa pelo estudo individual das componentes necessárias à determinação das 

necessidades energéticas do modelo em algoritmo do REH, e termina com uma análise global 

do comportamento térmico da fração, com alguns dados do modelo em EnergyPlus. No 

subcapítulo final é feita a ligação entre a análise feita nos subcapítulos anteriores e a reabilitação 

energética pretendida, sendo enunciadas as principais conclusões para uma eficiente aplicação 

das medidas. 

 

5.1 Inércia do Edifício  
 

 

Gráfico 5 - Peso dos diferentes elementos na inércia térmica total da fração 

A inércia da fração é de classe média sendo que para melhorar a classificação, o valor 

de 𝐼𝑡 teria de subir em cerca de 207 𝑘𝑔/𝑚2. 

A partir da folha de cálculo utilizada, que está disponibilizada no Anexo D, foi possível 

obter as contribuições individuais dos vários elementos da envolvente para a inércia térmica, 

representados no Gráfico 5. É possível observar que cerca de 50% da inércia térmica da fração 

resulta da capacidade de armazenamento térmico das envolventes de compartimentação da 

fração. Isto acontece principalmente devido aos pavimentos interiores terem isolamento pelas 

duas faces, sendo também estes dos elementos da casa com maior área.  

Apesar de não estar referido no gráfico é de destacar que grande parte da contribuição 

dentro das paredes exteriores vem da parede em alvenaria de granito sem isolamento, o que é 

normal dado que a pedra é a camada superficial interior, tendo esta uma boa capacidade de 

armazenamento de energia térmica. Uma das principais causas para o resto das paredes terem 

valores muito mais baixos de contribuição está no facto de serem isoladas pelo interior. Isto faz 

com que a parte exterior da parede, nomeadamente o granito, não participe significativamente 

em trocas energéticas com o interior do edifício.  
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O peso das envolventes em contacto com ZNU provêm essencialmente da significativa 

área de pavimento em contacto a parte inferior do edifícios (zonas comuns e fração diferente), 

como pode ser observado pela planta apresentada dos pisos 1 e 2 (Figuras 4 e 5).  

 

5.2 Transferência de Calor por Transmissão  
 

 
Gráfico 6 - Peso dos diferentes elementos no calor total transmitido pela fração 

 

 

Os valores finais dos coeficientes de transmissão térmica para a estação de aquecimento 

e arrefecimento, 𝐻𝑡𝑟,𝑖 e 𝐻𝑡𝑟,𝑣, são muito semelhantes dado que a única diferença entre os dois 

coeficientes é a não contabilização de trocas por transmissão com o prédio adjacente durante a 

estação de arrefecimento, ou seja cerca de 29,5 W/°C .  

A partir da folha de cálculo utilizada, que está disponibilizada no Anexo G, foi possível 

contruir o Gráfico 6 onde estão contabilizadas as contribuições dos vários tipos de envolvente 

para as duas estações estudadas.  

As pontes térmicas são os elementos com maior contribuição para o calor trocado por 

transmissão 𝑄𝑡𝑟,𝑖, pesando em 40% nas trocas por transmissão. Apesar de não estar referido no 

gráfico, a maior parte (36%) da contribuição nestes elementos provém das pontes térmicas 

planas, ou seja, a área frontal da parede de granito sem isolamento. Dentro das pontes térmicas 

lineares, a contribuição com maior peso (35%) é do contacto da fachada com as coberturas, 

principalmente devido aos isolamentos estarem sobre as lajes. Embora prejudiciais na estação 

de aquecimento, as pontes térmicas são benéficas na estação de arrefecimento, contribuindo 

para maiores perdas de calor pela envolvente exterior da fração e equilibrando as necessidades 

de energia útil para arrefecer o prédio.  

Os envidraçados exteriores também têm grande influência na transmissão térmica pelas 

envolventes, correspondendo a um valor de 35 % do coeficiente total de transmissão de calor 

durante a estação de aquecimento. Isto acontece devido ao alto U dos vidros e da grande área 

de envidraçado das fachadas 
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Embora não esteja referido no gráfico, a claraboia tem um valor relevante de calor 

transmitido para o exterior, representando cerca de 13% do calor total transmitido pelos 

envidraçados, o que é de salientar dada a sua pequena área. 

 

 

5.3 Transferência de Calor por Ventilação  
 
A ventilação da fração é do tipo natural explicando o baixo valor do 𝑅𝑝ℎ. Esta é feita 

maioritariamente através da abertura das janelas tendo pouca influência no comportamento 

térmico da fracção. 

 

5.4 Ganhos Térmicos Brutos 
Estação de Aquecimento 

 

 
 

Gráfico 7 - Peso dos elementos envidraçados nos ganhos solares consoante andar para a estação de aquecimento 

 

 
 

Gráfico 8 - Peso dos elementos envidraçados nos ganhos solares consoante fachada para a estação de aquecimento 

Os ganhos térmicos brutos provêm maioritariamente (cerca de 75%) dos ganhos solares, 

o que era esperado dada a grande área de envidraçado na envolvente exterior. 

A partir da folha de cálculo utilizada, que está disponibilizada no Anexo G, foi possível 

construir os gráficos 7 e 8 onde estão contabilizadas as contribuições dos envidraçados por 

andar e por fachada para o total dos ganhos solares na estação de aquecimento. 

É possível observar pelo gráfico que dentro dos ganhos solares, a claraboia é o 

envidraçado com maior contribuição (cerca de 18%), o que é de salientar. Isto acontece devido 
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a vários fatores sendo os principais a sua disposição horizontal no tecto sem quaisquer 

obstruções, e a alta fração envidraçada que possui.  

               Os vãos envidraçados do 3º andar são os que possuem maior contribuição para os 

ganhos (cerca de 63%) o que deriva de dois factores. O principal é a maior área de envidraçado 

existente neste andar. O outro factor é o número de obstáculos existentes na proximidade do 

prédio e que influencia o ângulo de horizonte dos diferentes andares da fração  
 

Estação de Arrefecimento 

 

 
 

Gráfico 9 - Peso dos elementos envidraçados nos ganhos solares consoante andar para a estação de arrefecimento 

 

 
 

Gráfico 10 - Peso dos elementos envidraçados nos ganhos solares consoante fachada para a estação de arrefecimento 

 

Tal como na estação de aquecimento, a maior contribuição provêm dos ganhos solares 

(83%) sendo que mais de 80% destes tem origem pela envolvente envidraçada sendo o resto 

pela absorção da radiação nas envolventes opacas.  

É possível concluir que para esta estação, os vãos envidraçados dos andares inferiores 

têm uma maior contribuição para os ganhos em comparação com a estação de aquecimento 

dada a maior “altura” do Sol nesta estação, provocando um menor sombreamento pela região 

envolvente do edifício. 
O vão envidraçado que mais contribui para os ganhos solares é a claraboia, com um 

valor de cerca de 22% do total. Parte das razões já foram expostas na análise feita para a estação 

de aquecimento somente faltando enunciar um novo fator, que é a falta de dispositivos de 

proteção solar para este elemento. Isto não acontece para os restantes vãos, o que faz com que 

a importância da claraboia no resultado final se acentue ainda mais para esta estação. 
Os ganhos térmicos com origem na envolvente opaca exterior têm algum impacto nas 

necessidades de arrefecimento, sendo o valor explicado pela existência de muitas superfícies 

horizontais e viradas a Sul e Oeste e pela grande área de parede não isolada.  
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5.5 Comportamento global 
 

No Gráfico 11 estão representados os valores absolutos de energia trocada das 

diferentes formas estudadas, para a estação de aquecimento e arrefecimento. 

 

 
 

Gráfico 11 - Quantidades de calor trocadas pela fração de diferentes formas para as duas estações em estudo  

 

Como já foi referido é de realçar a pequena contribuição de transferência de calor por 

ventilação. 
Apesar dos coeficientes de transmissão térmica serem muito semelhantes para as duas 

estações (ver subcapítulo 4.1.3) o calor trocado por transmissão é muito maior na estação de 

arrefecimento. Isto acontece principalmente por dois fatores. O primeiro é a maior diferença de 

temperaturas existente entre a temperatura de referência e a exterior nesta estação. O outro 

factor tem a ver com a maior duração da estação de aquecimento (cerca de 6 meses) em 

comparação com os 4 meses da estação de arrefecimento.  

O facto dos ganhos térmicos serem bastante semelhantes para as duas estações, mesmo 

com a maior taxa de radiação solar incidente na estação de arrefecimento, tem como explicação 

a maior duração da estação de aquecimento (mais 2 meses).  
No gráfico N.1, do Anexo N, que mostra as temperaturas das várias zonas de estudo do 

modelo base em EnergyPlus ao longo do ano, é efetivamente possível observar o 

comportamento térmico relatado pelos habitantes, sendo o 1º piso e a zona dos quartos do 2º 

piso as partes mais frias da casa, enquanto que o 3º piso é a zona mais problemática no período 

de Verão. A diferença na média de temperaturas entre as zonas frias e zonas quentes da fração 

anda à volta dos 2 ou 3 °C durante praticamente todo o ano, o que é significativo. É de ter em 

conta que as médias diárias de temperatura não retratam de forma bem fiel a diferença de 

comportamento entre zonas em certas alturas do dia, como por exemplo nas horas de calor 

mais intenso durante o Verão, onde as temperaturas no último piso são significativamente 

maiores que o resto das zonas. Os 𝐺𝐷𝑑, presentes na Tabela 17, também retratam bem a 

diferença de temperatura que existe para as várias zonas. Existe uma diferença de quase 200 

graus-dia de desconforto para aquecimento, 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞., entre as zonas quentes e zonas frias da 

fração enquanto que para arrefecimento, 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.  , esse valor chega a mais de 130 graus-dia. As 
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temperaturas máximas da Tabela 17, das várias zonas também retratam bem como os pisos 

superiores são problemáticos durante o Verão.  

 

5.6  Conclusões para intervenção  
 

Com a análise do comportamento térmico feita foram retiradas conclusões para a 

intervenção na fração.  

Começando pela inércia, o facto do valor de 𝐼𝑡 estar algo longe da classificação de Forte 

desaconselha a intervencionar na fração em estudo com vista ao aumento deste valor, dado que 

seria necessário a implementação dum novo elemento na fração com uma considerável área. 

O principal problema a resolver na estação de aquecimento é a dimensão das pontes 

térmicas, nomeadamente das paredes sem isolamento, pois são as zonas onde são perdidas as 

maiores quantidades de calor do prédio. Por esta razão se explica as sensações de frio sentidas 

pelos ocupantes da fração no 1º piso, sala e no quarto virado a Oeste do 2º piso, pois são zonas 

sem isolamento nas paredes. Ainda assim, estão são benéficas na diminuição do 𝑁𝑣𝑐. Numa 

perspetiva de hierarquia de prioridades, as principais áreas de parede exterior a isolar 

termicamente deverão ser as do 1º piso e as do quarto virado a Oeste do 2º piso, pois são as 

zonas mais frias da fração e com maiores razões de queixa pelos habitantes. 

Na estação de arrefecimento, a maior parte da energia transferida para o interior vem 

da radiação solar que atravessa os envidraçados, sendo esta a principal componente a ter em 

conta para baixar as necessidades de arrefecimento do prédio. As altas temperaturas no 3º piso 

durante o Verão relatadas pelos habitantes da fração estão associadas aos ganhos solares serem 

na sua grande maioria nesse mesmo piso. Os envidraçados onde é mais benéfico intervencionar 

é na claraboia e restantes envidraçados dos pisos superiores. 

O facto da componente da ventilação ser baixa no apartamento é benéfico na estação 

de aquecimento pois evita grandes perdas energéticas por esta via, mas na estação de 

arrefecimento seria vantajoso ter uma maior taxa de renovação de ar para arrefecer a fração 

durante a noite.  
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6. Medidas de Melhoria 
 

Com base na análise feita do comportamento térmico do edifício, são enunciadas, neste 

capítulo, as várias medidas estudadas para melhorar o conforto térmico do edifício e 

apresentados os resultados após implementação. A maioria das soluções apresentadas focaram-

se em mitigar as transferências de calor em pontes térmicas e envidraçados, pois são as zonas 

mais problemáticas do apartamento, como foi concluído no capítulo 5.6. 

Numa primeira fase as medidas foram testadas individualmente. As soluções testadas são a 

seguir enunciadas sendo aqui divididas pelo objetivo principal da sua implementação.  

 

Medidas para mitigar o problema de temperaturas excessivamente baixas durante o Inverno 

no 1º piso e no 2º piso (na zona da sala e do quarto virado a Oeste): 

 Implementação de tela de baixa emissividade em envidraçado do pátio 

 Substituição de envidraçado do pátio por painel translúcido  

 Implementação de vidro duplo transparente na claraboia 

 Adicionamento de isolamento térmico em zonas não isoladas da parede de granito  

Medidas para mitigar o problema de temperaturas excessivamente altas durante o Verão no 

2º e 3º piso: 

 Adicionamento de películas solares a envidraçados 

 Implementação de toldo no terraço do Piso 3 

 Colocação de uma lona exterior na claraboia 

 Implementação de vidro duplo refletante na claraboia 

 

É de referir que foi testada uma medida adicional que não se encontra presente na 

enumeração anterior. A medida envolveu Free-Cooling, isto é, a abertura das janelas do 1º e 3º 

pisos durante as noites entre 1 de Junho e 30 de Setembro, com o objetivo de arrefecimento da 

fracção. Esta medida não se encontra na discussão de resultados devido a ser somente testada 

na parte final do trabalho. Os resultados e descrição apresentam-se no Anexo O. 

A forma como cada medida foi simulada nos modelos criados está exposto no Anexo P. 

Depois de testadas cada uma das medidas e analisados os resultados individualmente, 

foram criados cenários de reabilitação, onde foram selecionadas diferentes soluções (consoante 

a eficiência e complexidade de implementação) para serem simuladas conjuntamente nos 

modelos criados.  

Os resultados dos testes estão essencialmente divididos em duas tabelas (Tabela 18 e 

19) sendo calculadas as variações dos principais resultados retirados dos modelos base criados.  

Na primeira tabela (Tabela 18) estão apresentadas as variações do 𝑁𝑖𝑐 e do 𝑁𝑣𝑐 de toda 

a fração, para os modelos base em algoritmo do REH (necessidades de energia útil do modelo 

base na secção 4.1.6) e em EnergyPlus (necessidades de energia útil do modelo base na Tabela 

16).  

Na segunda tabela (Tabela 19) estão representadas as variações, para as várias zonas de 

estudo, dos 𝐺𝐷𝑑, 𝑇𝑚𝑎𝑥 e 𝑇𝑚𝑖𝑛 (resultados do modelo base na Tabela 17).  

As zonas de estudo, como já foi referido em 4.2.1, são os três pisos da fração sendo que o 

2º foi dividido na zona da sala e zona dos quartos. Assim as zonas são: 1º Piso; 2º Piso (Quartos); 

2º Piso (Sala); 3º Piso. 
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6.1 Descrição 

6.1.1 Tela de baixa emissividade 
A tela de baixa emissividade (T.B.E) é usada principalmente para isolar paredes, sendo 

também possível usar como telas de janelas apesar do seu aspeto pouco atrativo. O fabricante 

da tela é a SpaceReflex e os detalhes técnicos da tela estão presentes no Anexo Q. É um 

excelente isolante, principalmente devido à sua camada interior de bolhas de ar que permite 

reduzir as trocas por transmissão, e pelas duas folhas de alumínio que permitem refletir grande 

parte da radiação. Para uma melhor performance a tela deve ser bem encostada à caixilharia 

das janelas para evitar trocas por convecção com o espaço interior. Estas telas serão testadas  

no envidraçado do pátio . O objetivo principal desta medida é diminuir a calor trocado por 

transmissão por estes vidros, sendo a solução de fácil implementação e amovível. 

 
Figura 10 - Tela de baixa emissividade SpaceReflex [Anexo Q] 

 

6.1.2 Película solar  
Esta medida consiste no adicionamento de uma película solar aos envidraçados do 3º 

piso e da sala do 2º piso. A implementação da película tem o objetivo de reduzir os ganhos 

solares tendo a capacidade de rejeitar quase na totalidade os raios UV e infra-vermelhos, mesmo 

com a transmissividade da luz natural pouco alterada. Foi testada a película da marca 3M, 

Prestige 40, estando os detalhes técnicos presentes no Anexo Q. A medida é de fácil 

implementação mas permanente.  

 

6.1.3 Painel translúcido  
É uma solução de perfil semelhante à da tela de baixa emissividade sendo mais 

“agressiva”. Consiste na substituição do envidraçado do pátio por painéis sandwich translúcidos 

do fabricante Kalwall. Os detalhes técnicos estão presentes no Anexo Q. Este painel é 

constituído por camadas de fibra de vidro reforçadas por resinas termoendurecíveis. Possui uma 

grande resistência térmica e um baixo fator solar tendo a qualidade de permitir passar alguma 

luz natural para o interior. Esta medida tem como desvantagem ser necessário grandes 

remodelações para a sua implementação e ser uma medida permanente. 
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Figura 11 - Painel translúcido Kalwall 

 

6.1.4 Toldo Retráctil  
  Esta medida consiste em adicionar um toldo retráctil ao terraço do piso 3. O toldo irá 

permitir uma redução dos ganhos solares pelas janelas de correr do 3º piso. Sendo retráctil 

permite ser somente utilizado na estação de arrefecimento mantendo os ganhos solares pelos 

envidraçados durante o Inverno. É uma solução de fácil implementação e amovível. 

 
Figura 12 - Toldo Retráctil 

 

6.1.5 Vidro duplo na Claraboia  
A medida consiste na melhoria do vidro simples da claraboia para vidro duplo. O vidro 

da claraboia possui dois problemas: o alto coeficiente de transmissão, que provoca perdas 

térmicas durante a estação de aquecimento, e o fator solar que causa problemas de excessivos 

ganhos térmicos durante a estação de arrefecimento. Assim testaram-se duas soluções, ambas 

de reforço ao vidro já existente.  

A primeira consiste em adicionar um vidro do tipo refletante de 6mm de espessura que 

tem como objetivo além de diminuir a transmissão de calor, também diminuir os ganhos solares. 

A outra solução consiste no adicionamento de um vidro transparente de 5mm de espessura. 

Esta solução procura somente diminuir as trocas de calor por transmissão mantendo os ganhos 

solares quase intactos. Em ambas as opções há uma camada de ar de 16mm a separar os vidros.  
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É uma solução permanente e não muito fácil de implementar dada a complexidade da 

estrutura da claraboia. 

 

 

6.1.6 Lona Exterior para Claraboia 
A medida consiste em instalar uma lona escura sobre a claraboia tendo como objetivo 

principal a redução dos ganhos solares na estação de arrefecimento. A lona escolhida possui 

tecido térmico que não diminui drasticamente a passagem de luz natural. A marca da lona é EZ 

Snap e pode ser cortada para qualquer forma, o que facilita a sua colocação no tipo de claraboia 

existente na fração. Embora esta solução seja pouco prática na sua implementação, pois 

necessita da subida ao telhado, só obriga a esse procedimento duas vezes por ano.  

 

 
Figura 13 - Lona exterior para claraboia  

 

6.1.7 Isolamento de paredes 
Esta medida consiste no adicionamento de isolamento térmico nas paredes de granito 

das zonas mais frias da fração, ou seja, no 1º piso e nos quartos do 2º piso, nomeadamente no 

quarto virado a Oeste. O isolamento utilizado é do mesmo tipo do das partes isoladas da parede. 

Esta medida é permanente e obriga a modificações da arquitetura da casa, acrescendo que do 

ponto de vista económico poderá exigir investimentos significativos. 

 

 

6.1.8 Cenários de Reabilitação 
Após analisados os resultados da aplicação de soluções individuais, estando as 

conclusões retiradas sobre cada medida no capítulo 7.1.8, foram criados dois cenários de 

reabilitação da fração com diferentes soluções a implementar: um cenário ideal e outro mais 

prático. O primeiro cenário corresponde à escolha de medidas onde a maior complexidade de 

implementação a nível logístico e o maior dispêndio a nível económico não são tidos em conta, 

mas somente o impacto no comportamento térmico da fracção.  

O cenário prático corresponde a soluções mais “pacíficas” em termos económicos e 

logísticos na sua execução. 
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Cenário de Reabilitação Ideal (C.R.I) 

Este plano de medidas seleciona as soluções que apresentam melhores resultados 

independentemente da sua complexidade na implementação e custos. As medidas selecionadas 

as seguintes: 

 Implementação de vidro duplo transparente na claraboia 

 Colocação de lona exterior na claraboia 
 Implementação de tela de baixa emissividade em envidraçado do pátio 

 Adicionamento de isolamento térmico em zonas não isoladas da parede de granito  

 Implementação de toldo no terraço do Piso 3 

 

Cenário de Reabilitação Prático (C.R.P) 

Para este pacote foram selecionadas as seguintes medidas: 

 Colocação de lona exterior na claraboia 
 Implementação de tela de baixa emissividade em envidraçado do pátio 

 Implementação de toldo retrátil no terraço do piso 3 

 

6.2 Resultados 
Como já explicado, os resultados dividem-se em dois tipos de tabelas. A Tabela 18 

representa as variações das necessidades de energia útil para climatização, dos dois modelos 

criados (em algoritmo do REH e EnergyPlus), com temperaturas de referência no interior da 

fração de 18°C na estação de aquecimento e de 25°C na estação de arrefecimento. O facto de 

terem as mesmas temperaturas de referência permite comparar a resposta dos dois modelos á 

implementação das medidas.  

A Tabela 19 apresenta as variações dos 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞.
e 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.

nas diferentes zonas em 

estudo, para temperaturas de referência de 20°C para o aquecimento e 23°C para o 

arrefecimento. Isto permite um maior pormenor de estudo, verificando qual o impacto das 

medidas em determinada zona. A mesma tabela ainda contém a variação das amplitudes de 

temperatura. A explicitação do parâmetro 𝐺𝐷𝑑 e dos intervalos de temperaturas de referência 

definidos para o mesmo, está feita no subcapítulo 4.2.4. Para complementar a análise e 

visualização dos resultados foram adicionados os resultados também em forma gráfica. 

 

 
Tabela 18 - Impacto das medidas nas necessidades de energia útil para aquecimento e arrefecimento 

 REH EnergyPlus 

Medida 𝜟𝑵𝒊𝒄 (𝒌𝑾𝒉
𝒎𝟐⁄ ) 𝜟𝑵𝒗𝒄 (𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐⁄ ) 𝜟𝑵𝒊𝒄 (𝒌𝑾𝒉
𝒎𝟐⁄ ) 𝜟𝑵𝒗𝒄 (𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐⁄ ) 

Tela de Baixa Emissividade -1,6   (3,2%) - -0,6   (1,2%) - 

Película Solar +5,6  (11,3%) -6,5  (24,3%) +2,2  (4,4%) -4,0  (20,6%) 

Painel Translucido -3,4    (6,9%) +1,0  (3,7%) -1,7   (3,4%) +0,6  (3,1%) 

Toldo Retráctil - -2,2   (8,2%) - -2,8   (14,4%) 

Vidro Reflectante claraboia +0,6   (1,2%) -2,8   (10,4%) +0,3  (0,6%) -2,0   (10,3%) 

Vidro Transparente claraboia -0,9    (1,8%) -0,6   (2,2%) -0,6   (1,2%) -0,3   (1,5%) 

Lona Exterior - -6,8   (25,4%) - -3,4   (17,5%) 

Isolamento -3,9    (7,9%) +0,1  (0,4%) -8,9   (17,8%) +0,1  (0,5%) 

Cenário de Reabilitação Ideal -6,4    (12,9%) -8,0   (29,9%) -10,1 (20,2%) -3,2   (30,4%) 

Cenário de Reabilitação Prático -1,6    (3,2%) -9,6   (35,8%) -0,6    (1,2%) -3,2   (30,4%) 
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Gráfico 12 - - Impacto das medidas nas necessidades de energia útil para aquecimento (𝑁𝑖𝑐) para os dois modelos 

Gráfico 13 - Impacto das medidas nas necessidades de energia útil para arrefecimento (𝑁𝑣𝑐) para os dois modelos 
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Tabela 19 - Impacto das medidas nas diferentes zonas de estudo 

 

Zona Medida 𝚫𝑮𝑫𝒅𝒂𝒒 .(ºC) 𝚫𝑮𝑫𝒅𝒂𝒓𝒓. (ºC) 𝚫𝐓𝐦𝐚𝐱(ºC) 𝚫𝐓𝐦𝐢𝐧(ºC) 

 
 
 

1º Piso 

Tela de Baixa Emissividade -6    (0,6%) - - 0 

Película Solar +41 (3,9%) -22  (8,1%) -0,4 -0,1 

Painel Translucido -18  (1,7%) +14 (5,2%) +0,1 +0,1 

Toldo Retráctil - -16  (5,9%) -0,2 - 

Vidro Reflectante (claraboia) +12 (1,1%) -12  (4,4%) -0,2 -0,1 

Vidro Transparente (claraboia) -2    (0,2%) 0 0 0 

Lona Exterior - -24  (8,9%) -0,4 - 

Isolamento -77  (7,3%) +16 (5,9%) +0,3 +0,2 

Cenário de Reabilitação Ideal -87  (8,2%) -24  (8,9%) -0,4 +0,2 

Cenário de Reabilitação Prático -6    (0,6%) -37  (13,7%) -0,6 0 

 
 
 
 
 
 

2º Piso (Sala) 

Tela de Baixa Emissividade -8    (0,8%) - - +0,1 

Película Solar +57 (5,8%) -36  (10,9%) -0,7 -0,2 

Painel Translucido -25  (2,5%) +21 (6,3%) +0,1 +0,2 

Toldo Retráctil - -26  (7,9%) -0,3 - 

Vidro Reflectante (claraboia) 17    (1,7%) -19  (5,7%) -0,3 0 

Vidro Transparente (claraboia) -4     (0,4%) 0     -0,1 0 

Lona Exterior - -39  (11,8%) -0,7 - 

Isolamento -44   (4,4%) +10 (3,0%) +0,1 +0,1 

Cenário de Reabilitação Ideal -57   (5,8%) -51  (15,4%) -0,9 +0,2 

Cenário de Reabilitação Prático -8     (0,8%) -60  (18,1%) -1,0 +0,1 

 
 
 

2º Piso (Quartos) 

Tela de Baixa Emissividade -1     (0,1%) - - 0 

Película Solar +9    (0,8%) -4    (1,6%) 0 0 

Painel Translucido -4     (0,4%) +3   (1,2%) 0 0 

Toldo Retráctil - -6    (2,4%) 0 - 

Vidro Reflectante (claraboia) +3    (0,3%) -3    (1,2%) 0 0 

Vidro Transparente (claraboia) 0  0    0 0 

Lona Exterior - -6    (2,4%) -0,1 - 

Isolamento -128 (11,5%) +13 (5,3%) 0 +0,3 

Cenário de Reabilitação Ideal -130 (11,7%) -1    (0,4%) -0,2 +0,3 

Cenário de Reabilitação Prático -1      (0,1%) -10  (4,1%) -0,1 0 

 
 
 
 
 
 

3º Piso 

Tela de Baixa Emissividade -6      (-0,6%) - - 0 

Película Solar +73   (7,9%) -50  (13,3%) -0,9 -0,2 

Painel Translucido -16    (1,7%) +13 (3,4%) +0,1 +0,1 

Toldo Retráctil - -43  (11,4%) -0,5 - 

Vidro Reflectante (claraboia) +23   (2,5%) -32  (8,5%) -0,7 0 

Vidro  Transparente  (claraboia) -6     (0,6%) -1    (0,3%) -0,1 +0,1 

Lona Exterior - -65  (17,2%) -1,3 - 

Isolamento -29   (3,1%) +6    (1,6%) 0 +0,1 

Cenário de Reabilitação Ideal -41   (4,4%) -94  (24,9%) -1,7 +0,2 

Cenário de Reabilitação Prático -5     (0,5%) -102(27,1%)   -1,8 0 
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Gráfico 14 – Impacto das medidas nos graus-dia de desconforto interior (𝐺𝐷𝑑) nas diferentes zonas de estudo 
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7. Discussão de Resultados 
 

Este capítulo apresenta a análise do impacto das medidas, nomeadamente são discutidos os 

efeitos da simulação individual de cada solução e posteriormente são analisados também os 

resultados da simulação dos cenários de reabilitação.  

 

7.1 Aplicações isoladas 
Neste subcapítulo é apresentada a discussão de resultados para a implementação individual 

das soluções sendo no final expostas as principais conclusões acerca de cada uma. 

7.1.1 Tela de baixa emissividade  
Como é possível observar na Tabela 18, as necessidades de aquecimento no modelo em 

algoritmo do REH são reduzidas em cerca de 3,2%, o que é considerável dada a reduzida área de 

intervenção da solução. Isto deve-se à redução da transmissão de calor para o exterior, que no 

caso do envidraçado do pátio é maior por esta não possuir qualquer dispositivo de proteção 

solar que adicione alguma resistência térmica. No modelo dinâmico o impacto é menor 

provavelmente devido ao envidraçado estar numa zona exterior bastante resguardada (pátio), 

com poucos efeitos de vento e com calor radiado pelas paredes envolventes, o que não é tido 

em conta na folha de cálculo de metodologia do REH e que provoca menores perdas de calor.  

Na análise por zonas, e como era de prever, a principal zona afetada é a da sala (Tabela 

19), mas pelas mesmas razões explicadas no parágrafo anterior, a influência não é significativa. 

 

7.1.2 Película solar 
As necessidades de aquecimento no modelo em algoritmo do REH aumentam 

consideravelmente (Tabela 18) devido às reduções dos ganhos solares nos envidraçados. Ainda 

assim há uma redução acentuada das necessidades de arrefecimento, sendo esta a segunda 

solução com melhor resultado neste aspeto (Gráfico 13). Já pelo modelo em EnergyPlus, o 

impacto da aplicação das películas no comportamento térmico é semelhante mas não tão 

acentuado, o que é explicado pelos menores ganhos solares nos envidraçados deste modelo 

devido aos menores fatores solares dos vidros (explicado no Anexo M).  

Na análise por zonas é possível observar que a medida tem mais impacto na zona do 3º 

piso (Tabela 19), devido à maior quantidade de envidraçados intervencionados nessa zona. Na 

zona da sala há uma redução apreciável dos graus dias de desconforto para arrefecimento 

𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
mas também existe um aumento significativo dos graus dias de desconforto para 

aquecimento, 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞.
,  o que é bastante prejudicial dado que é uma zona com problemas nas 

estação de aquecimento.  

 

7.1.3 Painel translúcido  
As necessidades de aquecimento no modelo em algoritmo do REH diminuem 

significativamente (Tabela 18) tendo em conta a área de intervenção reduzida desta solução. As 

razões para este comportamento são idênticas às apresentadas para a tela de baixa 

emissividade, sendo o coeficiente de transmissão térmica desta solução inferior, o que explica 

os resultados mais acentuados. Existe um aumento de quase 4% do valor das necessidades de 

arrefecimento o que é significativo. 
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Quanto à simulação da medida no modelo dinâmico, a mesma tem impactos menos 

significativos, sendo pior em termos do que é o aumento das necessidades de arrefecimento em 

relação à redução do 𝑁𝑖𝑐 (Tabela 18). Como já foi explicado para a colocação da tela de baixa 

emissividade, o facto de se poder modelar a zona do pátio e a sua envolvente no software, ao 

contrário do que acontece na folha de cálculo, pode explicar a diferença de resultados entre os 

dois modelos. 

Quanto à análise multi-zona, verifica-se que há um aumento significativo dos 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
  

principalmente na sala (Gráfico 14), o que é prejudicial dado que nesta zona há problemas de 

arrefecimento durante o Verão.  

 

7.1.4 Toldo Retráctil  
É uma medida com impacto considerável nas necessidades de arrefecimento dos dois 

modelos (Tabela 18) devido principalmente às reduções dos ganhos solares pelos envidraçados 

de correr do 3º piso. 

Na análise por zonas é possível observar que há uma diminuição significativa 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
 

em todas as zonas da fração, com maior impacto no 3º piso (Tabela 19), como era de esperar.  

 

7.1.5 Vidro duplo na Claraboia  
A solução com vidro refletante reduz consideravelmente as necessidades de 

arrefecimento em ambos os modelos (Gráfico 13). Isto era esperado dado que o envidraçado da 

claraboia é o que tem maiores ganhos solares e qualquer medida aí aplicada terá grandes 

repercussões no 𝑁𝑣𝑐. É de realçar que embora a embora a redução dos graus dias de 

arrefecimento no 3º piso seja menor comparativamente à implementação do toldo, a 𝑇𝑚á𝑥 

reduz-se mais com esta solução (Tabela 19), o que indicia o grande peso da claraboia para as 

grande amplitudes de temperatura no piso superior.  A redução dos ganhos solares também se 

reflete no aumento das necessidades de aquecimento e dos graus dias de desconforto para 

aquecimento, principalmente do 3º piso. O facto de provocar um aumento, ainda que pequeno, 

dos 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞.
 no 1º piso (Tabela 19) é desvantajoso devido aos problemas de temperaturas baixas 

desta zona. 

A implementação do vidro transparente de 5mm tem menor impacto nos ganhos solares 

dos dois modelos havendo uma baixa redução do 𝑁𝑣𝑐 mas também do 𝑁𝑖𝑐 (Tabela 18), o que 

não acontece para o outro tipo de vidro. Esta solução reduz a transmissão de calor para o 

exterior pela claraboia tendo pouco impacto nos ganhos solares.  

 

7.1.6 Lona Exterior para Claraboia 
Esta solução tem resultados muito bons causando uma diminuição mais de um quarto 

necessidades de arrefecimento no modelo em algoritmo do REH (Tabela 18). A razão para esta 

redução acentuada está relacionada com os elevados ganhos solares que a fração tem pela 

claraboia e pela elevada redução dos mesmos pela lona, que é um dispositivo de proteção solar 

do tipo exterior e por isso com maior eficiência. Ao nível do modelo dinâmico, a redução não é 

tão acentuada, o que pode ter a ver com as propriedades padrão do dispositivo de proteção 

solar utilizado no software ser mais transmissível que o adotado seguindo o REH. 

Pelo Gráfico 14 pode-se observar que é a medida com maior impacto a nível 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
 

chegando a reduzi-los em 17 % no 3º piso, a zona da casa com mais problemas de arrefecimento 

durante o Verão.  
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7.1.7 Isolamento  
A medida provoca uma redução de 8% nas necessidades de aquecimento no modelo em 

algoritmo do REH, enquanto que no modelo dinâmico o valor chega quase aos 18% (Gráfico 12) 

. A influência elevada das pontes térmicas na quantidade de calor transmitido para o exterior e 

a diminuição desse valor na execução da solução é a razão da diminuição significativa do 𝑁𝑖𝑐. No 

modelo EnergyPlus o impacto é maior por não ter sido modificado o coeficiente de transmissão 

térmica da restante parede de granito (parte isolada), por onde é distribuído o peso total das 

pontes térmicas existentes, e que pelo mesmo método utilizado para criar o modelo teria um U 

maior (explicado no Anexo M). Isto não foi efectuado para não desvirtuar os resultados multi-

zona, já que toda a fração iria sofrer grandes alterações no comportamento térmico. O valor das 

necessidade de arrefecimento, 𝑁𝑣𝑐, nos dois modelos é praticamente inalterado havendo um 

ligeiro aumento (Tabela 18) explicado pela redução de transmissão de calor para o exterior que 

o isolamento interior provoca.  

A nível dos 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞.
 é a medida com maior impacto (Gráfico 14) sendo a zona dos quartos 

do 2º piso a mais influenciada.  

Também é causado um aumento indesejável dos 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
 no 3º piso e na zona da sala, 

o que é um factor a ter em conta na implementação desta medida. 

 

7.1.8 Apreciação final de cada medida 
 A tela de baixa emissividade é uma medida bem-sucedida dada a facilidade de 

implementação e cumprimento do objetivo de aumento da temperatura na sala do 2º 

piso, embora esse aumento não seja muito significativo.  

 As películas solares apesar da fácil colocação e do arrefecimento dos pisos superiores 

durante o Verão, provocam agravamento dos problemas de aquecimento da fração no 

Inverno, sendo um entrave à aplicação da solução. 

 A implementação do painel translúcido tem bons resultados no que diz respeito ao 

aumento da temperatura da sala do 2º piso durante a estação de aquecimento mas leva 

ao agravamento do problema de arrefecimento durante o Verão para a mesma zona. 

Juntando a isto, o facto de ser difícil de implementar torna esta solução pouco viável. 

 A colocação dum toldo retráctil é uma medida eficaz e de fácil execução cumprindo bem 

o objetivo de melhorar o conforto térmico da fração durante a estação de arrefecimento, 

principalmente no 3º piso. 

 Embora não tão eficaz como outras soluções, o adicionamento dum vidro transparente 

à claraboia é uma solução razoável para melhoramento do conforto térmico na fração 

na estação de aquecimento. 

 O adicionamento do vidro refletante à claraboia é uma medida pouco recomendável pois 

além de agravar o problema de aquecimento da fração durante o Inverno, perde a sua 

utilidade em reduzir os ganhos solares se ao mesmo tempo for colocada a lona exterior 

na claraboia.  

 A lona exterior é uma solução extremamente eficaz na melhoria do problema de altas 

temperaturas nos pisos superiores. 

 O isolamento das paredes embora seja uma solução dispendiosa e que possa provocar 

alterações na arquitetura da casa, apresenta excelentes resultados no aumento da 

temperatura interior dos pisos inferiores da fração para a estação de aquecimento. 
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7.2 Cenários de Reabilitação 
 

Para uma maior compreensão do real impacto dos cenários de reabilitação foi 

construído também um gráfico da evolução das temperaturas ao longo do ano da zona da sala 

da fração, para os dois casos de estudo, sendo os mesmos comparados às temperaturas do 

modelo base na mesma zona. O gráfico está localizado no Anexo N (Gráfico N.2). 

7.2.1 Cenário ideal 
A simulação deste plano de medidas tem um elevado impacto no valor do 𝑁𝑖𝑐, havendo 

a redução de aproximadamente 13% no modelo em algoritmo do REH(Tabela 18) e de 20% no 

modelo dinâmico, sendo que a explicação desta diferença tem a ver com o modelação de pontes 

térmicas no EnergyPlus, já explicado anteriormente (ver subcapítulo 7.1.7). A grande diminuição 

do calor transmitido para o exterior, que se pode observar no Gráfico 15, deriva do isolamento 

térmico aplicado nas paredes de granito.  

O valor da redução das necessidades de arrefecimento, 𝑁𝑣𝑐, é ainda mais acentuado, 

cerca de 30 % para os dois modelos, sendo a lona exterior a medida que provoca maior impacto 

neste parâmetro. O isolamento térmico das paredes impede que a redução do valor seja ainda 

maior, nomeadamente pela menor quantidade de calor transmitido para o exterior nesta 

estação, como é possível observar no Gráfico 15. 

Quanto à análise multi-zona, é de se notar a diminuição significativa dos 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞.
 nas 

zonas mais frias da casa, nomeadamente no 1º piso e quarto virado a Oeste do 2º piso. Os 

𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
 são fortemente reduzidos nas áreas de interesse, sendo que no 3º piso a diferença anda 

à volta dos 25% e na zona da sala nos 15 % (Tabela 19). As temperaturas máximas também são 

altamente influenciadas havendo uma diminuição de quase 2°C no piso superior.  

Analisando o gráfico N.2 do Anexo N e restringindo-o somente ao período entre Janeiro 

e Maio (Gráfico 16), é possível observar a diferença de temperaturas médias que existe com a 

aplicação das medidas. A variação é de aproximadamente 1°C. 

Pode-se concluir que no cenário de ideal de reabilitação o comportamento térmico é 

significativamente melhorado, cumprindo os principais objetivos de diminuir os problemas de 

aquecimento nos pisos inferiores, e de arrefecimento no 3º piso e na zona da sala do 2º piso.   

 

 
 

Gráfico 15 - Reduções nas trocas de calor com a aplicação do Cenário de Reabilitação Ideal 
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7.2.2 Cenário prático 
Este plano provoca um redução do 𝑁𝑖𝑐 em aproximadamente 3% no modelo em 

algoritmo do REH(Tabela 18) e somente de 1% no modelo em EnergyPlus, o que 

comparativamente com a implementação do cenário ideal é um valor bastante reduzido. Este 

resultado deve-se essencialmente a este conjunto de medidas não ter impacto na redução das 

pontes térmicas da fração, que são responsáveis pela maior quantidade de perdas de calor na 

estação de aquecimento.  

A redução do valor do 𝑁𝑣𝑐 é a vantagem principal na execução deste plano de medidas, 

já que reduz as necessidades de arrefecimento em mais de 36% no modelo em algoritmo do 

REH e 30 % no modelo dinâmico em EnergyPlus. Esta maior eficiência na redução do 𝑁𝑣𝑐 

comparativamente ao plano ideal é explicada pela menor redução da quantidade de calor 

transmitido para o exterior devido à não implementação do isolamento térmico nas paredes, 

como é possível observar pela comparação dos Gráficos 15 e 17.  
Os 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞.

são pouco influenciados (Tabela 19), tal como a subida da temperatura 

mínima da sala. No entanto, os 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
  são reduzidos muito significativamente, chegando a 

haver uma diferença de -27% no 3º piso. Na diminuição das 𝑇𝑚𝑎𝑥 também é verificado o mesmo 

comportamento, havendo uma descida de 1,8°C no 3º piso e de 1,0°C na zona da sala.  

Restringindo o Gráfico N.2 do Anexo N somente para o período entre Junho e Outubro 

(Gráfico 18),é possível observar como as temperaturas baixam com a aplicação das soluções 

deste cenário de reabilitação. A variação é bastante significativa, chegando a diferenças da 

ordem dos 2ºC de temperatura média. 

Pode-se concluir que este cenário de reabilitação apresenta excelentes resultados no 

que diz respeito à redução dos problemas de arrefecimento da fração mas não melhora 
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Gráfico 16 - Impacto da aplicação do Cenário de Reabilitação Ideal nas temperaturas médias diárias para o período de Janeiro a 
Maio 
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praticamente em nada o conforto térmico nos pisos inferiores durante a estação de 

aquecimento.  
 

 
 

Gráfico 17 - Reduções nas trocas de calor com a aplicação do Cenário de Reabilitação Prático 
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Gráfico 18 -  Impacto da aplicação do Cenário de Reabilitação Prático nas temperaturas médias diárias para o período de Junho a 
Outubro 
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8. Conclusões e futuros projectos 
 

Depois de avaliadas todas as medidas para melhoria do comportamento térmico da 

fração e analisados os seus resultados, é possível retirar as principais conclusões acerca do 

trabalho realizado.  

Começando pela utilização das ferramentas de modelamento do comportamento 

térmico da fração, verificou-se o que anteriormente tinha sido expresso, nomeadamente sobre 

os tempos de criação dos modelos e facilidade de uso das duas ferramentas. A folha de cálculo 

por ser mais fácil e mais rápida na criação do modelo permitiu retirar uma série de dados 

interessantes sobre a fração. O software EnergyPlus por ser mais difícil de aprender a utilizar, e 

pelas grandes dimensões da fração a serem modeladas, não possibilitou no final ter tempo para 

retirar mais características térmicas do apartamento e simular outras medidas para aplicação. 

Ainda assim, e embora sejam ferramentas bastante diferentes tanto do ponto de vista de uso, 

como também dos dados meteorológicos que utilizam, têm resultados algo semelhantes em 

relação às necessidade de energia útil calculadas, sendo que as temperaturas exteriores mais 

baixas ao longo do ano utilizadas no EnergyPlus explicam o maior 𝑁𝑖𝑐 e menor 𝑁𝑣𝑐  deste modelo. 

A diferença entre os dois modelos quanto aos impactos das diferentes soluções de 

melhoramento nas necessidades de energia útil também não é muito significativa. Os principais 

fatores diferenciadores nesta questão foram as diferentes capacidades de recriar a geometria 

do edifício e das zonas envolventes, como foi possível observar nas medidas aplicadas ao 

envidraçado do pátio, e a dificuldade em modelar pontes térmicas no EnergyPlus, que foi 

possível observar pelos resultados da colocação do isolamento nas paredes.  

Observando o comportamento térmico da fração, foi possível confirmar pelos modelos 

criados o que os ocupantes da mesma tinham referido, nomeadamente pelos resultados obtidos 

no modelo em EnergyPlus, onde é verificado os problemas de aquecimento, principalmente no 

piso inferior e da zona dos quartos, e os problemas de arrefecimento dos pisos superiores (zona 

da sala e 3º piso). Pela análise feita ao modelo em folha de cálculo, houve a possibilidade de 

determinar os diversos fatores que contribuem para o comportamento térmico da fração. O 

grande número de envidraçados do 3º piso e nomeadamente a existência da claraboia é o 

principal factor para as temperaturas excessivamente altas que se verificam aí, na altura de 

Verão. O facto também de existir a escada em espiral que atravessa todas os andares do 

apartamento, e que leva ao “efeito chaminé”, é outra característica que contribui para o mesmo 

problema, embora este fenómeno não tenha sido possível modelar nas ferramentas utilizadas. 

As pontes térmicas da fração, nomeadamente a grande área de parede de granito sem 

isolamento, é a principal causa das temperaturas baixas no 1º piso e quarto virado a Oeste do 

2º piso. O “efeito chaminé” é também aqui um elemento que contribui para o mesmo problema, 

impossibilitando que o ar quente se mantenha no 1º piso da fração. Assim verificou-se que as 

principais áreas a intervir são as paredes sem isolamento e os envidraçados do apartamento.  

Quanto à avaliação das medidas, e em termos de soluções que visaram a melhoria do 

arrefecimento da fração durante as estações mais quentes, foi possível verificar que as soluções 

cujo objetivo foi diminuir os ganhos solares pelos envidraçados tiveram sucesso. A lona exterior 

e o toldo foram as que melhores resultados apresentaram em termos de baixar as necessidades 

de arrefecimento, 𝑁𝑣𝑐 , da fração e os graus dias de desconforto para arrefecimento, 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
, 

dos pisos superiores, sem piorar o conforto térmico durante a estação de aquecimento. Embora 

não discutida em detalhe, a solução testada de Free-Cooling (Anexo O) também teve resultados 

muito significativos na redução dos 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
. No que diz respeito às medidas que visaram a 

melhoria do conforto térmico durante as estações mais frias, a que tem melhores resultados é 
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a que permite diminuir as pontes térmicas da fração. Nomeadamente, a colocação de 

isolamento interior nas paredes do 1º piso e quarto virado a Oeste do 2 piso, é de facto a única 

solução que proporciona melhorias significativas a este nível, sendo que a colocação da tela de 

baixa emissividade, embora tenha alguma influência positiva na temperatura da sala, não 

resolve de maneira alguma o problema na sua globalidade.  

Estes resultados comprovam o que já tinha sido verificado em outros estudos 

semelhantes de melhoria do conforto térmico de edifícios históricos, onde as soluções com 

melhores resultados envolveram isolamento das paredes de pedra e intervenção em 

envidraçados [11]. 

 Relativamente ao teste dos cenários de reabilitação, foi verificado o que já tinha sido 

comprovado com a aplicação isolada das soluções de melhoria, sendo que este estudo específico 

permitiu dar uma melhor noção do que é possível realmente melhorar consoante o nível de 

receptividade dos habitantes às remodelações na fração causadas pelas medidas. O cenário de 

reabilitação ideal é o único capaz de minorar significativamente os problemas de aquecimento 

da fração em estudo sendo que apresenta também excelentes resultados ao nível de melhoria 

de conforto térmico durante a estação de arrefecimento. O cenário prático embora seja menos 

exigente a nível económico-logístico, não resolve o problema de transmissão de calor pelas 

paredes de granito nos pisos inferiores, não provocando assim melhorias assinaláveis na 

diminuição das necessidades e dos graus dias de desconforto para aquecimento, 𝑁𝑖𝑐 e 

𝐺𝐷𝑑𝑎𝑞.
Ainda assim, este cenário de reabilitação apresenta excelentes resultados na diminuição 

das necessidade de arrefecimento e dos 𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟.
 nos pisos superiores, sendo melhores ainda 

que o cenário de reabilitação ideal. 

Para futuros projectos seria interessante testar outras medidas, nomeadamente que se 

centrassem em melhorar o conforto deste tipo de prédios durante o Inverno. A modelação e o 

estudo do impacto do “efeito chaminé” no comportamento dos prédios históricos do Porto seria 

também um importante passo para uma descrição completa do que se passa no interior deste 

tipo de edifícios. Possíveis medidas para diminuir a severidade desse fenómeno seria outro tema 

interessante de se estudar. 
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ANEXO A – Constituição das envolventes 
Tabela A.1 - Constituição detalhada das envolventes 

Tipo de Envolvente Envolvente Camadas  e (mm) k (𝑾
𝒎𝟐º𝑪⁄ )  ρ  (𝒌𝒈/𝒎𝟑) 

 
 
 
 

Envolventes 
verticais 

exteriores 

 
 

Parede em Granito 

Mosaico Cerâmico  10 1,30 2100 

Argamassa de Reboco 
Tradicional 

10 1,30 1900 

Alvenaria de Granito 600 2,80 2600 

Caixa de ar* 20  -   -  

Lã mineral  50 0,04 40 

Dupla camada de Gesso 
cartonado 

26 0,25 900 

 
 

Parede em Knauff 

Argamassa de Reboco de 
Impermeabilização  

10 1,00 1700 

Placa Aquapanel Outdoor da 
“Knauf” 

13 0,36 1280 

Lã mineral 40 0,04 40 

Caixa de ar* 40  -   -  

Lã mineral  30 0,04 40 

Dupla camada de Gesso 
cartonado 

26 0,25 900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envolventes 
horizontais 
exteriores 

 

 
 

Cobertura Plana do 
Piso 3 

Painel Sandwich  40 0,025 40 

Dupla camada de Viroc 12 0,22 1350 

Tela de impermeabilização 5 0,23 1050 

Caixa de ar 20  -   -  

Caixa de ar 20  -   -  

Lã mineral  60 0,04 40 

Dupla camada de Gesso 
cartonado 

26 0,25 900 

 
 
 

Cobertura Plana do 
Piso 2 

Mosaico Cerâmico  10 1,30 2100 

Tela de impermeabilização 5 0,23 1050 

Betonilha de Enchimento  40 1,30 1900 

Manta acústica “Impactodan 
10” 

10 0,04 25 

Aglomerado Hidrófugo  25 0,18 650 

Caixa de ar 20  -   -  

Placa de Viroc 19 0,22 1350 

Caixa de ar** 20  -   -  

Lã mineral com Véu Negro 40 0,04 70 

Lã mineral 60 0,04 40 

Dupla camada de Gesso 
cartonado 

26 0,25 900 

  
 

Cobertura Inclinada 
do Piso 2 

Telha Cerâmica  30 0,50 13100 

Subtelha em PVC 3 0,17 1390 

Poliestireno XPS  60 0,035 35 

Manta acústica “Impactodan 
10” 

10 0,04 25 

Placa de Viroc 12 0,22 1350 

Caixa de ar 20  -   -  

Caixa de ar 30  -   -  

Lã mineral 60 0,04 40 

Dupla camada de Gesso 
cartonado 

26 0,25 900 

 
Cobertura com 

Desvão 

Placa de Viroc 19 0,22 1350 

Caixa de ar 20  -   -  

Placa de Viroc 19 0,22 1350 

Caixa de ar** 20  -   -  

Lã mineral 80 0,04 40 

Dupla camada de Gesso 
cartonado 

30 0,25 900 
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Envolventes 
verticais 

interiores 
 

Paredes em 
contacto com a 
outra fracção 

existente 

Gesso cartonado  13 0,25 900 

Lã mineral 60 0,04 40 

Caixa de ar* -  -   -  

Lã mineral 60 0,04 40 

Gesso cartonado  13 0,25 900 

Parede em contacto 
com prédio 
adjacente 

Bloco de Granito  500 2,80 2600 

Reboco Térmico “isodur”  60 0,09 350 

 
Paredes em 

contacto com zonas 
comuns e elevador  

Dupla camada de Gesso 
cartonado 

26 0,25 900 

Caixa de ar* 50  -   -  

Lã mineral 50 0,04 40 

Dupla camada de Gesso 
cartonado 

26 0,25 900 

 
Portas 

Folha de madeira   10 0,15 450 

Folha de alumínio   0,40 230 11 

Núcleo de Poli-Isocianurato 20 0,042 20 

Folha de alumínio   0,40 230 11 

Folha de madeira   10 0,15 450 

 
 

Envolventes 
horizontais 
interiores 

 

 
 

Pavimento sobre 
parte inferior de 

edifício 

Dupla camada de Gesso 
cartonado 

26 0,25 900 

Lã mineral 60 0,04 40 

Lã mineral com Véu Negro 40 0,04 70 

Caixa de ar*** 20  -   -  

Placa de Viroc 19 0,22 1350 

Caixa de ar*** 20  -   -  

Manta acústica “Impactodan 
10” 

10 0,04 25 

Betonilha de Enchimento  40 1,30 1900 

Lã mineral 30 0,04 40 

Soalho de madeira 20 0,23 800 
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ANEXO B – Determinação de propriedades térmicas das 

envolventes 
 

Coeficientes de Transmissão térmica  
Devido a alguma falta de informação foi necessário determinar coeficientes de transmissão 

térmica de algumas envolventes. Para isto recorreu-se ao catálogo ITE50 disponibilizado pelo 

LNEC. 

Cobertura com desvão 

O valor de 𝑈 foi retirado Tabela B.1 correspondente a coberturas inclinadas com isolante 

sobre esteira horizontal (Fluxo ascendente). O isolante térmico é lã mineral que tem a 

designação de 𝑀𝑊 na tabela, sendo a espessura de 80mm. A esteira horizontal é de constituição 

leve. O valor correspondente é então de 0,54. 
Tabela B.1 - Coeficientes de transmissão térmica de coberturas 

 
 

Envidraçado do tipo 1 (de abrir) 

Este envidraçado tem uma caixilharia de madeira sendo de vidro duplo com caixa de ar 

de 16mm. Todos os envidraçados deste tipo existentes dentro da fração possuem como 

dispositivos de oclusão nocturna portadas de madeira com baixa permeabilidade ao ar. O valor 

de 𝑈 foi  retirado da Tabela B.2 
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Tabela B.2 - Coeficientes de transmissão térmica de envidraçados com caixilharia de madeira 

 
Envidraçado do tipo 2 (de correr) 

Este envidraçado tem uma caixilharia metálica com corte térmico, sendo de vidro duplo 

com caixa de ar de 16mm. O envidraçado deste tipo que está presente na zona do pátio, figura 

X, não possui dispositivo de oclusão nocturna enquanto que o que está presente na zona do 

terraço possui uma cortina interior opaca. Os valores dos 𝑈 foram retirados da Tabela B.3  
Tabela B.3 - Coeficientes de transmissão térmica de envidraçados com caixilharia de metálica com corte térmico 
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Envidraçado da claraboia 

O valor 𝑈 para o vidro da claraboia foi retirado da secção para vãos envidraçados 

horizontais onde foi necessário usar a equação seguinte referente a um fluxo ascendente e que 

relaciona os envidraçados verticais com os horizontais.  

𝑈𝑤ℎ =
1

1
𝑈𝑤

− 0,04
 

𝑈𝑤 – Coeficiente de transmissão térmica para o vão envidraçado vertical  

O valor de 𝑈𝑤  foi retirado da tabela dos vãos envidraçados verticais com caixilharia 

metálica sem corte térmico (Tabela B.4), para um vidro simples, sendo igual a 6,0 𝑊 𝑚2º𝐶⁄   .  
Tabela B.4 - Coeficientes de transmissão térmica de envidraçados com caixilharia de metálica sem corte térmico 

 
 

 

Pontes Térmicas 

 Pontes Térmicas Planas 

A única ponte térmica plana existente é a parede em alvenaria de granito que não possui 

isolamento interno. Para determinar o coeficiente de transmissão térmica da ponte térmica foi 

feito o cálculo da resistência equivalente da parede e determinado o 𝑈 a partir daí.  

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 +  ∑ 𝑅𝑗𝑗
 

𝑅𝑗 − Resistência térmica da camada j; [𝑚2º𝐶
𝑊⁄ ] 

𝑅𝑠𝑖- Resistência térmica superficial interior; [𝑚2º𝐶
𝑊⁄ ] 

𝑅𝑠𝑒  - Resistência térmica superficial exterior; [𝑚2º𝐶
𝑊⁄ ] 

Os valores das resistências térmicas superficiais estão expostos na Tabela B.5 sendo o 

sentido do fluxo neste caso horizontal. 

 
Tabela B.5 - Resistências térmicas superficiais 
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Para os valores de 𝑅𝑗, o cálculo efetuado é o seguinte:  

𝑅𝑗 =
𝑑𝑗

𝑘
 

𝑑𝑗 – espessura da camada j 

𝑘- condutibilidade térmica 

 

 

Os cálculos estão resumidos na seguinte tabela: 

 
Tabela B.6 - Cálculos para PTP 

Envolvente Camadas  𝑑𝑗(mm) 𝑘   (𝑊
𝑚2º𝐶⁄ )   𝑅 

 
Parede em 

Granito sem 
isolamento 

𝑅𝑠𝑒  - - 0,040 

Mosaico Cerâmico  10 1,30 0,008 

Argamassa de Reboco 
Tradicional 

10 1,30 0,008 

Alvenaria de Granito 600 2,80 0,214 

𝑅𝑠𝑖  - - 0,130 

 

O valor de 𝑈 da ponte térmica plana é de 2,50 𝑊 𝑚2º𝐶⁄ . 

 Pontes Térmicas Lineares 

Os valores dos coeficientes de transmissão para as pontes térmicas lineares foram retirados 

da Tabela B.7 pertencente ao Despacho n.º 15793-K/2013.  
Tabela B.7 - Coeficientes de transmissão de PTL 
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Coeficientes de redução de perdas 
Os coeficientes de redução de perdas, 𝑏𝑡𝑟, foram retirados da Tabela B.8 pertencente 

ao Despacho n.º 15793-K/2013. Foi por isso necessário conhecer o volume das ZNU e a razão 

das áreas entre os elementos que separam o espaço interior útil do não útil, 𝐴𝑖, e os elementos 

que separam o espaço não útil do exterior, 𝐴𝑢. Estes dados estão presentes na Tabela B.9 

 
Tabela B.8 - Coeficientes de redução de perdas 

 
f - Espaço não útil que tem todas as ligações entre elementos bem vedadas, semaberturas de 

ventilação permanentemente abertas; 

F - Espaço não útil permeável ao ar devido à presença de ligações e aberturas deventilação 

permanentemente abertas; 

 

Tabela B.9 – Cálculos para determinação de coeficientes de redução de perdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o despacho, para as paredes em contacto com prédios adjacentes deve ser utilizado 

um valor de 𝑏𝑡𝑟 de 0,6. 

 

 

 

 

 

 𝑉𝑍𝑁𝑈 (𝑚3) 𝐴𝑖/𝐴𝑢  𝑏𝑡𝑟 
Paredes em contacto com 
escadas (f) 

389,73 0,47 1,0 

Portas de entrada e elevador 
(f) 

38,03 4,93 0,3 

Paredes Elevador(f) 38,03 6,66 0,3 

Parede em contacto com  
diferente fração (f) 

340,69 0,19 1,0 

Pavimento do piso 2 e 3 
sobre diferente Fração (f) 

340,69 0,67 0,9 

Pavimento do piso 3 sobre 
zona comum do edifício (f) 

389,73 0,15 1,0 
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ANEXO C – Tabelas usadas para construção de modelo baseado 

em REH  
 

Tabela C.1 -  Zonas definidas no NUTS III 

 

 

Tabela C.2 - Parâmetros climáticas de diferentes zonas para a estação de aquecimento 

 

 

 

Tabela C.3 - Parâmetros climáticas de diferentes zonas para a estação de arrefecimento 
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Tabela C.4  - Fatores de orientação 

 

Tabela C.5- Energia solar média incidente para diferentes zonas e orientações 
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ANEXO D - Cálculo de 𝑰𝒕 
 

Segue-se em resumo uma tabela com os dados necessários e o respectivo cálculo da 

Inércia Térmica da fração em estudo. 
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Figura D.1- Folha de cálculo usada para determinação de inércia da fracção 
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ANEXO E – Cálculo dos Coeficientes de Transmissão pelas 

Envolventes 
 

De seguida segue uma figura da folha de cálculo utilizada para o cálculo dos coeficientes 

de transmissão térmica pelas envolventes.  
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Figura E.1 - Folha de cálculo usada para determinação de coeficientes de transmissão 
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ANEXO F – Taxa de Renovação de Ar Horária Nominal 
 

A ventilação na fração é processada somente de forma natural. Tal como está referido 

no CE efectuado, o edifício não cumpre a norma NP 1037-1, sendo necessário determinar a taxa 

de renovação horária nominal, 𝑅𝑝ℎ, conforme o método previsto na norma EN 15242, 

simplificado e adaptado pelo despacho 15793 – H. Segundo este mesmo despacho é possível 

utilizar a ferramenta de cálculo (folha de cálculo) disponibilizada pelo LNEC para cálculo desta 

taxa, o que foi então realizado.  

A folha de cálculo preenchida encontra-se na página seguinte.  

Para preenchimento do grupo “1.Enquadramento do Edifício” as informações utilizadas foram 

as seguintes: 

 Região : Divide-se em dois parâmetros:  

A-  Todo o território Nacional, exceto os locais pertencentes a B; 

B-  RAA, RAM e as localidades situadas numa faixa de 5 km de largura junto à costa e/ou 

de altitude superior a 600 m; 

Pela ferramenta Google Earth foi possível verificar que o edifício encontra-se a 

sensivelmente 4500m da linha da costa.  

 Rugosidade: Divide-se em 3 parâmetros: 

 

I - Edifícios situados no interior de uma zona urbana 

 

II - Edifícios situados na periferia de uma zona urbana ou numa zona rural 

 

III - Edifícios situados em zonas muito expostas, mediante a inexistência de obstáculos 

que atenuem o vento. 

 

Como já referido o edifício situa-se no centro histórico da cidade do Porto. 

 Altitude do local: Retirado da ferramenta Google Earth 

 Nº de fachadas expostas ao exterior (𝑁𝑓𝑎𝑐ℎ): O edifício só tem uma fachada exposta 

ao vento quando, para uma dada orientação, a área dessa fachada representa mais de 

70% da área total de fachadas da fração e quando existem aberturas de ventilação 

apenas nessa fachada. Para os restantes casos considera-se que existem sempre 2 

fachadas expostas ao exterior com orientações diferentes.  

A fração em estudo não possui quaisquer aberturas de ventilação nas fachadas e a 

fachada com maior área representa sensivelmente 50% da área total das fachadas da 

fração.  

 Altura da fração: Corresponde à maior distância vertical entre o tecto da fração e o 

nível do terreno 

 Altura do Obstáculo situado em frente (𝐻𝑜𝑏𝑠) em m : Considerou-se a mesma que 

o edifício em estudo.  

 Distância ao obstáculo situado em frente (𝐷𝑜𝑏𝑠) em m: Nos casos em que 

existam vários obstáculos às fachadas, que se traduzam em diversos valores de 𝐷𝑜𝑏𝑠, 

deverá ser considerado aquele obstáculo que se traduza na maior distância 
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Figura F.1 - Folha de cálculo do LNEC para determinação de 𝑅𝑝ℎ 
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ANEXO G – Cálculos para Ganhos Solares 
 

Aqui apresentam-se dados necessários para os cálculos dos ganhos solares nas duas 

estações. 

Estação de Aquecimento 
A seguinte figura representa a folha de cálculo utilizada para determinar as 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑗

 e o 

somatório representado na equação 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura G.1 - Folha de Cálculo para determinação de 𝐴𝑠,𝑖𝑛𝑗
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Estação de Arrefecimento 
De seguida apresenta-se a folha de cálculo utilizada para determinar os ganhos solares 

brutos. 

 
Figura G.2 - Folha de cálculo utilizada para determinação de ganhos solares brutos 
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Figura G.3  - Folha de cálculo utilizada para determinação de ganhos solares brutos (continuação) 
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ANEXO H – Fatores de obstrução dos envidraçados 
 

Os fatores de obstrução dos vãos envidraçados, 𝐹𝑠,  variam do Inverno para o Verão, 

sendo necessário por isso definir dois valores diferentes para cada vão.  

A fórmula de cálculo deste fator é a seguinte:  

𝐹𝑠 = 𝐹ℎ ∗ 𝐹0 ∗ 𝐹𝑓 

𝐹ℎ - Fator de sombreamento do horizonte por obstruções exteriores ao edifício ou por outros 

elementos do edifício 

𝐹0 - Fator de sombreamento por elementos horizontais sobrejacentes ao envidraçado, 

compreendendo palas e varandas 

𝐹𝑓 - Fator de sombreamento por elementos verticais adjacentes ao envidraçado, 

compreendendo palas verticais, outros corpos ou partes de um edifício 

 

O fator 𝐹ℎ é dependente do ângulo de horizonte e da orientação do vão envidraçado e 

os valores adoptados são retirados da Tabela H.1 . Como não existem dados suficientes para o 

cálculo do ângulo de horizonte para cada vão envidraçado foi considerado um valor de 45º, 

como está enunciado no despacho para casos de edifícios localizados em zona urbana. Para a 

estação de arrefecimento o 𝐹ℎ é definido como sendo igual a 1. Para o caso da claraboia também 

se deu o mesmo valor dado não existirem obstruções ao envidraçado pelos restantes edifícios. 
Tabela H.1- Fatores 𝐹ℎ 

 
Os fatores 𝐹0 e 𝐹𝑓 são dependentes da estação climática. Estes fatores para a maioria 

dos casos são iguais a 1 dado que não existem elementos horizontais adjacentes aos 

envidraçados e os verticais somente existem para o envidraçado de correr do piso 4. Ainda assim 

é necessário ter em conta que o produto 𝐹0 ∗  𝐹𝑓  não deve ser superior a 0,9 se o envidraçado 

não estiver na face exterior da parede, o que só não acontece no caso da claraboia.  
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Estação de aquecimento  
O fator 𝐹𝑓,𝑖 é dado na Tabela H.2.   

Tabela H.2 – Fatores 𝐹𝑓,𝑖 

 
Como já dito anteriormente, foram só considerados os casos dos envidraçados de correr 

do piso 4. Para o envidraçado orientado a Sul existe duas paredes perpendiculares, à direita e à 

esquerda, com um angulo assumido de 45º sendo 𝐹𝑓,𝑖 = 0,88 * 0,88 = 0,77. Para o caso do 

envidraçado a Este 𝐹𝑓,𝑖 é igual a 1 já que a parede se encontra à esquerda para um angulo de 

45º. 

Os valores dos fatores necessários ao cálculo de 𝐹𝑠,𝑖 estão resumidos na Tabela H.3. 
Tabela H.3  - Resumo dos fatores necessários para o cálculo de 𝐹𝑠,𝑖 

Designação do 
Envidraçado 

Orientação 𝐹ℎ,𝑖 𝐹0,𝑖  𝐹𝑓,𝑖 𝐹0,𝑖 * 𝐹𝑓,𝑖  

De abrir Noroeste 0,8 1 1 0,9 

De abrir Oeste 0,58 1 1 0,9 

De abrir Sul 0,45 1 1 0,9 

De abrir Sul 0,45 1 1 0,9 

De Correr Sul 0,45 1 0,76 0,76 

De Correr Este 0,58 1 1 0,9 

Claraboia Horizontal 1 1 1 1 

 

 

Estação de arrefecimento 
O fator 𝐹𝑓,𝑣 é dado na Tabela H.4. 

 

Tabela H.4 - Fatores 𝐹𝑓,𝑣 
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Calculando da mesma maneira enunciada na estação de aquecimento o 𝐹𝑓,𝑣 fica igual a 0,76 

para o envidraçado de correr a Sul e igual a 1 para o orientado a Este.  
 

Os valores dos fatores necessários ao cálculo de 𝐹𝑠,𝑣 estão resumidos na Tabela H.5. 

 
Tabela H.5 - Resumo dos fatores calculados 

Designação do 
Envidraçado 

Orientação 𝐹ℎ,𝑣 𝐹0,𝑣  𝐹𝑓,𝑣 𝐹0,𝑣 * 𝐹𝑓,𝑣 

Geral Noroeste 1 1 1 0,9 

Geral Oeste 1 1 1 0,9 

Geral Sul 1 1 1 0,9 

Geral Sul 1 1 1 0,9 

De Correr Sul 1 1 0,76 0,76 

De Correr Este 1 1 1 0,9 

Claraboia Horizontal 1 1 1 1 
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ANEXO I – Fração envidraçada dos vãos e Coeficiente de 

absorção da envolvente opaca 

 

Fração envidraçada dos vãos 
A fração envidraçada, 𝐹𝑔,  para os diferentes vãos envidraçados depende somente da 

caixilharia. Os valores foram retirados da seguinte tabela.  
Tabela I.1 - Fatores 𝐹𝑔 

 
Conforme enunciado no CE, o envidraçado geral possui uma caixilharia de madeira 

enquanto que o envidraçado de correr possui uma de alumínio. Em relação à existência ou não 

de quadrícula nos envidraçados, somente as janelas exteriores inseridas em parede nova 

possuem esta característica enquanto que as restantes não. 

Para o caso da claraboia foi assumido um valor de 0,9. 

Coeficiente de absorção da envolvente opaca 
Os coeficientes de absorção das envolventes opacas dependem essencialmente da cor do 

revestimento da superfície exterior dos elementos. Os diferentes De seguida é enunciado essas 

mesmas cores para as diferentes superfícies. 

 Parede de granito – Creme 

 Parede em Knauf – Vermelho-escuro 

 Cobertura plana do 3º Piso  - Branco 

 Terraço do 3º Piso  - Vermelho-claro 

 Cobertura inclinada do 3º Piso – Vermelho-escuro 

 Telhado – Laranja 

Os coeficientes de absorção em função da cor das superfícies externas estão enunciados na 

seguinte tabela.  
Tabela I.2- Coeficientes de absorção 

 
 

 

 

Para o caso da cobertura em desvão deve ser tido em conta o factor que traduz o efeito 

da emissividade das faces interiores e da ventilação dentro do espaço.  
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Tabela 20 - Fator para desvão 

 
A classificação da ventilação no desvão depende do quociente entre a área total dos 

orifícios, em 𝑚𝑚2, e a área da cobertura em 𝑚2. 

A área total dos orifícios é de 393956 𝑚𝑚2 e a área da cobertura é de 71,8 𝑚2 sendo o 

quociente por isso de 5490 𝑚𝑚2/𝑚2. Como este valor é maior que 1500 𝑚𝑚2/𝑚2, o desvão é 

considerado como fortemente ventilado.  

A emissividade das faces interiores foi considerada como normal.  

Assim, consultando a Tabela I.2, o factor é igual a 0,8 sendo o coeficiente de absorção final da 

cobertura em desvão de 0,32. 
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ANEXO J – Fatores Solares dos envidraçados 
 

Todo este capítulo baseia-se no Despacho n.º 15793-K/2013. 

No CE fornecido encontram-se valores dos fatoressolares dos vãos segundo o despacho anterior 

a 2013 o que significa ser então necessário calcular os mesmos com o regulamento actualizado.  

Os fatores solares dos vidros aplicados nos vãos envidraçados para uma incidência solar 

normal à superfície, 𝑔⊥,𝑣𝑖 , são dependentes do tipo de vidro utilizado. Esta infomação está 

disponível no CE estando então os fatores𝑔⊥,𝑣𝑖 enunciados na tabela X. O único vidro não 

enunciado no CE foi o da claraboia que se considerou um vidro simples incolor de 5mm. 

  
Tabela J.1 – Fatores 𝑔⊥,𝑣𝑖 

 
 

Tabela J.2 – Fatores 𝑔⊥,𝑣𝑖 dos envidraçados da fracção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como os envidraçados não possuem dispositivos de proteção solar permanentes, os 

valores dos fatores solares do vãos envidraçados para o Inverno, 𝑔𝑖, são dados pela seguinte 

equação: 

𝑔𝑖 = 𝐹𝑤,𝑖 ∗ 𝑔⊥,𝑣𝑖 

𝑔⊥,𝑣𝑖 – fator solar do vidro aplicado no vão envidraçado, para uma incidência solar normal à 

superfície 

𝐹𝑤,𝑖 – fator de correção da seletividade angular dos envidraçados na estação de aquecimento   

 

 𝑔⊥,𝑣𝑖  

Envidraçado de abrir a 
Noroeste  

0,75 

Envidraçado de abrir a Sul e 
Oeste 

0,52 

Envidraçado de Correr 0,75 

Claraboia 0,87 
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Segundo o despacho, o fator 𝐹𝑤,𝑖 é igual a 0,9 para o cálculo das necessidade nominais 

de aquecimento. Os fatores 𝑔⊥,𝑣𝑖 estão enunciados na Tabela J.2. 

O cálculo dos fatores solares dos vãos envidraçados para o Verão, 𝑔𝑣, é feito através da seguinte 

equação:  

𝑔𝑣 = 𝐹𝑚𝑣 ∗ 𝑔𝑇 + (1 − 𝐹𝑚𝑣) ∗ 𝑔𝑇𝑝 

𝐹𝑚𝑣 – Fração de tempo em que os dispositivos de proteção solar móveis se encontram 

totalmente ativados 

 𝑔𝑇 – Fator solar global do vão envidraçado com todos os dispositivos de proteção solar, 

permanentes, ou móveis totalmente ativados 

𝑔𝑇𝑝 - Fator solar global do envidraçado com todos os dispositivos de proteção solar 

permanentes existentes 

 

O fator 𝐹𝑚𝑣 depende somente da orientação dos vãos envidraçados. Os valores são 

dados pela seguinte tabela: 
Tabela J.3– Fatores 𝐹𝑚𝑣 

 
 

Os fatores 𝑔𝑇 são calculados através da seguinte equação 

𝑔𝑇 =  𝑔⊥,𝑣𝑖 ∗  ∏
𝑔𝑇𝑣𝑐

0,75
𝑖

 

𝑔𝑇𝑣𝑐 − Fator solar do vão envidraçado com vidro corrente e um dispositivo de proteção solar, 

permanente, ou móvel totalmente ativado, para uma incidência solar normal à superfície do 

vidro; 

O fator 𝑔𝑇𝑣𝑐 foi retirado da tabela X presente no Despacho já enunciado.  
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Tabela J.4 – Fatores 𝑔𝑇𝑣𝑐 

 
Existem dois tipos de proteções solares móveis nos vãos envidraçados da fração: 

portada de madeira de cor média e cortina interior opaca de cor média . Assim, para os vãos 

envidraçados com portadas de madeira e para os vãos com cortinas o 𝑔𝑇𝑣𝑐 é igual a 0,46. 

Os fatores 𝑔𝑇 dos vãos estão então representados na Tabela J.5. 

 
Tabela J.5 – Fatores 𝑔𝑇 dos envidraçados da fração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao fator 𝑔𝑇𝑝 , devido ao facto de não haver dispositivos de proteção solar 

permanentes, este é dado pela seguinte equação:  

𝑔𝑇𝑝 =  𝐹𝑤,𝑣 ∗ 𝑔⊥,𝑣𝑖  

𝐹𝑤,𝑣 - fator de correção da seletividade angular dos envidraçados na estação de arrefecimento   

Os fatores 𝐹𝑤,𝑣  dos vãos foram retirados da tabela X. Para vãos no plano horizontal o 

fator toma o valor de 0,9.  

 𝑔𝑇  

Envidraçado de abrir a 
Noroeste 

0,46 

Envidraçado de abrir a 
Sul e Oeste 

0,32 

Envidraçado de correr 0,46 

Claraboia 0,78 
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Tabela J.6 - Fatores 𝐹𝑤,𝑣 

 
Os valores de 𝑔𝑣e os vários fatores necessários ao seu cálculo para os diferentes envidraçados 

estão representados na folha de cálculo do Anexo G (Figura G.2). 
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ANEXO K – Fator de utilização dos Ganhos 

 

Estação de Aquecimento 
A fórmula de cálculo de 𝜂𝑖  depende do parâmetro 𝛾 que é igual a : 

𝛾 =  
𝑄𝑔,𝑖

(𝑄𝑡𝑟,𝑖 + 𝑄𝑣𝑒,𝑖)
 

 

No caso estudado 𝛾=0,63 e sendo portanto maior que 0 e diferente de 1, o fator 𝜂𝑖  é 

calculado através da expressão: 

𝜂𝑖 =
1 − 𝛾𝑎

1 − 𝛾𝑎+1
 

𝑎 - Parâmetro que traduz a influência da classe de inércia térmica 

 

O parâmetro 𝑎 é dependente da classe térmica do edifício. 
Tabela K.1 - Parâmetro a 

Classe de Inércia 𝑎 

Fraca 1,8 

Média 2,6 

Forte 4,2 

  

A classe térmica obtida para o edifício foi de Média o que significa que 𝑎 é igual a 2,6. 

Assim o fator de utilização para a estação de aquecimento é igual a 0,86 

 

Estação de Arrefecimento 
A fórmula de cálculo de 𝜂𝑣 é igual à utilizada para a estação de aquecimento somente 

substituindo os parâmetros dessa estação pelos de arrefecimento. 

No fim, 𝜂𝑣 é igual a 0,59. 
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ANEXO L -  SketchUp 
 

Inicialmente foram criadas as plantas de cada andar. Com auxílio do botão “Create Spaces From 

Diagram”, pertencente ao plugin OpenStudio , foi possível criar as diferentes zonas a estudar 

(zonas térmicas) a partir das plantas criadas. Após este processo foi necessário interligar todas 

as superfícies em contacto dos diferentes espaços através do botão “Surface Matching”.  

Nesta primeira fase fez-se algumas simplificações de geometria: 

 Utilização de um só pé direito para cada piso. Foram considerados como o maior 

existente em toda a área útil do andar respectivo. Isto acontece para dar uma maior 

aproximação da altura do modelo à altura real.  

 A zona das escadas foi considerada como um buraco que atravessa os diversos andares, 

com formato rectangular de área equivalente à real. O facto de ser rectangular é devido 

ao software EnergyPlus não conseguir ler superfícies curvas.  

 Alguma paredes interiores foram omitidas, principalmente no 1º piso da fração devido 

à pouca relevância destas superfícies nos resultados finais.  

 

 

Após a envolvente opaca estar criada foram atribuídos os envidraçados às diferentes paredes 

da fração com base na representação das fachadas da figura 3. Os envidraçados e as portas são 

criados somente efectuando um rectângulo na parede respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura L.1 – Diferentes fases de construção em SketchUp 
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Para a simulação da claraboia foi criada uma pirâmide quadrangular com envidraçados 

nas faces, sendo a área total do elemento a mesma definida no modelamento por REH. A razão 

da claraboia ser definida como uma pirâmide quadrangular é a mesma explicada no parágrafo 

anterior. Seguem-se várias figuras de partes relevantes da fração e a como foram reproduzidos 

no modelo em SketchUp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A última fase da ultização do Sketch Up consistiu na criação dos sombreamentos pelos 

prédios na envolvência. Estes elementos representam a superfície das fachadas dos prédios que 

causam sombra. Foram somente considerados os sombreamentos causados pelos prédios mais 

próximos a Sul e a Oeste, tendo a distância e altura destas superfícies sido retiradas pela 

ferramenta Google Earth.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura L.2 – Pormenores construtivos em SketchUp 

Figura L.3 - Sombreamentos em SketchUp 
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ANEXO M -  IDF Editor 
 

A utilização deste programa baseia-se no preenchimento de diferentes grupos que 

caracterizam térmica e construtivamente a fração. A explicação do processo de caracterização 

do modelo é feita enunciando o que foi modificado para cada grupo: 

 Building 

Representa as características do edifício em estudo. Houve a modificação do ângulo que o 

eixo Norte do modelo faz com o Norte real para 10º. 

 
Figura M.1 – Grupo Building 

 Timestep 

Representa o intervalo de tempo em que os cálculos são feitos.  

 
Figura M.2 – Grupo Timestep 

 Scheldue:Day:Interval 

Representa os horários diários a serem definidos. Foi criado somente um com a seguinte 

caracterização.  

 
Figura M.3 – Grupo Scheldue:Day:Interval 
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 Scheldue:Week:Daily 

Representa os horários semanais a serem definidos. Foi criado somente um, sendo que para 

todos os dias foi atribuído o horário diário definido anteriormente. 

 
Figura M.4 – Grupo Scheldue:Week:Daily 

 Scheldue:Year 

Representa os horários anuais a serem definidos. Foi criado somente um com a seguinte 

caracterização: 

 
Figura M.5 – Grupo Scheldue:Year 

 

 Material 

Representa os materiais presentes nas envolventes. Cada material foi preenchido com as 

propriedades contidas no anexo X ou seja: espessura, condutividade térmica e densidade . Foi 

também necessário caracterizar o calor específico que foi retirado do anexo X. 

 
Figura M.6 - Grupo Material 

 Material:AirGap 

Representa as camadas de ar presentes nas envolventes onde só é necessário caracterizar 

as resistências térmicas. 

 
Figura M.7 - Grupo Material:Airgap 
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 WindowMaterial:Glazing 

Representa os tipos de vidros utilizados nos vãos envidraçados. Os vários tipos foram 

retirados dos modelos padrão já existentes no software. A correspondência destes com os 

utilizados é a seguinte: 

Clear 6MM – Vidro incolor de 6mm de espessura 

Clear 5MM – Vidro incolor de 5mm de espessura 

Clear 3MM - Vidro incolor de 3mm de espessura para claraboia  

REF D CLEAR 6MM – Vidro refletante incolor de 6mm de espessura 

 
Figura M.8- Grupo WindowMaterial:Glazing 

 WindowMaterial:Gas 

Representa os gases utilizados em vãos envidraçados com vidro duplo. O único gás utilizado 

é o ar sendo adicionado a este grupo com uma espessura de 16 mm. 

 
Figura M.9 - Grupo WindowMaterial:Gas 

 WindowMaterial:Shade 

Representa os tipos de dispositivos de proteção solar utilizados nas janelas. Os únicos tipos 

existentes na fração são cortinas e portadas de madeira. Para a simulação no software foram 

utilizados tipos de dispositivos padrão já existentes no software. Tanto as portadas como as 

cortinas foram considerados dispositivos de média reflectividade e baixa transmissividade.  

 
Figura M.10 - Grupo WindowMaterial:Shade 
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 Construction 

Representa as construções dos elementos das envolventes da fração com os materiais 

anteriormente criados. As ordens das camadas de materiais estão descritas no Anexo A. De 

referir que as pontes térmicas foram introduzidas no programa sob forma de uma maior 

transmissão global em toda parede de granito. Para isso aumentou-se o coeficiente de 

transmissão térmica do granito de forma a que o produto da área da parede e do seu U fosse 

igual aos valores utilizados na folha de cálculo presente no Anexo E, nomeadamente a soma do 

U.A da “Parede de granito” com o U.A total das pontes térmicas. É de se notar também que após 

construção dos envidraçados, estes possuem fatores solares menores que os definidos na folha 

de cálculo o que provocará diferenças nos ganhos solares comparativamente. 

 
Figura M.11 - Grupo Construction 

 

 

 WindowShading:Control 

Representa a forma como os dispositivos de oclusão nocturna são ativados. Foi definido 

para todos os dispositivos a ativação quando a temperatura da zona em que estão inseridos 

ultrapassa os 25 ºC.  

 
Figura M.12 – Grupo WindowShading:Control 

 

 

 Lights 

Neste grupo foram inseridos todos os ganhos térmicos internos para uma simplificação do 

processo. Foi utilizado o valor base de 4 W/m^2 definido no REH.  

 
Figura M.13 - Grupo Lights 
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 ZoneVentilation:DeseignFlowRate 

Representa as características da ventilação. Foram definidos dois grupos, um para a fração 

e outro para a ventilação na parte inferior do prédio. Para a fração foi definido o valor re RPH 

de 0,6^h-1 enquanto que para a parte inferior foi imposto um valor de 2 h^-1.   

 

 
Figura M.14 - Grupo ZoneVentilation:DeseignFlowRate 

 

 

 ZoneCrossMixing 

Representa o ar trocado entre os vários pisos da fração. Tentou-se com a utilização deste 

grupo simular de alguma forma o efeito chaminé existente na fração, embora não seja 

totalmente fiável dado que isto define trocas de ar independentes das temperaturas das 

diferentes zonas. Foi definido um RPH de 5h^-1.   

 
Figura M.15 - GrupoZoneCrossMixing 
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ANEXO N- Gráficos de temperaturas em modelo em EnergyPlus 

 
Figura N.1 - Gráfico das temperaturas ao longo do ano das vários zonas do modelo base em EnergyPlus 
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Figura N.2 - Gráfico das temperaturas ao longo do ano da zona da sala com cenários de reabilitação aplicados 
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ANEXO O- Medida adicional: Free-Cooling 
 

Esta solução envolveu simular no modelo dinâmico criado, a abertura das janelas do 1º 

e 3º pisos durante as noites entre 1 de Junho e 30 de Setembro com o objetivo de arrefecimento 

da fração. Para essa simulação foi criado o grupo no ficheiro do IDF Editor chamado de 

ZoneVentilation:WindandStackOpenArea onde foi definida a área de abertura das janelas para 

cada orientação. Na modelação também foi necessário definir o 𝐶𝑤, coeficiente que traduz a 

velocidade do vento que atravessa as janelas . Como o edifício encontra-se numa zona urbana 

foi adotado um baixo valor para o mesmo sendo que o valor definido foi de 0,1. Foi também 

testado de que forma o valor do coeficiente afeta os resultados fazendo-se mais duas 

simulações, uma com o valor de 𝐶𝑤 reduzido em 50% e outra em que se aumentou na mesma 

ordem de valores. Os resultados estão apresentados nas tabelas O.1 a O.3. 

É possível concluir que a medida tem um impacto bastante grande na redução dos 

𝐺𝐷𝑑𝑎𝑟𝑟., sendo que nos pisos superiores as reduções chegam valores de 40 a 50%. É de referir 

que os resultados são tão significativos principalmente pela redução das temperaturas da fração 

durante a noite, período pouco importante para os habitantes, onde as temperaturas exteriores 

adotadas pelo EnergyPlus são mais baixas que as reais. Ainda assim, a influência da solução no 

período do dia é notória, reduzindo as temperaturas máximas em quase 1ºC no 3º piso. Os 

resultados da variação do 𝐶𝑤 também mostraram que a velocidade do vento não é muito 

influente no sucesso da medida 
 

Tabela O.1 - Impacto do Free-Cooling para um 𝐶𝑤 = 0,05 

 
Tabela O.2- Impacto do Free-Cooling para um 𝐶𝑤 = 0,1 

 
Tabela O.3 - Impacto do Free-Cooling para um 𝐶𝑤 = 0,2 

 

 

 

 

Zonas 𝟏º 𝑷𝒊𝒔𝒐 𝟐º 𝑷𝒊𝒔𝒐(𝑺𝒂𝒍𝒂) 𝟐º 𝑷𝒊𝒔𝒐 (𝑸𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔) 𝟑º 𝑷𝒊𝒔𝒐 

𝜟𝑮𝑫𝒅𝒂𝒓𝒓. (ºC) -141 -151 -24 -149 

𝜟𝑮𝑫𝒅𝒂𝒓𝒓. (%) -52,0 -45,6 -9,7 -39,6 

𝜟𝑻𝒎𝒂𝒙(ºC) -0,9 -0,7 -0,1 -0,7 

Zonas 𝟏º 𝑷𝒊𝒔𝒐 𝟐º 𝑷𝒊𝒔𝒐(𝑺𝒂𝒍𝒂) 𝟐º 𝑷𝒊𝒔𝒐 (𝑸𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔) 𝟑º 𝑷𝒊𝒔𝒐 

𝜟𝑮𝑫𝒅𝒂𝒓𝒓. (ºC) -151 -163 -28 -161 

𝜟𝑮𝑫𝒅𝒂𝒓𝒓. (%) -56,0 -49,4 -11,3 -42,7 

𝜟𝑻𝒎𝒂𝒙(ºC) -1,0 -0,8 -0,2 -0,7 

Zonas 𝟏º 𝑷𝒊𝒔𝒐 𝟐º 𝑷𝒊𝒔𝒐(𝑺𝒂𝒍𝒂) 𝟐º 𝑷𝒊𝒔𝒐 (𝑸𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔) 𝟑º 𝑷𝒊𝒔𝒐 

𝜟𝑮𝑫𝒅𝒂𝒓𝒓. (ºC) -159 -171 -31 -168 

𝜟𝑮𝑫𝒅𝒂𝒓𝒓. (%) -58,7 -51,8 -12,4 -44,6 

𝜟𝑻𝒎𝒂𝒙(ºC) -1,0 -0,8 -0,2 -0,8 
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ANEXO P – Alterações nos modelos para simulação de medidas 
 

Tela de baixa emissividade 
 Folha de cálculo 
O adicionamento de tela de baixa emissividade no REH consistiu na alteração do coeficiente 

de transmissão térmica do envidraçado de correr do 2º piso. O cálculo do novo coeficiente 

passou por fazer uma média ponderada com o horário de utilização da tela num dia. O U da 

janela com a tela é igual a 1,1 𝑊/(𝑚2. 𝐾) . Considerou-se uma utilização de 14 horas durante 

um dia o que resulta no seguinte cálculo: 

𝑈 =
14∗1.1+10∗3.3

24
= 2,0 𝑊/(𝑚2. 𝐾)   

Como não há praticamente radiação solar a passar pelo vão não há necessidade de considerar 

algum factor solar.  

 

 IDF Editor 
O adicionamento de tela de baixa emissividade no IDF Editor consistiu na modificação do 

envidraçado do pátio introduzindo-o no grupo WindowMaterial:SimpleGlazingSystem pois o 

software não simula bem a transmissão térmica em dispositivos de oclusão nocturna.  O novo 

coeficiente 𝑈 foi calculado da mesma forma que para a folha de cálculo sendo o 𝑈 anterior 

diferente e igual a 2,68. O factor solar não foi modificado pela mesma razão da folha de cálculo.  

 
Figura P.1 – Grupo WindowMaterial:SimpleGlazingSystem 

Película Solar 
 Folha de cálculo 
A medida consiste na aplicação duma película de plástico aos envidraçados para reduzir o 

fator solar dos mesmos. As características das películas estão expostas na Tabela P.1, retirada 

do site do fabricante. A performance da película depende do tipo do vidro em que é colacada. 

Os fatoressolares 𝑔𝑇 de cada tipo de vidro foram reduzidos pelo parâmetro Heat Gain 

Reduction. Para o caso dos fatores 𝑔𝑇𝑝 passam com esta medida a serem iguais aos 𝑔𝑇 sendo 

por isso os 𝐹𝑢,𝑣não relevantes para o cálculo final do 𝑔𝑣  .  

Os novos fatores 𝑔𝑇 ou 𝑔𝑇𝑝 estão resumidos na tabela  

 
Tabela P.1 - Fatores 𝑔𝑇 dos envidraçados da fração com a película solar 

Envidraçados Prestige 40 

A Sul e Oeste 0,40 

A Noroeste e de correr 0,55 

Claraboia 0,44 

 

O impacto das películas na transmissão é desprezado dada as suas espessuras mínimas 

e alto coeficiente de transmissão.  
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Tabela P.2 - Características da película solar 

 
 IDF Editor 
Para o IDF Editor como não é possível adicionar películas aos envidraçados foram somente 

modificados os fatores SHGC dos vários vidros, introduzindo-os no grupo 

WindowMaterial:SimpleGlazingSystem para modificação desse fator. 

 

 
Figura P.3- Grupo WindowMaterial:SimpleGlazingSystem 

Painel translúcido  
 Folha de cálculo 
As alterações feitas no REH para a implementação dos painéis translúcidos envolvem 

somente os coeficientes de transmissão. O painel escolhido foi do tipo TB – Crystal Crystal com 

ripas de 2’’ e isolamento por ar. Assim o painel possui um U de 0,52. 

 

 

 

 

 

Figura P.4 - Características do painel translúcido 
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 IDF Editor 
Foram introduzidas as alterações da mesma forma que para a tela de baixa emissividade 

modificando-se somente o U do envidraçado para 0,52. 

 

Toldo 
 Folha de cálculo 
O adicionamento do toldo no terraço do 3º piso requer uma mudança do F0 dos 

envidraçados de correr correspondentes. O 𝐹0 foi retirado da Tabela P.3 para um ângulo de 60º 

ou mais. 

Outra mudança necessária foi a eliminação da área de cobertura do Piso 3, correspondente ao 

terraço, no cálculo de ganhos solares por absorção pela envolvente opaca. 
Tabela P.3 – Fatores 𝐹0 

 
 

 IDF Editor 
O adicionamento do toldo no IDF Editor consistiu em introduzi-lo no modelo Sketch Up da 

fração como uma superfície de sombreamento e converter o modelo para o ficheiro em idf.  

 
Figura P.5 - Toldo em SketchUp 

Vidro Duplo na Claraboia 
 Folha de cálculo 
A melhoria dos envidraçados da claraboia envolveu modificar o 𝑔𝑣𝑖 e o U do vidro o que 

afecta os valores na estação de arrefecimento e aquecimento. Os fatores 𝑔𝑣𝑖 para os dois tipos 

de soluções foram retirados do Anexo J (Tabela J.1) enquanto que os novos valores de U foram 

calculados da mesma forma apresentada no Anexo B.  
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o Vidro Refletante Incolor de 6mm 
Para o caso do adicionamento do vidro refletante de 5mm o 𝑔𝑣𝑖passa ao valor de 0,52. 

Isto faz com que o 𝑔𝑖e o 𝑔𝑣 passem a ser iguais a 0,47. Com o adicionamento do vidro o U 

passa a ser igual a 4,07. 

 

o Vidro Transparente Incolor de 5 mm 
Para o caso do vidro duplo incolor de 5 mm + incolor de 5mm o 𝑔𝑣𝑖 é de 0,75. Isto faz 

com que o 𝑔𝑖 e o 𝑔𝑣 passem a ser iguais a 0,68. Com o adicionamento do vidro o U passa a 

ser igual a 4,07. 

 

 

 IDF Editor 
A modificação no IDF Editor envolveu somente a adição dos vidros respetivos na claraboia. 

 

o Vidro Refletante Incolor de 6mm 
Foi adicionado o vidro REF 6MM à claraboia com uma camada de ar entre os vidros de 

16mm. 

 

o Vidro Transparente Incolor de 5 mm 
Foi adicionado o vidro CLEAR 5MM à claraboia com uma camada de ar entre os vidros 

de 16mm. 

 

Lona Exterior para Claraboia 
 Folha de cálculo 
Para simular o adicionamento da lona exterior para claraboia foi necessário modificar o 

factor solar da claraboia para a estação de arrefecimento, nomeadamente o 𝑔𝑇𝑝. O novo 𝑔𝑇𝑝 é 

igual a 0,13 sendo que o valor necessário do 𝑔𝑇𝑣𝑐 foi retirado do Anexo J (Tabela J.4) para uma 

lona exterior pouco transparente e de cor escura. 

 IDF Editor 
Tal como para as cortinas e portadas de madeira, a lona exterior foi retirada dos ficheiros 

padrão existentes no EnergyPlus. Considerou-se a lona exterior como um dispositivo de 

sombreamento de baixa transmissividade.  

 
Figura P.6 - Grupo WindowMaterial:Shade 
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Isolamento 
 Folha de cálculo 
Com o adicionamento de isolamento nas ombreiras e padieiras das janelas, e consultando o 

Anexo B (Tabela B.7), o ψ para as pontes térmicas resultantes da fachada com caixilharia para 

estes envidraçados baixa para 0,1.  

Para o caso das pontes térmicas planas resultantes do não isolamento da parede em 

alvenaria de granito, o coeficiente U que anteriormente era de 2,50 passa a 0,52. Isto vai ter 

implicações também em outros tipos de pontes térmicas lineares como também nos ganhos 

solares por absorção da envolvente opaca. 

 

 IDF Editor 
Para o IDF Editor a colocação de isolamento nas paredes implicou somente a modificação 

do coeficiente U nas paredes intervencionadas. A constituição da parede isolada no programa 

está a seguir descrita.  

 

 
Figura P.7 - Grupo Construction 
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ANEXO Q- Detalhes Técnicos de Soluções Usadas 
Tela de Baixa Emissividade 

Figura Q.1- Detalhes Técnicos de Tela de Baixa Emissividade 
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Película Solar 

 

Painel Translúcido 

Figura Q.2 - Detalhes Técnicos de Película Solar 

Figura Q.3 - Detalhes Técnicos de Painel Translúcido 


