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RESUMO
A construção de edifícios confortáveis, eficientes e com qualidade do ar interior é hoje em dia um
objectivo comum a todas a áreas. Inclusivamente na área da reabilitação de edifícios a preocupação
com estes três conceitos é crescente.
É particularmente no âmbito da reabilitação de edifícios escolares que este trabalho se insere. Existem
uma série de medidas a tomar e muitas mais a analisar previamente. Assim o presente trabalho foca-se
na resistência térmica da envolvente de edifícios escolares.
Numa primeira fase é realizado um levantamento de dados acerca de um bloco escolar escolhido como
caso de estudo, principalmente no que se refere a dimensões geométricas, materiais construtivos e suas
propriedades.
Numa segunda etapa do trabalho o programa de simulação higrotérmica, EnergyPlus, é usado como
ferramenta para simular o comportamento do edifício. Esta ferramenta permite ainda calibrar o
programa de optimização, criado numa fase posterior, através da comparação de resultados.
Numa última fase do trabalho procede-se à optimização da envolvente do edifício que se concentra na
obtenção da espessura de isolamento térmico do bloco escolar de forma a obter melhorias no
comportamento do mesmo.
As variáveis em análise para discussão do comportamento com e sem isolamento térmico, são a
temperatura média do ar interior e a temperatura superficial interior do elementos .
Sendo o programa de optimização uma ferramenta nova é necessário ter espírito crítico, de forma a
analisar os seus resultados e compará-los com outros mais creditados, principalmente porque o
programa de optimização assenta em várias simplificações.
As espessuras de isolamento obtidas através do processo de optimização não coincidem exactamente
com os valores obtidos através do programa EnergyPlus. No entanto o comportamento do edifício em
termos de evolução é semelhante ao obtido pelo EnergyPlus, a menos de algumas diferenças de
temperatura. Essas diferenças podem ser explicadas pelas simplificações efectuadas na elaboração do
programa.
É necessário investir mais tempo e recursos no desenvolvimento do programa que revela, nesta fase
inicial, algumas potencialidades. Esta nova ferramenta mostra capacidade de optimização em regime
dinâmico, sendo os seus resultados tanto mais correctos quanto mais parcelas forem incluídas no
balanço energético.

PALAVRAS-CHAVE: Optimização, EnergyPlus, Comportamento higrotérmico, Resistência térmica,
Conforto.
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ABSTRACT
The construction of comfortable, efficient and with high interior air quality buildings is nowadays a
common goal of all areas. Even in the area of rehabilitation the concern with this three goals is
increasing.
It is particularly in the area of rehabilitation of scholar buildings that this work is concerned. There are
several measures to take into consideration and many others to analyze before making a decision.
Therefore the present work studies the thermal resistance of scholar buildings' envelope.
Initially a survey about the school block selected as a case of study is made. This survey is directed
especially in regards to its geometrical dimensions, construction materials and their properties.
In a second stage of this work the higrothermal simulation program, EnergyPlus, is used as a tool to
simulate the behavior of the building. This tool also allows to calibrate the optimization program,
created in a later stage through the comparison of results.
The last phase of this work proceeds to the optimization of the building envelope which focuses on
obtaining the thermal insulation thickness of the school block in order to improve its behavior.
The variables studied to analyze the behavior of the building, with and without thermal insulation, are
the average temperature of the indoor air and interior surface temperature of the elements.
Since the optimization program is a new tool it is necessary to have a critical mind in order to analyze
its results and compare them with other more credited, mostly because the optimization program is
based on several simplifications.
The thicknesses of insulation obtained by the optimization process do not coincide exactly with the
values obtained through the program EnergyPlus. However the behavior of the building in terms of
evolution is similar to that obtained by EnergyPlus, excluding some temperature differences. These
differences may be explained by the simplifications made during the program development process.
We must invest more time and resources in developing the program cause it shows at this early stage,
some potential. This new tool shows capacity for optimization in a dynamic regime, and its results will
be more accurate as more parcels are included in energy balance.

KEYWORDS: Optimization, EnergyPlus, Higrothermal behavior, Thermal resistance, Comfort.
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1
INTRODUÇÃO

1.1. ENQUADRAMENTO
O conforto térmico e a eficiência energética são actualmente dois temas com bastante enfoque na área
da engenharia.
Hoje em dia grande parte dos edifícios têm equipamentos mecânicos que permitem exercer controlo
sobre o ambiente interior.
Por um lado o nível exigência dos utilizadores dos edifícios aumentou. No pólo oposto temos os
gastos energéticos. A energia não só representa uma parcela relevante dos custos com os edifícios,
como é ela que permite proporcionar aos ocupantes o conforto térmico desejado.
Ainda no âmbito destas duas questões aparece tratado com alguma preocupação o tema da qualidade
do ar interior. Hoje em dia os indivíduos passam grande parte do seu dia no interior de edifícios. A
falta de qualidade do ar interior, entre diversos outros efeitos negativos, afecta a capacidade de
concentração.
É assim importante que os três temas sejam analisados, para que a construção de edifícios
confortáveis, eficientes e com qualidade do ar interior seja possível.
Não só para construções novas, mas também para edifícios já existentes, é importante intervir de
forma proactiva e analisar todas as variáveis de que se dispõe para efectuar melhorias nas áreas já
referidas. É nesse âmbito que o presente trabalho se insere.
Particularmente na área da reabilitação de escolas, existem actualmente grandes investimentos
governamentais. É necessário perceber se as medidas que estão a ser tomadas têm vantagens em
termos de resultado final.
Mais do que em qualquer outra altura existem agora diversas ferramentas à disposição que permitem
averiguar o comportamento higrotérmico dos edifícios e estudar várias alternativas para a sua
concepção de forma a perceber qual a mais económica, quer a nível de construção, que ao nível de
reparação e manutenção futura.
O presente trabalho recorre a uma dessas ferramentas de simulação higrotérmica, o programa
EnergyPlus, que permite simular o comportamento de edifícios em regime dinâmico. Essa ferramenta
serve ainda como base de dados para criação de um programa de optimização. A optimização é uma
área importante e é neste trabalho utilizada como meio de apoio à decisão na reabilitação de escolas.
No caso particular em estudo a optimização é aplicada ao estudo da espessura de isolamento térmico
da envolvente opaca de um bloco escolar.
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O EnergyPlus permite ainda calibrar o programa de optimização criado através da comparação de
resultados.
O trabalho desenvolvido representa apenas uma pequena parte do que pode ser feito nesta área. A
optimização como ferramenta de estudo de parâmetros construtivos é uma área a explorar, na qual
deve ser investido algum esforço, em prol da obtenção resultados satisfatórios.
Com o presente trabalho pretende-se realizar a optimização da resistência térmica da envolvente de
edifícios escolares.

1.2. OBJECTIVOS
O presente trabalho tem como principal objectivo a optimização da resistência térmica da envolvente
de edifícios escolares, ou seja, a optimização da espessura de isolamento térmico a aplicar nos seus
elementos construtivos.
Para que o alcance desse objectivo central seja possível, outras metas igualmente importantes têm de
ser ultrapassadas, nomeadamente:






O estudo do bloco escolar em termos de geometria, elementos construtivos e suas
propriedades;
Estudo e aprendizagem do modo de funcionamento do programa de simulação do
comportamento higrotérmico utilizado;
Elaboração do modelo do bloco escolar no programa utilizado, o EnergyPlus;
Implementação de um programa de optimização da espessura de isolamento térmico;
Comparação da utilização do programa de optimização com o programa EnergyPlus.

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO
A presente dissertação encontra-se dividida em 6 Capítulos:
No Capítulo 1 procede-se à apresentação do enquadramento do tema, definição dos objectivos e
indicação da estrutura do trabalho.
O Capítulo 2 divide-se em 4 partes: na primeira são expostos alguns conceitos teóricos necessários à
compreensão do tema desenvolvido; na segunda parte é efectuada a apresentação da base matemática
utilizada pelo EnergyPlus para simular os processos de transferência de calor; a terceira fase é
dedicada ao estudo do caso 900 do método BEStest através do qual se procura efectuar uma validação
da utilização do programa; na quarta e última parte do Capítulo efectua-se uma breve descrição da
plataforma GAMS/MINOS, utilizada na criação do programa de optimização.
No Capítulo 3 é apresentado o caso em estudo, um bloco escolar situado na Maia, procede-se à
descrição física da envolvente, tipo de utilização, clima a que está sujeito e tipo de ventilação adoptada
no modelo.
O Capítulo 4 divide-se em 2 partes: na primeira é efectuada uma indicação da metodologia de
introdução de dados no programa EnergyPlus e indicação dos mesmos; a segunda parte é dedicada à
apresentação de resultados da simulação, para as variáveis, temperatura e humidade relativa do ar e
temperatura superficial interior dos elementos construtivos. A apresentação de dados é efectuada à
escala anual, mensal e diária.
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O Capítulo 5 divide-se em 4 partes: na primeira parte é efectuada uma descrição da formulação
matemática utilizada para a elaboração do programa de optimização e são indicadas as variáveis em
estudo; na segunda parte são apresentados os dados a introduzir no processo de optimização; na
terceira parte do Capítulo são apresentados os resultados obtidos para alguns dias dos mês de Janeiro;
na última fase são apresentadas comparações com o EnergyPlus.
No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido, bem como alguns possíveis
desenvolvimentos futuros do tema.
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2
MODELAÇÃO DO
COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO
DE EDIFÍCIOS

2.1. CONCEITOS TEÓRICOS APLICADOS
2.1.1. INTRODUÇÃO

O presente Capítulo tem como objectivo apresentar alguns conceitos teóricos base necessários para a
compreensão do comportamento higrotérmico dos edifícios.
Apenas são expostos os conceitos necessários para a compreensão do tema desenvolvido nesta
dissertação.
Os conceitos apresentados são: formas de transferência de calor, conforto térmico e condensações
superficiais.

2.1.2. FORMAS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

A transferência de calor pode estar associada a trocas de calor sensível e de calor latente. Por calor
sensível entende-se todo o calor que pode ser medido ou sentido por uma mudança de temperatura.
Calor latente é aquele que provoca uma mudança de estado sem no entanto ocorrer registo de mudança
de temperatura [1].
O corpo humano efectua trocas com o ambiente que o rodeia. Essas trocas dão-se de diferentes modos:
por condução, isto é através do contacto directo do corpo com os elementos; por convecção e radiação,
ou seja entre a superfície do corpo e a camada de ar que a rodeia bem como com as superfícies
envolventes; por respiração e evaporação da pele. As trocas por condução, convecção e radiação são
formas de calor sensível, uma vez que apenas estão associadas a mudanças de temperatura. As trocas
por respiração e evaporação, uma vez que estão associadas a produção de vapor de água, e portanto
mudanças de fase, são formas de calor latente [2].
A soma de todas estas trocas tem como resultado a actividade metabólica. A ISO 7730 [3], inclui um
Quadro semelhante ao Quadro 1 que indica a taxa metabólica associada a diferentes actividades.
Sabendo que a área de pele é aproximadamente 1,8 m2 é possível determinar a quantidade de energia
transmitida por um ser humano a um local [3].
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Quadro 1 – Taxa metabólica para diferentes actividades.
2

Actividade

Taxa Metabólica [W/m ]

Deitado
Sentado, relaxado
Actividade sedentária (escola, residência, escritório, laboratório)
Actividade leve (compras, laboratório, indústria leve)
Actividade média (assistente de loja, doméstica, trabalho em máquinas)
Caminhada em terreno plano:
2 Km/h
3 Km/h
4 Km/h
5 Km/h

46
58
70
93
116
110
140
165
200

Consoante a temperatura em que o organismo se encontra este reage de forma a manter-se em
equilíbrio, regulando as trocas com o ambiente. Por exemplo, no caso de estar sujeito à acção de
temperaturas elevadas aumenta as trocas por evaporação.

2.1.3. ZONA DE CONFORTO TÉRMICO

O estado de conforto de um indivíduo só se verifica se as condições em que se encontra permitirem
que este não experimente qualquer tipo de desagrado que o distraia ou perturbe durante a realização
das suas tarefas [2].
As variáveis que influenciam o conforto térmico dos ocupantes de um local, estão associadas ao
ambiente e ao tipo de ocupação que se desenvolve nesse local. Relativamente ao ambiente podem
citar-se a temperatura radiante média dos elementos, a velocidade de circulação do ar nos
compartimentos, a temperatura e a humidade relativa do ar. Relativamente à ocupação é de referir o
nível de actividade que se processa e o tipo de vestuário utilizado. A temperatura e a humidade relativa
do ar encontram-se entre as variáveis que mais visivelmente afectam o conforto e sobre as quais pode
ser efectuado um controlo directo a partir dos sistemas de climatização dos edifícios [2].
A temperatura do ar pode ser analisada de duas formas diferentes, dependendo do estado do ar que se
considera, ar seco ou ar húmido. A parcela referente ao ar seco, não inclui o efeito do vapor de água, o
ar húmido, como o nome indica, inclui a mistura de ar seco e vapor de água [2]. No presente trabalho
utiliza-se a variável temperatura do ar seco.
A humidade relativa representa a quantidade de vapor de água que está contida no ar em relação à
quantidade que este pode conter a uma determinada temperatura, em percentagem [4].
Ao longo dos anos diversas entidades têm tentado estabelecer um conjunto de factores, associados ao
tipo de ocupação e ambiente, que permitam fixar condições de conforto [2].
De acordo com a ISO 7730 [3], para o ser humano estar confortável num ambiente interior, a zona de
conforto recomendada é representada na Figura 1.
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Verão

Temperatura do ar [ºC].
Figura 1 – Zona de conforto térmico recomendada. Adaptada de [5].

De acordo com a Figura 1, a temperatura interior deve estar compreendida entre 18ºC e 26ºC,
dependendo a sua variação da estação sazonal, Verão ou Inverno. Admite-se no entanto uma variação
em mais ou menos 2ºC destes limites.
Em relação à humidade relativa, esta deve estar compreendida entre os 35% e os 85%, tendo em conta
que a sua variação depende igualmente da estação do ano, Inverno ou Verão.

2.1.4. CONDENSAÇÕES SUPERFICIAIS

É importante conhecer a temperatura superficial dos elementos uma vez que esta variável intervém no
cálculo das condensações superficiais. O conhecimento da ocorrência deste fenómeno é muito
importante já que grande parte das patologias, que actualmente ocorrem na construção, se devem a
condensações de vapor de água existente nos elementos construtivos.
Na Figura 2 é possível observar um exemplo do diagrama psicrométrico que, além de outros
indicadores, permite encontrar os valores da temperatura limite de saturação, normalmente designada
por temperatura ponto de orvalho.
Para cada combinação de temperatura versus humidade relativa há um valor de temperatura ponto de
orvalho. Esse valor corresponde à intersecção da combinação desejada das duas variáveis indicadas,
temperatura e humidade relativa, com a curva de humidade relativa de 100% e sua projecção no eixo
das abcissas. Como exemplo observa-se o ponto A representado na Figura 2. Abaixo do valor de
temperatura encontrado há o risco de ocorrência do fenómeno de condensação de vapor de água.
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A

Figura 2 – Diagrama psicrométrico. Adaptado de [4].

A metodologia gráfica, descrita anteriormente, para encontrar o valor da temperatura ponto de orvalho
é pouco precisa e morosa. Assim, como alternativa, recorre-se às equações que aproximam o diagrama
apresentado na Figura 2 para encontrar valores mais precisos. A metodologia utilizada é descrita de
seguida.
A pressão de saturação, Ps, pode ser calculada a partir da equação (1), [4].

Ps  611  e
Em que

 a T 


 T ' T 

(1)

Ps – pressão de saturação [Pa]
e – número de Nepper
T – temperatura do ar interior [ºC]
a e T’ – dependem da temperatura do ar interior

Como a temperatura do ar interior no presente caso é sempre superior a 0ºC, as constantes a e T’
tomam o valor de 17,08 e 324,18ºC, respectivamente [4].
Como foi referido anteriormente, a humidade relativa é a relação entre a massa de vapor contida no ar
e a quantidade máxima de vapor que o ar pode conter. Como tal é relacionável com a pressão de
saturação, Ps, através da equação (2) [4].
Uma vez conhecido o valor da pressão de saturação, e considerando um determinado valor de
humidade relativa, HR, facilmente se encontra o valor da pressão parcial de vapor, P, ou seja da
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quantidade de vapor efectivamente contida no ar, de acordo com a combinação de temperatura e
humidade relativa considerada.

HR 

P
100
Ps

(2)

Pretende determinar-se a temperatura para a qual a pressão de saturação, ou seja a quantidade máxima
de vapor água que o ar pode conter, é igual à pressão parcial de vapor calculada nas condições
apresentadas em (2). Esse valor de pressão corresponde à temperatura ponto de orvalho.
Assim substituindo o valor obtido de pressão parcial pela equação (2), na expressão (3) encontra-se o
valor da temperatura ponto de orvalho.
A equação (3) obtém-se resolvendo a equação (1) em ordem à temperatura ponto de orvalho, Tpo.

 P 
T ' ln  s 
 611 
Tpo 
 P 
a  ln  s 
 611 

(3)

Como se pode entender pela análise das equações (1) e (2) expostas anteriormente, para cada
temperatura há um limite de vapor de água que o ar pode conter. Quando esse valor é atingido o ar fica
saturado, ou seja a humidade relativa tende para 100%. O limite de saturação é então função da
temperatura, variando na mesma razão desta [6].

2.2. MODELAÇÃO COM O PROGRAMA ENERGYPLUS
2.2.1. INTRODUÇÃO

O programa EnergyPlus tem origem em dois programas de simulação, o BLAST e o DOE-2, criados
no final dos anos 70 início de 1980, e cuja finalidade é efectuar a análise termodinâmica de edifícios.
Criados com a preocupação de que a energia consumida pelos edifícios é uma componente importante
nas estatísticas de consumo energético, estes programas começaram a mostrar-se obsoletos, de forma
que se procedeu ao desenvolvimento de novas ferramentas [7].
Assim como os programas dos quais é originário, o EnergyPlus efectua a simulação de cargas térmicas
de um edifício, devendo o utilizador introduzir os dados de uma perspectiva de construção física [7].
Tendo as suas raízes nos programas já descritos, muitas das situações admitidas na simulação estão
inerentes a esses programas. Algumas dessas condições são descritas no seguinte parágrafo.
Sempre que é necessário, as soluções são o resultado de processos iterativos que as fazem convergir
para determinado valor. É possível proceder à definição de horários de funcionamento das cargas
térmicas existentes no edifício. A inclusão de ficheiros com condições ambientais padrão definidas
pelo utilizador permite realizar simulações em diversos locais e sob diferentes condições de exposição.
O programa possibilita saída de dados hora a hora, anualmente. O algoritmo de cálculo inclui modelos
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de condução de calor através dos elementos de construção. A modelação da transferência de calor com
o terreno é realizada através de ligações a três dimensões finitas. Os modelos de transferência de calor
combinam a humidade e adsorção/desadsorção. O algoritmo dispõe de modelos de cálculo do conforto
dos ocupantes. Há a possibilidade de incluir a modelação avançada das janelas, com a colocação por
exemplo de grelhas auto-reguláveis. É possível efectuar o controlo de iluminação no interior assim
como incluir e controlar os sistemas de AVAC. O EnergyPlus dispõe ainda de modelos de cálculo da
poluição atmosférica e outros modelos mais detalhados dos elementos de construção [7].
Apesar de todas as possibilidades citadas, é de notar que, como outros programas de simulação o
EnergyPlus não consegue lidar com alguns detalhes das simulações, descritos de seguida.
O programa não acompanha o avanço da pesquisa, recursos disponíveis assim como conhecimento de
novas metodologias de cálculo que levam a que o utilizador deva aceder ao algoritmo do programa e
proceda à sua actualização de forma a obter resultados actualizados no contexto do mercado em que se
insere. Também não acompanha a actualização de taxas de aplicação em análises de custo dos ciclos
de vida das construções. O programa não tem a sensibilidade de um profissional de arquitectura ou
engenharia, de forma que deve haver sempre uma revisão dos dados introduzidos no modelo [7].
Os esforços para o desenvolvimento desta ferramenta de cálculo têm sido no sentido de a tornar cada
vez mais completa e actual. Isto implica um aumento da complexidade da sua metodologia de cálculo.
No entanto existem métodos de efectuar comparação dos resultados das simulações com resultados
dados por outros programas incluindo o DOE-2 e o BLAST, o que prova que o EnergyPlus é pelo
menos tão preciso como os seus antecessores [7].
Nesta fase não será abordada a metodologia de cálculo do programa de uma forma exaustiva uma vez
que esta é demasiado extensa e complexa e a sua apresentação não é objecto deste trabalho.
Procura-se pois com a exposição da metodologia de cálculo presentemente descrita, dar a entender a
base matemática utilizada pelo programa para simular os fenómenos de transferência de calor, no
interior dos edifícios, que são relevantes para esta dissertação.
São apresentadas duas fórmulas utilizadas pelo EnergyPlus, a primeira para o cálculo das temperaturas
interiores e a segunda para a avaliação quantitativa das temperaturas superficiais interiores dos
elementos construtivos.

2.2.2. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TEMPERATURA INTERIOR

Para o cálculo da temperatura do ar interior é necessário efectuar um balanço de energia no interior,
neste são incluídos todos os elementos que colaboram na transmissão de ar ao interior do edifício, o
que inclui: ganhos internos, calor proveniente dos fenómenos de convecção das superfícies, trocas
com o exterior devido à infiltração de ar, trocas de calor entre o ar interior devido à existência de
diferentes zonas térmicas no interior dos edifícios bem como sistemas de extracção de ar. A equação
de balanço energético no interior é a equação (4), [8]:

Cz
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Nzonas
dTz N sl
  Qi   hi Ai Tsi  Tz    miCp Tzi  Tz   minf C p T  Tz   Qsys
dt
i 1
i 1
i 1

(4)
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N sl

Em que

 Q – é a soma dos ganhos internos por convecção ;
i

i 1

N superfícies
 hi Ai Tsi  Tz 

– é a transferência de calor por convecção à superfície dos elementos;

N zonas
 miC p Tzi  Tz 

– é a transferência de calor entre as diferentes zonas térmicas do edifício;

minf C p T  Tz 

– é a transferência de calor devido à infiltração do ar exterior;

i 1

i 1

Qsys

Cz

– é a transferência de calor pela saída de ar do edifício;

dTz
– é a energia total armazenada no ar de cada zona térmica.
dt

Na presença de sistemas de injecção de ar quente ou frio estes atendem às necessidades do edifício,
aquecendo ou arrefecendo o local. Este processo pode ser equacionado por (5) [8], onde o balanço de
ar é efectuado a partir da diferença entre o ar que é fornecido e o ar que sai da zona.

Q

sys



 msys C p T sup  T z



(5)

Esta equação assume que a taxa de fluxo de alimentação através do sistema de admissão de ar à zona é
igual à soma das taxas de fluxo de ar que a deixam. Substituindo a equação (5) em (4) resulta:

C dT
dt
z

z



N superfícies
N sl
N zonas
  Q   hi Ai T si  T z    mi C p T zi  T z   minf C p T   T z   msys C p T sup  T z
i 1

i

i 1

i 1



(6)

De acordo com a equação (6) [8], a energia total armazenada em cada zona térmica do edifício é igual
ao balanço entre as cargas que entram e aquelas que saem do sistema.
Normalmente a capacidade Cz é apenas a do ar contido em cada zona, no entanto as diferentes massas
de ar que estão em equilíbrio com a massa de ar da zona pode ser incluída neste balanço térmico.
Assim deve calcular-se a derivada da equação (6) utilizando um método de diferenças finitas. As
equações de diferenças finitas de ordem reduzida revelam limites na aplicação da fórmula final. Foi
experimentada por diferentes autores a utilização de equações até à quarta e quinta ordem, tendo
revelado melhores resultados o uso de aproximações de diferenças finitas de terceira ordem, equação
(7) [8].

 

dTz
3
1

1  11
 t   Tzt  3Tzt t  Tzt 2t  Tzt 3t   O t 3
dt t
6
2
3



(7)

Aplicando a fórmula (7) [8], à equação (6) e agrupando todos os termos dos quais se sabe a
temperatura média do ar, à esquerda, mantendo à direita aqueles sobre os quais não se conhece a
temperatura no instante t, obtém-se a equação (8) [8].
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N superfícies
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(8)

Rearranjando a equação (6) para que esta fique em ordem à temperatura do ar no instante t, Tzt, obtémse (9) [8].

N surperfícies

sl

Tzt 

Q   h A T
i 1

i

i 1

i

i

si





3 t  2t 1 T 3t 
T t
 minf C p T   msys C p T sup   C z  3T z  T z  T z 

t
2
3

i 1


N
superfícies
N zonas
 11  C z
  hi Ai   mi C p  minf C p  msys C p
 
 6  t
i 1
i 1

N zonas

m C T
i

p

zi

(9)

2.2.3. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR

Os modelos de transferência de calor utilizados pelo EnergyPlus seguem os princípios fundamentais
de transferência de calor [8].
De acordo com a evolução do conhecimento, os modelos actuais do programa incluem na sua
metodologia de cálculo a simulação dos movimentos da fluxo de calor nas construções de forma a
incluir mudanças de fase. Permitem ainda a modelação de materiais com diferente condutibilidade
térmica, ou seja a inclusão de diferentes camadas no mesmo elemento construtivo, e possibilita ainda
uma simulação do comportamento térmico do edifício em curtos espaços de tempo, de forma a dar
resultados semelhantes aos do sistema real [8].
Uma das ferramentas que permite ao programa desempenhar estas funções é a inclusão de um
algoritmo que utiliza um sistema de diferenças finitas de condução diferencial de calor numa rede
constituída por diferentes nós [8].
A formulação desse algoritmo apenas num determinado nó é exemplificada em (10) [8]:

C p xTi ,novo  Ti ,antigo  Ti1,novo  Ti ,antigo  Ti1,novo  Ti ,novo 
t

Em que



x



x

ρ – é a densidade do material;
Δt – é o intervalo de tempo considerado;
Δx – é a diferença finita de espessura entre camadas;
Cp – calor específico do material;
ʎ – condutibilidade térmica do material;
T – é a temperatura do nó:
i – em estudo;
i+1 – adjacente do lado interior;
i-1 – adjacente do lado exterior;
,novo – no final do intervalo de tempo considerado;
,antigo – no final do intervalo de tempo anterior.
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Além das equações apresentadas, como foi referido, o EnergyPlus dispõe ainda de fórmulas que
permitem incluir no modelo sistemas mecânicos, outras que permitem efectuar a simulação do
conforto dos ocupantes, entre outras.
O presente trabalho restringe a exposição da metodologia de cálculo às equações anteriormente
apresentadas uma vez que a sua utilização será importante como veremos posteriormente.

2.3. VALIDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO MODELO ATRAVÉS DO MÉTODO BESTEST
2.3.1. INTRODUÇÃO

Existem várias dificuldades na utilização de programas de simulação, neste caso em concreto, da
simulação do comportamento higrotérmico de edifícios. Uma das dificuldades prende-se com o facto
de não se saber à partida que resultados esperar, e se esses resultados estão dentro de um intervalo
aceitável.
O método BEStest, da norma Americana ASHRAE standard 140-2007 [9], permite validar os modelos
a utilizar em simulações de carácter higrotérmico. A norma dispõe de um conjunto de dados
associados a edifícios com geometria semelhante, onde são fornecidas todas as informações
necessárias à elaboração de cada modelo. Consoante os dados de entrada, são disponibilizados
resultados que podem ser de temperaturas atingidas no edifício, ou energia gasta em aquecimento ou
arrefecimento.
O método referido permite comparar os resultados obtidos, com um intervalo limitado pelos valores
obtidos na simulação em diferentes programas com a mesma finalidade. Permite ainda comparar os
resultados com valores obtidos pela equipa de desenvolvimento do programa EnergyPlus.
Os exemplos estão divididos segundo o tipo de análise que se pretende efectuar e o tipo de construção
a eles associada. Podem variar entre: construções leves ou pesadas; edifícios com sistema de
ventilação mecânica; modelos onde se pretenda efectuar uma análise mais detalhada do
comportamento higrotérmico. Em cada caso são ainda incluídos por exemplo, elementos de
sombreamento (horizontais ou verticais), diferentes orientações do edifício, ventilação nocturna,
ganhos internos, entre outros.
Assim, para construção do modelo base do bloco escolar em estudo, a primeira fase consistirá em
efectuar o estudo de um caso do método BEStest, através do qual se procura uma validação da
utilização do modelo, para maior confiança nos resultados.
Após a análise dos casos existentes, foi escolhido o caso 900 que retrata um edifício com uma
construção pesada e dispõe de um sistema de ventilação mecânica.
O sistema de ventilação não será alvo de um estudo aprofundado uma vez que não constitui o
objectivo principal desta dissertação.
Nesta fase será feita a apresentação do caso 900, do método BEStest e de seguida será efectuada uma
descrição sumária, por grupos, dos dados introduzidos no programa EnergyPlus: parâmetros da
simulação, localização e clima, horários, materiais construtivos, zonas térmicas e elementos
construtivos, ganhos internos, ventilação, AVAC e finalmente variáveis de saída.
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2.3.2. DESCRIÇÃO DO MÉTODO BESTEST - CASO 900

O caso seleccionado descreve um edifício localizado em Denver no estado de Colorado (USA), num
terreno rural [9]. Esta cidade tem como coordenadas: 39,8º Norte, 104,9º Oeste e uma altitude de 1609
metros [10].
No caso 900 é ainda indicada a existência de uma infiltração de 0,5 renovações horárias, assim como a
presença de ganhos internos com um total de 200 Watt que ocorrem de forma contínua.
É ainda referida a presença de um sistema de ventilação mecânica em situação de funcionamento ideal
com o objectivo de manter a temperatura entre 20 e 27ºC. Em termos simplistas, um equipamento
deste tipo permite ao utilizador definir a temperatura que deseja para um espaço, funcionando o
sistema de forma contínua, sem estar condicionado por um limite de potência, de forma a manter a
temperatura dentro dos limites definidos [9].
Na Figura 5 é possível observar uma representação esquemática do edifício.

8,0 m

6,0 m

0,5 m

0,5 m

2,7 m

1,0 m
3,0 m
2,0 m
0,5 m
3,0 m

0,2 m
Figura 3 – Representação esquemática do edifício.

As propriedades dos materiais constituintes dos elementos construtivos são também definidas pela
norma [9].
Em relação aos vãos envidraçados, a informação fornecida pode ser observada no Quadro 2
Quanto aos elementos opacos, os materiais que os constituem e as respectivas propriedades, são
indicadas nos Quadros 3, 4 e 5, respectivamente para paredes, pavimento e tecto.
São ainda indicadas outras propriedades como a absorção solar dos elementos opacos, e outras opções
a fixar na simulação. A sua indicação neste trabalho não é relevante, pelo que, para um conhecimento
mais aprofundado dos dados incluídos na norma é necessária a sua consulta.
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Quadro 2 – Propriedades dos vãos envidraçados.

Característica

Valor (unidades)

Coeficiente de extinção
Número de vidros

0,0196 (/mm)
2

Espessura de cada vidro

3,175 (mm)

Espessura do espaço de ar

13 (mm)

Índice de refracção

1,526

Coeficiente de transmissão luminosa na direcção normal

0,86156
2o

Condutibilidade térmica do vidro

1,06 (W/m C)

Condutância do vidro

333 (W/m C)

2o

Coeficiente convectivo e radiativo do conjunto caixa de ar e vidro

2o

6,297 (W/m C)
2o

Coeficiente de transferência exterior combinado

21 (W/m C)

Coeficiente de transferência interior combinado

8,29 (W/m C)

2o

2o

Coeficiente de transmissão térmica – U

3,0 W/m C

Emitância do vidro

0,9
3

Densidade do vidro

2500 (kg/m )

Calor específico

750 (J/kg.K)

Sombreamento do vidro duplo para incidência normal

0,907

Factor solar do vidro

0,789

Quadro 3 – Constituição das paredes.
2

2

3

U [W/m .K] R [m .K/W] ρ [kg/m ] Cp [J/kg.K]

λ [W/m.K]

e [m]

Blocos de betão
Isolamento térmico

0,510
0,040

0,100
0,0615

5,100
0,651

0,196
1,537

1400
10

1000
1400

Revestimento de madeira

0,140

0,009

15,556

0,064

530

900

Material

Quadro 4 – Constituição do pavimento.

Material
Laje de betão
Isolamento térmico

2

3

λ [W/m.K] e [m] R [m .K/W] ρ [kg/m ] Cp [J/kg.K]
1,130
0,040

0,080
1,007

0,071
25,175

1400

1000

Quadro 5 – Constituição do tecto.
2

3

R [m .K/W] ρ [kg/m ] Cp [J/kg.K]

λ [W/m.K]

e [m]

Placas de gessos cartonado
Isolamento térmico

0,160
0,040

0,010
0,1118

0,063
2,794

950
12

840
840

Revestimento de madeira

0,140

0,019

0,136

530

900

Material

O modelo será construído tendo como base um exemplo fornecido pelo EnergyPlus, o minimal, uma
vez que para correr uma simulação é necessário ter alguns dados base já definidos que exigem que o
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utilizador possua um grande domínio do programa. Utilizando este ficheiro como base, os erros
relativamente à escolha desses dados são minimizados.

2.3.3. PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO

O primeiro grupo a preencher para a elaboração do modelo é o dos parâmetros da simulação, no qual é
necessário indicar os parâmetros de controlo da simulação, nomeadamente o tipo de simulação que se
pretende efectuar, no presente caso é uma análise anual com um ficheiro climático definido.
É ainda necessário indicar as informações do edifício, estas foram referidas em 2.3.2, nomeadamente
no que se refere ao tipo de terreno em que este se insere e a sua orientação em relação ao norte.
É também importante definir o tipo de distribuição solar a que cada zona está exposta, admite-se que a
radiação incidente é absorvida pelas superfícies (paredes e pavimento).

2.3.4. LOCALIZAÇÃO E CLIMA

A localização foi definida no subcapítulo anterior e o ficheiro climático para a execução da simulação,
é um ficheiro com informação anual do clima de Denver, que começa no dia 1 de Janeiro e termina a
31 de Dezembro. Os restantes valores são deixados por defeito, incluindo as temperaturas do solo, de
Janeiro a Dezembro correspondendo a 18 ºC.

2.3.5. HORÁRIOS

O grupo "horários" contém uma única ocorrência, ventilação natural, considera-se que esta acontece
de forma contínua ao longo de todo o ano.

2.3.6. MATERIAIS

Neste grupo é necessário introduzir as propriedades dos materiais construtivos e indicar a que
elementos pertencem.
Existem duas metodologias de modelação dos elementos envidraçados, a primeira passa pela
introdução de todas as propriedades descritas em 4.2.2., o segundo método introduz alguma
inexactidão, pois apenas se indica ao programa o valor do factor solar do vidro e o coeficiente de
transmissão térmica do vão envidraçado. Como a norma [9] fornece todos os dados necessários para
proceder das duas formas, serão efectuadas duas simulações para perceber a forma como os resultados
são afectados por cada uma.

2.3.7. ZONAS TÉRMICAS E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

O edifício possui apenas uma zona térmica assim todos os elementos são afectos à mesma zona.
Os elementos construtivos são indicados fazendo referência à associação de materiais efectuada em
2.3.6..
Uma vez que todos os elementos, com excepção do pavimento estão em contacto com o exterior é
necessário ainda neste grupo indicar que estão sujeitos à acção do sol e do vento.
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Relativamente à geometria dos elementos, a sua modelação é efectuada através da indicação das
coordenadas de quatros vértices.

2.3.8. GANHOS INTERNOS

Neste exercício não é feita referência à presença de pessoas, luzes, equipamento eléctrico ou a gás,
entre outras possibilidades especificadas no programa.
Ocorre apenas um ganho total e contínuo de 200 W, atribuído genericamente pelo exercício e no
EnergyPlus a outros equipamentos.

2.3.9. VENTILAÇÃO

No grupo da ventilação, como já foi referido anteriormente, ocorre uma infiltração de forma contínua,
com uma grandeza de 0,5 renovações por hora. O horário de funcionamento associado foi definido
anteriormente no terceiro grupo apresentado.

2.3.10. AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO

Neste grupo definem-se os limites do termóstato, cujo objectivo é manter a temperatura no interior
entre os 20 e os 27 ºC e é efectuada a associação um sistema de cargas ideal à zona.

2.3.11. VARIÁVEIS DE SAÍDA

Finalmente, para completar o modelo, é necessário introduzir as variáveis de saída.
Neste exercício é necessário conhecer a energia de aquecimento e arrefecimento, em Joules,
efectivamente fornecida ao edifício para que a zona se mantenha nas temperaturas limite definidas.
Depois de todo o processo descrito, o modelo a simular encontra-se preparado.

2.3.12. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Executada a simulação sem erros, o EnergyPlus cria um ficheiro de dados, no qual é possível observar
os resultados da simulação hora a hora durante um ano.
Como foi referido anteriormente foram executadas duas simulações, a primeira com todas as
propriedades apresentadas no Quadro 2 e uma segunda contendo somente dois dos valores indicados.
A primeira coluna do Quadro 6 indica o nome das variáveis de saída. A coluna seguinte mostra o
intervalo de resultados obtido pelos diferentes programas enquanto os resultados da terceira coluna são
os da equipa de desenvolvimento do programa. Os resultados das duas últimas colunas são
constituintes das simulações previamente referidas.
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Quadro 6 – Resultados do caso 900 do método BEStest.
Variáveis

Intervalo de resultados EnergyPlus

900

900 Uenv

Aquecimento anual [MWh]

1,170 - 2,041

1,164

1,132

1,186

Arrefecimento anual [MWh]

2,132 - 3,669

2,683

2,771

2,863

Pico de aquecimento [KW]

2,850 - 3,970

3,140

3,127

3,229

Pico de arrefecimento [KW]

2,888 - 3,932

3,320

3,349

3,415

Todos os resultados obtidos estão dentro da gama apresentada por outros softwares com a mesma
função, com excepção do valor de aquecimento anual, obtido pela simulação com introdução de todas
as propriedades dos vãos.
É de notar, em relação ao resultado referido anteriormente, que também o valor obtido pela equipa de
desenvolvimento do EnergyPlus ficou abaixo dos restantes programas. No entanto, a diferença afecta
apenas a segunda casa decimal, não sendo portanto uma diferença significativa.
Os resultados obtidos para as duas simulações não têm uma diferença expressiva. Esta observação é
importante pois na maioria dos casos não é fornecida por parte dos fabricantes uma descrição tão
exaustiva das propriedades das janelas. Deste modo percebe-se facilmente que usando apenas o
coeficiente de transmissão térmica do envidraçado e o factor solar do vidro, os resultados são bastante
satisfatórios.
Os resultados que constam do Quadro anterior estão disponíveis na norma [9].
Considera-se portanto que o modelo construído se encontra dentro do espectável e que eventuais
diferenças em relação aos restantes resultados possam ser justificadas por opções deixadas por defeito,
uma vez que neste caso, o utilizador não dispõe de conhecimento suficiente para refinar ou
correctamente avaliar esses valores.
É possível agora desenvolver o modelo construído, e inclusive, fazer eventuais alterações para o
adaptar à escola e ter um maior grau de confiança nos resultados obtidos, uma vez que o ponto de
partida é um modelo fidedigno.

2.4. OPTIMIZAÇÃO RECORRENDO À PLATAFORMA GAMS/MINOS
2.4.1. INTRODUÇÃO

O presente subcapítulo pretende introduzir alguns conceitos acerca do programa GAMS [11],
particularmente no que se refere ao código comercial MINOS.
No cômputo geral o MINOS é um código proposto para a programação não linear. No entanto a versão
GAMS/MINOS, tem a particularidade de resolver problemas de programação lineares e não lineares.
Este código encontra soluções que são óptimos locais.
Assim as funções não lineares devem ser diferenciáveis. Num problema deste tipo pode definir-se uma
região constituída pelas restrições lineares e pelos limites das variáveis. Se as funções não lineares na
função objectivo, F(x), e nas restrições, f(x), forem convexas dentro dessa região, qualquer solução
óptima encontrada pelo programa será um óptimo global. Por outro lado também pode acontecer que a
solução encontrada seja um óptimo local [11].
Existe porém uma forma de contornar essa questão e aumentar as probabilidades de encontrar o
óptimo global. Essa solução passa pela escolha de pontos iniciais que estejam 'suficientemente
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próximos’ do óptimo global. No entanto não existe uma metodologia para escolher os pontos iniciais
de forma a verificar se estes estão próximos do verdadeiro óptimo global [11].
O programa GAMS permite introduzir valores para diferentes parâmetros que controlam a simulação e
efectuar a sua modificação com alguma facilidade de modo a influenciar positivamente o processo de
optimização [11].

2.4.2. FORMULAÇÃO GERAL DO GAMS/MINOS

O GAMS/MINOS é um sistema desenvolvido para resolver problemas de optimização de grande
dimensão expressos na seguinte forma:

Minimizar:

F ( x)  c T x  d T y

(11)

Sujeito a:

f ( x)  A1 y  b1

(12)

A2 x  A3 y  b2

(13)

l  x, y  u

(14)

Onde:

c, d, b1, b2, l e u – são vectores dados;
A1, A2 e A3 – são matrizes dadas;
F(x) – é uma função escalar não linear diferenciável;
f(x) – é um vector de funções diferenciáveis;
<> – Indica que as restrições podem ser definidas através do uso dos sinais ≤, = ou ≥;
x – variáveis não lineares;
y – variáveis lineares.

As expressões (13) e (14) são restrições gerais, respectivamente denominadas por restrições não
lineares e lineares [11].
As restrições tipo (14) indicam limites inferiores, l, e superiores, u, das variáveis em estudo, que em
alguns problemas de optimização podem ser, respectivamente,
e
[11].

2.4.3. PROBLEMAS COM RESTRIÇÕES NÃO LINEARES

No caso de existirem restrições não lineares, isto é, f(x)
, o GAMS/MINOS aplica um algoritmo de
projecção Lagrangeano aumentado baseado no método criado por Robinson na década de 70 [11],
[12]. Este processo constituído por uma sequência de iterações, em que cada uma exige a solução de
um subproblema com restrições lineares. Cada um destes subproblemas contém linearizações das
restrições não lineares, bem como as restrições lineares originais e os limites das variáveis [11].
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Para um melhor entendimento deste algoritmo e do seu processo iterativo sugere-se a consulta da
bibliografia indicada, [11], uma vez que a sua apresentação não faz parte do âmbito da presente
dissertação.
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3
DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO

3.1. ESCOLAS PORTUGUESAS
A história das escolas portuguesas tem a sua origem antes da independência de Portugal no século XII.
À data, a educação básica era dada em catedrais e na freguesia onde os alunos residiam.
Gradualmente, e sob a acção da igreja, o sistema de ensino e escolas foi-se desenvolvendo em todo o
País. No entanto, a verdadeira consolidação do modelo escolar ocorreu entre o século XVI e o século
XII. Nesse espaço de tempo Portugal abandonou os antigos métodos de aprendizagem, para se juntar
ao fenómeno global de modernização e evolução. Como aconteceu em muitos países, também em
Portugal o estado assumiu o controlo da educação passando a desempenhar o papel ocupado pela
igreja. [13]
Ao longo do século XIX a escola passou a ser um centro de homogeneização cultural e linguística em
Portugal, sendo um meio para afirmar o Estado-Nação como forma de organização política e de
formação de cidadãos. Este século foi uma época de implantação do modelo previamente
desenvolvido na Europa que abrange a educação de todos os extractos sociais [13].
Os processos de alfabetização e construção em massa dos estabelecimentos de ensino em Portugal
foram aplicados tarde em relação aos restantes países da Europa. Este factor teve como consequência
as elevadas taxas de analfabetismo em relação aos restantes países e atribuiu a Portugal os últimos
lugares para qualquer que fosse o indicador educacional nas listas publicadas anualmente pela OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) [13].
Actualmente essa conjuntura tem vindo a registar mudanças positivas, na medida em que os relatórios
da OCDE assinalam melhorias nos indicadores em estudo e elogiam as políticas de intervenção [14].
Uma grande parte das escolas básicas e secundárias, que existem actualmente, foi erguida a partir de
um conjunto de projectos tipo, com base em soluções que permitissem rapidez e economia na
execução. Nestes projectos tipo os diferentes blocos, ou pavilhões, estão ligados por galerias exteriores
cobertas, e não há preocupação com a ornamentação do edifício, são denominadas escolas modulares.
A escola em estudo nesta dissertação pertence à tipologia "escola-preparatória". As escolas deste tipo
possuem um bloco com piso e meio onde se localizam a direcção, secretaria, refeitório, biblioteca e
sala polivalente. Os blocos de aulas têm um só piso com planta de forma quadrangular com um pátio
central descoberto. A circulação interna faz-se através dos espaços lectivos [15] .
Com o passar do tempo e com o aumento das exigências de conforto, a tipologia construtiva adoptada
revela-se desactualizada e o desconforto térmico e acústico pode inclusive perturbar o normal curso de
aprendizagem dos alunos [16].

21

Optimização da Resistência Térmica da Envolvente de Edifícios Escolares

3.2. DESCRIÇÃO DO CASO EM ESTUDO
3.2.1. INTRODUÇÃO

A escola em estudo localiza-se na freguesia de Gueifães, concelho da Maia e iniciou o seu
funcionamento em 1982, ainda como secção da escola preparatória da Maia. Inicialmente as aulas
eram leccionadas em contentores pré-fabricados e frequentadas por 218 alunos. O corpo docente era
formado por 22 professores e havia ainda um total de 14 funcionários [17].
Em 1983 passa a chamar-se Escola Preparatória de Gueifães, e é nesse ano frequentada por 523
estudantes. Em 1985, com a publicação de um nova portaria, passa e designar-se por Escola C+S de
Gueifães. Ao longo dos anos a aprendizagem e as condições dos educandos eram cada vez mais
comprometedoras. Deste modo dá-se início à construção das actuais instalações que ficam concluídas
em 1986. As novas instalações foram inauguradas por 750 alunos divididos por 26 turmas. Logo no
primeiro ano de utilização, devido ao aumento das necessidades sofre uma ampliação, com o
acréscimo de mais um bloco com 7 salas de aula. [17].
Em 2001 o nome da escola altera-se para a designação que tem actualmente EB 2,3 de Gueifães, tendo
à data de 2005 um total de 803 alunos [17].
Na Figura 4 pode-se observar uma vista aérea do local, onde são visíveis todos os blocos constituintes
da escola incluindo o pavilhão desportivo.

Bloco em estudo
Figura 4 – Vista aérea da escola.

O bloco seleccionado na Figura 4 é aquele que vai ser alvo de estudo neste trabalho. Trata-se do bloco
mais pequeno, embora seja representativo dos restantes, uma vez que todos têm o mesmo tipo de
construção e utilização. Está dividido em duas salas de aula, cada uma com cerca de 25 lugares.
Torna-se importante uma caracterização mais aprofundada da envolvente exterior do bloco
seleccionado, entre outros aspectos, que serão expostos de seguida.
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3.2.2. LOCALIZAÇÃO E CLIMA

Como já foi referido, a escola em estudo situa-se em Gueifães, concelho da Maia, num local sem
edifícios de grande envergadura nas suas imediações.
Estando localizada no Porto, a escola está sob efeito do seu clima, temperado, como o de Portugal.
Normalmente as temperaturas não descem abaixo dos 0 ºC na estação fria, e nos meses de Verão as
temperaturas mais altas estão próximas dos 30 ºC. No mês de Janeiro a temperatura média é cerca de
7,5ºC e no mês de Julho aproximadamente 20 ºC. Os meses nos quais o clima é mais frio são
Dezembro, Janeiro e Fevereiro e os mais quentes são Julho e Agosto [2].

3.2.3. HORÁRIO DE OCUPAÇÃO

Um edifício escolar não tem uma ocupação permanente. Por isso é importante perceber o horário de
utilização do bloco já que o tipo de uso dos equipamentos e as exigências de renovações de ar mudam
consoante a presença de ocupantes. No caso dos equipamentos, apenas a iluminação é significativa e
considera-se que só está activa quando os alunos se encontram no edifício.
Normalmente todas as escolas do mesmo tipo entram em funcionamento numa altura semelhante, os
períodos de férias são os mesmos e a data de encerramento do ano lectivo também. Isto acontece
porque todos os anos o ministério da educação define o calendário escolar e é por ele que os
estabelecimentos se regem. A informação incluída no Quadro 7 foi retirada do despacho 14724/2009
[18] disponível no site do ministério da educação.
Quadro 7 – Calendário escolar 2009/2010 [18].

Início

Fim

10 - 15 de Setembro
4 de Janeiro

18 de Dezembro
26 de Março

12 de Abril

8 - 18 de Junho

Da mesma referência foram recolhidas informações relativamente às interrupções no calendário
escolar e são indicadas no Quadro seguinte.
Quadro 8 – Interrupções lectivas 2009/2010 [18].

Interrupções

Datas

1ª
2ª

19 de Dezembro a 3
15 a 17Janeiro*
de Fevereiro*

3ª

27 de Março a 11 de Abril*

* (inclusive)

Nos dias em que o bloco se encontra ocupado, as aulas iniciam-se, em média, entre as 8 e as 9 horas.
Por volta das 13 e até as 14 horas há uma paragem para o almoço e entre as 18 e as 19 horas as aulas
terminam. Estas informações são importantes uma vez que os utilizadores contribuem bastante para os
ganhos internos do edifício, assim como a iluminação existente no local. Este tema será desenvolvido
posteriormente.
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3.2.4. CARACTERIZAÇÃO DA ENVOLVENTE OPACA

A planta ilustrativa do pavilhão em estudo pode ser observada na Figura 5. As duas salas estão
separadas por uma parede divisória. No entanto, como são dois locais com igual comportamento, todo
o bloco é considerado uma só zona térmica.
O edifício não está exactamente orientado a Norte. No entanto, esta consideração será adoptada por
uma questão de simplificação.
27 m

7,15 m

Figura 5 – Planta ilustrativa do bloco escolar em estudo.

Todas as paredes são em betão à vista, com excepção da fachada principal, ilustrada na Figura 6, que
também tem fracções construídas em tijolo maciço e o betão está pintado com uma tinta de cor
amarela.

Figura 6 – Alçado Oeste do bloco em estudo.

O tecto e o pavimento são igualmente em betão à vista.
Cerca de 35% da fachada corresponde a vãos envidraçados, que têm uma forte influência no
comportamento térmico do edifício. A maior percentagem de vãos envidraçados localiza-se na fachada
voltada a Este, visível na Figura 7.
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Figura 7 – Alçado Este do bloco em estudo.

Apesar das características dos vãos envidraçados aplicados no local não serem conhecidas, sabe-se que
são constituídos por caixilharia de alumínio e vidro simples.
Na Figura 8 é visível que acima da laje de cobertura existe uma telha constituída por placas
fibrocimento que impedem que a laje esteja sujeita a radiação directa. Sendo um elemento horizontal
com cerca de 1,5 metros de comprimento, realiza igualmente o sombreamento de parte dos vãos
envidraçados.

Figura 8 – Alçado Norte do bloco em estudo.

Apresentadas as propriedades dos elementos constituintes da envolvente exterior seguidamente é
representada uma ilustração da geometria de cada alçado, nas Figuras 9, 10, 11 e 12 para um melhor
entendimento da geometria do edifício.
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3,6

(4,1x1,8)
(2,2x2,6) (2,7x0,5)
5
Figura 9 – Representação do alçado Este (m).

2x(1,25x0,5)

2,6

(5,6x1,85)

(1,1) (2,7x1,85)

(6,3x1,85)

(1,9x1,85) (0,9) (1,1)

(5,6x1,85)

Figura 10 – Representação do alçado Oeste (m).

3,6

(1,6)

(4,1x1,85)

Figura 11 – Representação do alçado Norte (m).

3,6

(4,1x1,85)

(1,85x1,85)

Figura 12 – Representação do alçado Sul (m).

3.2.5. GANHOS INTERNOS

O consumo de energia num edifício não se deve somente à envolvente e às condições ambientais,
existem outros factores que contribuem para esta estimativa. No caso particular da escola, para os
ganhos internos contribuem apenas os ocupantes e as luzes de iluminação das salas de aula.
Para o cálculo dos ganhos internos transmitidos pelos ocupantes ao local, é importante definir o tipo
de actividade que se desenvolve no interior do edifício. Consoante a intensidade de laboração, haverá
mais ou menos transmissão de calor para o ambiente interior.

26

Optimização da Resistência Térmica da Envolvente de Edifícios Escolares

A ISO 7730 [3], inclui no anexo B um Quadro semelhante ao Quadro 1 apresentado em 2.1.2., que
indica a taxa metabólica de diferentes actividades. O caso dos estudantes na sala de aula, é um tipo de
actividade sedentária que tem uma taxa metabólica de 70 W/m2, o que se traduz numa produção média
de 126 Watt por pessoa dentro do bloco.
Relativamente às lâmpadas utilizadas concluiu-se que a iluminação para salas de aula teria uma
potência entre 10 e 20 W/m2 aproximadamente [19]. No âmbito das análises efectuadas considerou-se
uma potência de 15 W/m2.

3.2.6. RENOVAÇÃO DE AR

A renovação de ar é um factor importante para a qualidade do ar interior. Esta pode ser realizada por
meio de dispositivos mecânicos ou através da ventilação natural.
Actualmente a escola não dispõe de dispositivos mecânicos que satisfaçam as renovações horárias da
sala de aula. É também impossível prever o comportamento dos utentes no que diz respeito à abertura
das janelas para renovar o ar interior. No entanto, no futuro é previsível uma tomada de acções no
sentido de melhorar esta questão pois cada vez mais é importante garantir condições adequadas nas
salas de aula das escolas Portuguesas.
No que diz respeito a escolas o RSECE [20] prevê a renovação de 30 m3/h por ocupante. Como se
prevê uma ocupação de cerca de 50 pessoas, terá de ser efectuada uma troca total 1500 m3/h com o
exterior. Conhecendo as dimensões do local, é fácil estimar o seu volume, e dividindo o caudal total a
renovar por essa grandeza, é possível prever que serão necessárias 2,2 renovações horárias para
satisfazer a condição imposta pelo RSECE. Assim, quando o edifício se encontra ocupado, prevêem-se
2,2 renovações por hora.
Mesmo quando o edifício se encontra desocupado ocorrem infiltrações de ar pelos diferentes
elementos em contacto com o ar exterior. O valor de 0,6 renovações horárias foi tomado como
referência.
Após a descrição do caso em estudo, e conhecimento das características gerais do edifício é possível
de seguida iniciar a elaboração do modelo com o programa de simulação do comportamento térmico
de edifícios.
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4
SIMULAÇÃO BASE DO EDIFÍCIO

4.1. MODELAÇÃO DA ESCOLA
4.1.1. INTRODUÇÃO

A exposição do caso de estudo efectuada no Capítulo anterior permite elaborar de forma mais
simplificada a presente descrição, uma vez que com as informações indicadas é possível proceder à
elaboração do modelo base do edifício escolar a simular.
Neste subcapítulo é efectuada uma referência aos dados introduzidos no programa. Eventuais
exposições que se tornem exaustivas neste trabalho, relativamente ao programa, serão remetidas para
os documentos no qual foram consultadas, com o objectivo de não tornar esta dissertação demasiado
extensa, uma vez que se procura que o programa seja uma ferramenta auxiliar ao trabalho e não o
objectivo deste.
A organização deste subcapítulo segue directrizes semelhantes ao de validação do modelo com o
método BEStest, ou seja, a exposição será efectuada por grupos, de acordo com a organização do
programa: parâmetros da simulação, localização e clima, horários, materiais construtivos, zonas
térmicas e elementos construtivos, ganhos internos, ventilação e variáveis de saída.

4.1.2. PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO

A Figura 13 ilustra a janela de introdução de dados do primeiro grupo, parâmetros da simulação.

Figura 13 – Janela de introdução de dados do grupo parâmetros da simulação.
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Na Figura 13 é possível observar os separadores nos quais está divido o grupo dos parâmetros da
simulação.
No grupo do controlo da simulação é necessário indicar que se pretende efectuar uma análise anual
com um ficheiro climático definido, cujo clima é o da cidade do Porto.
Na parte inferior da janela estão descritos os campos de preenchimento do separador que requer
informações acerca do edifício, nomeadamente no tipo de terreno em que se insere e a orientação em
relação ao Norte. A localização do bloco escolar é numa zona relativamente afastada do centro de
grandes cidades, designando-se portanto o local como um subúrbio.
A orientação do bloco foi anteriormente ilustrada na Figura 5, Capítulo 3, na qual é visível que o
edifício está alinhado com o Norte, e a fachada principal voltada para Oeste. Admite-se que a radiação
incidente na zona é absorvida pelas superfícies (paredes e pavimento) e que é tido em conta o efeito
dos elementos de sombreamento.

4.1.3. LOCALIZAÇÃO E CLIMA

A Figura 14 ilustra algumas informações da localização do edifício, que constam da base de dados do
programa, de acordo com a localização, neste caso do Porto.

Figura 14 – Janela de introdução de dados do grupo localização e clima.

As informações necessárias ao preenchimento dos restantes grupos, relacionados com o clima exterior,
estão disponíveis no site oficial do programa [21].
No gráfico é possível observar uma das variáveis do clima exterior, a evolução da temperatura na zona
do Porto ao longo de um ano de acordo com os dados relativos ao ano meteorológico típico, TMY.
Um ficheiro de dados deste tipo contém valores horários meteorológicos que caracterizam as
condições de um local específico durante um longo período de tempo, 30 anos [22].
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Temperatura do ar exterior

Temperaura [ºC]
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Figura 15 – Evolução anual de temperatura do ar no exterior considerada no cálculo.

Em relação às temperaturas do solo sob o pavimento térreo, para tomar conhecimento da sua grandeza
foi utilizado um programa auxiliar do EnergyPlus, designado por Slab. Este programa gera perfis de
temperatura para a superfície externa de contacto entre o terreno e a laje, quer para o centro, quer para
o seu perímetro, apresentando uma média mensal desses valores.
A opção tomada em relação ao pavimento, foi designar este elemento como sendo adiabático. Esta
opção teve como base o facto de os valores encontrados, para a temperaturas do solo com o Slab,
serem demasiado baixas, face aos valores normalmente introduzidos no EnergyPlus.
Sendo um programa bastante associado à climatização do interior, seria de esperar que sistemas
mecânicos associados ao aquecimento, contribuíssem para trocas com o pavimento de forma a elevar a
sua temperatura. No entanto uma vez que o objectivo é simular o comportamento real, as temperaturas
no interior são de facto baixas, o que se reflecte na temperatura solo/pavimento.

4.1.4. HORÁRIOS

Na Figura 16 são indicados os horários introduzidos no programa, apenas é visível uma parte dos
mesmos já que a sua inclusão para o ano inteiro seria demasiado extensa.
Além da ventilação e ocupação também o horário de funcionamento da iluminação tem de ser
introduzido no modelo.
Relativamente ao horário de ventilação, parte deste é representado no segundo objecto da Figura 16.
Como foi referido no Capítulo 3, quando o edifício está ocupado é necessário que ocorram 2,2
renovações horárias. Quando o edifício está desocupado apenas se consideram 0,6 renovações.
Com base na informação apresentada no Capítulo 3, acerca do período de ocorrência de aulas, foi
construído um horário de ocupação anual do bloco. Partindo do princípio que sempre que os
estudantes estão em aulas têm a iluminação activada, o horário da iluminação é o mesmo que o da
ocupação. O valor atribuído, 0 ou 1, significa, que o edifício está vazio ou com 50 ocupantes. Esse
horário é indicado no primeiro objecto representado na Figura 16.
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Figura 16 – Janela de introdução de dados do grupo horários.

Como é possível verificar através da observação da Figura 16, o primeiro e o terceiro objecto são um
pouco diferentes. Este grupo permite adicionar outro tipo de ocorrências.
O terceiro objecto, tem como objectivo atribuir a propriedade de material opaco aos elementos
horizontais que sombreiam o edifício a toda a volta.
O primeiro objecto define o nível metabólico de actividade desenvolvido pelas pessoas no interior do
edifício, 126 Watts por pessoa.

4.1.5. MATERIAIS

Os únicos materiais opacos são o betão e o tijolo maciço, cujas propriedades foram obtidas através da
consulta do ITE 50 [24] e do livro Handbook of Fundamentals [19], e são indicadas no Quadro 9.
Quadro 9 – Materiais constituintes dos elementos opacos.

Camadas
Betão
Tijolo Maciço

3

2
λ [W/m.K] e [m] R [m .k/W] ρ [kg/m ] Cp [J/kg.K]

2
0,85

0,15
0,11

0,075
0,13

2300
1970

653
800

A consulta do ITE 50 [24] permite estimar as propriedades dos elementos envidraçados, em caixilharia
de alumínio e vidro simples, nomeadamente o factor solar do vidro, o coeficiente de transmissão
térmica do envidraçado, apresentados no Quadro 10.
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Quadro 10 – Propriedades dos envidraçados.

Portas/Janelas

т

Uenv

gv

6,00

0,87

Após a introdução das propriedades dos materiais no modelo é necessário fazer a associação de
materiais para definir os elementos construtivos (Figura 17).

Figura 17 – Elementos construtivos da escola.

Como é visível na Figura 17, é atribuído um nome ao elemento e de seguida são indicados os materiais
que o constituem.

4.1.6. ZONAS TÉRMICAS E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Na Figura 18 é ilustrada a janela de introdução de dados adicionais dos elementos construtivos.

Figura 18 – Dados dos elementos construtivos da escola.

Todos os elementos constituem uma só zona térmica.
Em relação às condições fronteira, as paredes estão em contacto com o exterior e portanto sujeitas à
acção do sol e do vento.
O pavimento apenas tem contacto com o interior, assim não é afectado pelos efeitos do sol ou do
vento.
Relativamente à modelação da cobertura considerou-se que esta não estaria sujeita à acção da radiação
directa, uma vez que a telha a impede de atingir a laje de tecto. A dificuldade em modelar a telha além
da alteração já referida implicou a introdução de quatro elementos horizontais com cerca de 1,5 metros
de comprimento para introduzir o mesmo efeito da telha, o sombreamento de parte dos vãos.
A geometria dos elementos, tanto opacos como envidraçados, foi modelada com a introdução de
quatro vértices de cada elemento. Como um dos envidraçados tem forma circular, foi introduzido no
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modelo uma forma rectangular com área equivalente à do círculo. Os vértices introduzidos para
efectuar a modelação de cada elemento opaco são apresentados na Figura 18.

4.1.7. GANHOS INTERNOS

Como foi exposto, os ganhos internos no bloco escolar, são devidos à presença dos alunos e à
iluminação da sala.

Figura 19 – Janela de introdução de dados no grupo ganhos internos.

Como é possível observar na Figura 19, para a definição dos ganhos internos transmitidos pelos
ocupantes ao local, é indicada a zona em que eles se encontram, e são associadas as ocorrências
definidas em 4.1.4., ou seja, o horário de permanência dos ocupantes no edifício e a taxa metabólica de
acordo com a actividade desenvolvida pelos alunos.
Da mesma forma se procede relativamente à iluminação, definindo-se a potência utilizada, 15 W/m2, e
associando a este equipamento um horário de funcionamento, também já referido em 4.1.4..

4.1.8. VENTILAÇÃO

Em relação à ventilação, como foi indicado no Capítulo 3 e no grupo horários, quando o edifício está
ocupado ocorrem 2,2 renovações horárias e quando este se encontra desocupado, sucedem apenas
0,6 h-1.

4.1.9. VARIÁVEIS DE SAÍDA

As variáveis de saída, que se pretendem conhecer com esta simulação são: a temperatura média do ar
interior, a humidade relativa interior e a temperatura superficial interior dos elementos.
Finalmente o modelo do bloco escolar está completo.
Na Figura 20 pode observar-se uma adaptação do modelo geométrico do bloco escolar gerado pelo
EnergyPlus.
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27 m

3,6 m

7,15 m
m

Figura 20 – Adaptação do Modelo 3D gerado no EnergyPlus.

4.2. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
4.2.1. INTRODUÇÃO

No presente Capítulo são apresentados os resultados obtidos na simulação base do edifício. A
apresentação de dados refere-se às variáveis previamente referidas: temperatura interior, humidade
relativa e temperatura superficial interior dos elementos. São também indicados os resultados da acção
térmica exterior sendo possível deste modo efectuar uma comparação entre os dois ambientes.
Os resultados são apresentados primeiramente com uma perspectiva global, na qual é indicada uma
evolução anual das variáveis descritas. Posteriormente é efectuada uma análise mensal com o
propósito de obter uma melhor compreensão do comportamento térmico do edifício em períodos mais
curtos. Apresentam-se ainda resultados da evolução das variáveis indicadas em diferentes dias do ano.
Apresenta-se, seguidamente, o Quadro 11, onde as temperaturas médias mensais do ar exterior são
indicadas. A Figura 21 indica igualmente as temperatura médias do ar exterior. Pela observação, da
Figura 21 e do Quadro 11 pode concluir-se que é no mês de Janeiro que se regista uma média de
temperaturas mais baixa, enquanto a média mais elevada é observada em Agosto.
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Quadro 11 – TMM do ar exterior.

TMexterior

Janeiro
Fevereiro

9,4
10,7

Março

11,6

Abril

13,2

Maio

14,6

Junho

17,8

Julho

19,0

Agosto

19,4

Setembro

18,0

Outubro

15,5

Novembro

12,2

Dezembro

10,3

TMMexterior
21

Temperatura [ºC]

Mês

18
15
12
9
6
3
0

Mês
Figura 21 – Temperaturas médias mensais do ar exterior.

Uma vez que a exposição de todos os dados obtidos seria demasiado extensa, a apresentação dos
resultados foca-se sobretudo sobre os períodos críticos, isto é, os dias mais frios e mais quentes. É
nestes dias que se verificam condições extremas de desconforto.
Ao longo da exposição dos resultados é feita uma comparação entre períodos com e sem ocupação,
pois só deste modo se consegue perceber qual a influência dos ganhos internos no desempenho
térmico do edifício.
Na Figura 22 são indicados os ganhos internos do bloco escolar. As barras verticais indicam que este
se encontra ocupado, e indicam o valor decorrente dos ganhos associados a essa ocupação.
A ocorrência de ganhos, no mês de Janeiro, não coincide exactamente com o seu início já que só a
partir do dia 3 o edifício se encontra ocupado. Os ganhos são interrompidos ao longo do tempo devido
ao facto do edifício não se encontrar ocupado durante os fins de semana, feriados e períodos de férias,
como é o caso de alguns dias do mês de Fevereiro, Abril, Junho, Setembro e Dezembro e a totalidade
dos dias do mês de Julho e Agosto.
Os ganhos internos são provenientes da iluminação e da presença dos ocupantes. O EnergyPlus dispõe
de uma ferramenta que simula a variação das diferentes trocas com o interior. No gráfico da Figura 22,
são apenas representados os ganhos por convecção. Os restantes ganhos, por calor latente ou pelas
restantes formas de calor sensível, não são referidos uma vez que o seu conhecimento não é necessário
na presente dissertação.
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Figura 22 – Ganhos internos convectivos decorrentes da utilização e iluminação do edifício.

4.2.2. TEMPERATURA DO AR
4.2.2.1 Evolução Anual da Temperatura do Ar

A Figura 23 mostra a evolução da temperatura do ar exterior e interior ao longo de um ano.
Temperatura do ar exterior

Temperatura [ºC]

32

Temperatura do ar interior

24
16
8
0

Mês
Figura 23 – Evolução anual da temperatura do ar.

Na Figura 24, são indicadas as temperaturas médias mensais do ar, interior e exterior.
TMMexterior

TMMinterior

TMMinterior em períodos com ocupação

Temperatura [ºC]

21

14

7

0

Mês
Figura 24 – Temperaturas mensais médias do ar (TMM).
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Pela observação da Figura 24 é possível verificar que, em média, o interior do bloco se encontra mais
frio no mês de Janeiro e mais quente nos meses de Julho e Agosto. Este facto pode ser também
constatado pela análise da Figura 23.
Em relação à média global interior, as horas com ocupação apresentam um valor médio mais elevado
de temperatura média do ar. Os ganhos internos associados aos alunos e à iluminação contribuem para
esse aumento. Nos meses de Julho e Agosto o bloco encontra-se desocupado.

4.2.2.2 Evolução Mensal da Temperatura do Ar

Na Figura 25 é possível ver a evolução da temperatura no interior e no exterior do bloco, no mês de
Janeiro. Em diversos dias é atingido no exterior o valor de 0ºC, como por exemplo no dia 1, 2 e 3,
enquanto no interior ocorrem temperaturas da ordem de 1 a 2ºC. O dia 3 de Janeiro é o mais frio do
ano com um registo de temperatura média diária no interior do bloco de cerca de 3,6ºC.
É importante mencionar que no dia 1, 2 e 3 o edifício não está ocupado, pelo que não há ganhos
internos associados aos utilizadores e ao equipamento eléctrico. A baixa temperatura interior registada
nestes dias é atribuída, não só às condições meteorológicas típicas da época mas também devido à
referida inexistência de ganhos internos.
Temperatura exterior em Janeiro

Temperatura interior em Janeiro

Temperatura [ºC]
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Figura 25 – Evolução da temperatura do ar interior e exterior em Janeiro.

É possível concluir através da observação da Figura 25 que nos dias em que o edifício se encontra
ocupado a temperatura no interior atinge valores superiores à temperatura registada no exterior. Um
exemplo dessa ocorrência pode ser notado pela comparação dos dias 1, 2 e 3, respectivamente
domingo, segunda e terça-feira do período de férias, em comparação com os dias 4, 5 e 6, quarta,
quinta e sexta-feira. No dia 7 e 8, sábado e domingo, regista-se novamente uma diminuição da
temperatura em relação ao exterior. A mesma evolução pode ser observada até ao final do mês.
Na Figura 26 é indicada a evolução da temperatura do ar no mês mais quente do ano, Agosto. No
entanto este mês, como foi referido, não é representativo de um mês quente com ocupação, deste facto
resulta, que as temperaturas no interior são na maior percentagem dos dias inferiores às registadas no
exterior. E quando no interior se registam temperatura mais elevadas em relação ao exterior, a
diferença é muito pouco acentuada.
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Temperatura exterior em Agosto

Temperatura interior em Agosto
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Figura 26 – Evolução da temperatura do ar em Agosto.

O dia 10 é aquele em que se observa o maior valor de temperatura no interior do bloco escolar, Figura
26, cerca de 30ºC, enquanto no exterior é registado um valor de 31ºC.
A Figura 27 mostra a evolução da temperatura do ar no mês de Setembro, o terceiro mais quente do
ano, no qual existe ocupação a partir do dia 11. Até esse dia a temperatura no interior é
aproximadamente igual à exterior. A partir do dia 11 é possível verificar que o fenómeno descrito em
Janeiro também ocorre, assim verifica-se novamente que com ocupação as temperaturas interiores
sobem acima das registadas no exterior.
Temperatura exterior em Setembro

Temperatura interior em Setembro
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Figura 27 – Evolução da temperatura do ar em Setembro.

As aulas têm início no dia 11 de Setembro, esse é o dia do ano em que se regista uma média diária
mais elevada de temperaturas no interior e exterior do bloco, com uma média de cerca de 22 ºC no
interior, e 19ºC no exterior.

4.2.2.3. Evolução Diária da Temperatura do Ar

Para representação da evolução da temperatura ao longo do dia foram seleccionados quatro dias, os
dois dias mais frios e dois mais quentes do ano, com e sem ocupação. Como já foi referido, como dias
frios, foram escolhidos os dias 3 e 25 de Janeiro, respectivamente sem e com ocupação. Os dias
quentes são e 10 de Agosto e 11 de Setembro, respectivamente, sem e com ocupação do edifício.
Na Figura 28 é possível observar a evolução da temperatura média do ar interior no dia 3 de Janeiro.
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Temperatura exterior a 3 de Janeiro

Temperatura interior a 3 de Janeiro
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Figura 28 – Evolução da temperatura do ar no dia 3 de Janeiro.

Através da observação da Figura 28 verifica-se que a amplitude térmica das temperaturas interiores é
menor que a das exteriores, verifica-se ainda que as temperaturas interiores evoluem com o atraso de
algumas horas em relação às exteriores. Isto acontece quer nos dias quentes quer nos dias frios em
representação neste título, embora seja particularmente perceptível na Figura 28. Esta situação pode
ser explicada pela inércia térmica do edifício. Esta propriedade permite às construções armazenar calor
e apenas libertá-lo ao fim de um determinado período de tempo. Assim o edifício em estudo
comporta-se de acordo com o esperado, de acordo com o ilustrado na Figura 29.
Comportamento Interior

Amortecimento
de Amplitude

Acção Exterior

Desfasamento horário

Figura 29 – Ilustração do comportamento de construções com inércia térmica. Adaptado de [2].

Na Figura 30 é possível observar a evolução da temperatura média do ar interior no dia 25 de Janeiro.
A temperatura no interior é praticamente sempre superior à do exterior, Figura 30, ocorrendo uma
descida da temperatura interior por volta das 14 horas, período de almoço, esta pode ser explicada pelo
facto de o bloco estar desocupado.
Tanto no dia 3 como no dia 25 de Janeiro é visível, pela observação das Figuras 28 e 30, que as
temperaturas mais baixas, quer no interior quer no exterior, ocorrem aproximadamente entre as 19
horas e as 8 horas e o máximo é atingido entre as 12 e as 18 horas.
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Temperatura exterior a 25 de Janeiro

Temperatura interior a 25 de Janeiro
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Figura 30 – Evolução da temperatura do ar no dia 25 de Janeiro.

Nos dois gráficos, Figuras 28 e 30, é possível observar que as temperaturas interiores evoluem com
um atraso em relação às exteriores. Isto é, só algum tempo depois do máximo ou mínimo de
temperatura ser atingido no exterior é que o mesmo acontece no interior, como já foi referido este
fenómeno é explicado pelo facto de o edifício ter inércia térmica forte.
Nas Figuras 31 e 32 é possível observar a evolução da temperatura no dia 10 de Agosto e 11 de
Setembro.
Temperatura exterior a 10 de Agosto

Temperatura interior a 10 de Agosto

Temperatura [ºC]
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Figura 31 – Evolução da temperatura no dia 10 de Agosto.

No dia 10 de Agosto, Figura 31, observa-se que a temperatura interior oscila entre os 20 e os 29ºC
atingindo o mínimo por volta das 6 horas e o máximo às 18 horas.
No dia 11 de Setembro, Figura 32, observa-se que temperatura interior se encontra praticamente
sempre acima da temperatura exterior, o que não acontece no dia 10 de Agosto (sem ocupação),
percebe-se portanto que os ganhos internos são responsáveis por este fenómeno.
Também em relação às Figuras 31 e 32 é possível verificar que só algum tempo depois do máximo ou
mínimo de temperatura ser atingido no exterior, é que o mesmo ocorre no interior. Como foi referido
este facto é explicado pela inércia térmica do edifício.
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Temperatura exterior a 11 de Setembro

Temperatura interior a 11 de Setembro
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Figura 32 – Evolução da temperatura no dia 11 de Setembro.

4.2.3. HUMIDADE RELATIVA DO AR INTERIOR
4.2.3.1. Evolução Anual da Humidade Relativa Interior

A Figura 33 mostra a evolução da humidade relativa exterior e interior ao longo de um ano. Pela sua
observação é possível verificar que os seus valores, tanto no interior como no exterior, oscilam entre
os 20 e os 100%. O valor mínimo da humidade relativa exterior é de aproximadamente 20% e registase no mês de Abril.
H.R. do ar exterior

H.R. do ar interior

Humidade Relativa [%]

100
80
60
40
20

Mês
Figura 33 – Evolução anual da humidade relativa.

A Figura 33 mostra que em determinados dias do ano a humidade relativa no interior do bloco
apresenta valores elevados, chegando mesmo a atingir os 100% em alguns dias do ano, sobretudo nos
meses mais frios. A saturação do ar interior não está directamente relacionada com a ocupação do
edifício, uma vez que os valores de 100% de humidade relativa no interior nem sempre coincidem
com alturas em que o bloco se encontra ocupado. O registo de valores de 100% de humidade relativa
no interior, acontece sobretudo quando as condições de humidade no exterior são de saturação.
O Quadro 12 indica as médias mensais da humidade relativa no interior e no exterior do bloco em
estudo, bem como os valores de pressão de vapor, P.
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Quadro 12 – Médias mensais da humidade relativa [%] e pressão de vapor [Pa].

Mês

HRexterior

HRinterior

Pexterior

Pinterior

Janeiro
Fevereiro

80
81

80
77

959
1040

996
1078

Março

78

72

1072

1121

Abril

77

71

1152

1197

Maio

78

70

1299

1373

Junho

75

67

1517

1564

Julho

80

71

1735

1734

Agosto

76

70

1687

1687

Setembro

82

76

1690

1751

Outubro

77

72

1331

1409

Novembro

81

79

1174

1230

Dezembro

82

82

1054

1073

Como é possível observar pela leitura do Quadro 12 os valores médios de humidade relativa situam-se
entre os 75 e 82% para o clima exterior, enquanto no interior do bloco os seus valores oscilam em
média entre os 67 e os 82%. A humidade relativa no interior em média é mais baixa que a do exterior.
A pressão parcial de vapor de água é a pressão que este teria se ocupasse individualmente o volume
ocupado pela mistura de ar considerada. Se for efectuada uma análise em termos desta variável,
verifica-se que a presença de ocupantes potencia um aumento dos valores de pressão parcial de vapor
no interior. Os únicos meses em que a média mensal entre o ar interior e exterior de pressão parcial de
vapor se iguala, são em Julho e Agosto, no quais não há ocupação do bloco escolar.

4.2.3.2 Evolução Mensal da Humidade Relativa Interior

A Figura 34 ilustra a evolução da humidade relativa interior no mês de Janeiro.
HR interior em Janeiro
Humidade Relativa [%]
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Figura 34 – Evolução da humidade relativa interior no mês de Janeiro.

Janeiro é um dos meses que apresenta maior média mensal de humidade relativa, Quadro 12. Pela
observação da Figura 34 é possível verificar que em alguns dias o ar interior chega mesmo a atingir os
100% de humidade relativa.
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A Figura 35 ilustra a evolução da humidade relativa no mês de Setembro, no qual se inicia o novo ano
lectivo escolar.
HR interior em Setembro
Humidade Relativa [%]
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Figura 35 – Evolução da humidade relativa no mês de Setembro.

O mês de Setembro apresenta uma média mensal de humidade relativa ainda mais elevada que o mês
de Janeiro, Quadro 12.
Pela observação da Figura 35 pode observar-se que os valores de humidade relativa registados são
bastante elevados ao longo de todo o mês, não havendo dias com registos de humidade relativa de
100%. Na segunda metade do mês, verifica-se a influência da ocupação na medida em que se observa
uma subida dos valores da humidade relativa interior.

4.2.3.3. Evolução Diária da Humidade Relativa Interior

Para representar a evolução da humidade relativa é efectuado o mesmo procedimento de apresentação
de dados da variável temperatura.
No entanto uma vez que a humidade relativa depende de vários factores e a sua análise é um pouco
complexa será feita a comparação em termos de evolução da pressão parcial de vapor de água.

Pressão Parcial de Vaopr [Pa]

A evolução da pressão parcial de vapor nos dias 3 e 25 de Janeiro é apresentada respectivamente nas
Figuras 36 e 37.
P exterior a 3 de Janeiro

P interior a 3 de Janeiro
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Figura 36 – Evolução da pressão parcial de vapor no dia 3 de Janeiro.
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Como é possível verificar pela observação da Figura 36 a evolução da pressão parcial de vapor no dia
3 de Janeiro é um pouco aleatória. Ocorrem ligeiros aumentos e descidas dos valores desta variável ao
longo do dia.
A Figura 37 mostra a evolução da pressão parcial de vapor no dia 25 de Janeiro.
Pressão Parcial de Vaopr [Pa]

P exterior a 25 de Janeiro

P interior a 25 de Janeiro
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Figura 37 – Evolução da pressão parcial de vapor no dia 25 de Janeiro.

Se for efectuada uma comparação entre evolução da pressão parcial de vapor no dia 3 e no dia 25 de
Janeiro, Figura 36 e 37, pode-se verificar que os seus valores iniciais têm grandezas e evoluções
semelhantes. No entanto a partir das 9 horas do dia 25 observa-se um aumento considerável que tende
a atingir valores superiores aos registados no exterior. Na hora de almoço os valores no interior
estabilizam, mas com o início das aulas da parte da tarde ocorre um novo aumento que só termina com
o final do período de aulas.
A evolução da pressão parcial de vapor no dia 11 de Setembro pode ser observada na Figura 38.
Pressão Parcial de Vaopr [Pa]

P exterior a 11 de Setembro

P interior a 11 de Setembro
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Figura 38 – Evolução da humidade relativa no dia 11 de Setembro.

No dia 11 de Setembro, Figura 38, é também evidenciada a existência de ganhos internos associados à
presença de ocupantes. Verifica-se um aumento matinal, mais ou menos coincidente com o início das
aulas, uma redução dos valores da pressão de vapor no horário de almoço e novamente um aumento
dos seus valores da parte da tarde. Apesar da sua diminuição ocorrer antes do fim de período de aulas,
os seus valores registam um maior decréscimo apenas depois das 18/19 horas, devido à saída dos
ocupantes do bloco.
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4.2.4 TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR
4.2.4.1 Introdução

Para não tornar a exposição demasiado extensa procede-se apenas à indicação dos resultados para os
elementos cuja superfície interior se encontra sob condições mais extremas, ou seja, mais fria e mais
quente de acordo com a média anual de temperatura de cada elemento. A apresentação mensal de
resultados é efectuada apenas para o mês mais quente e mais frio com ocupação, respectivamente,
Janeiro e Setembro.
No Quadro 13 é possível observar os valores de temperatura média anual de cada superfície.
Primeiramente é indicado o valor dos elementos opacos, paredes, de seguida a temperatura superficial
dos elementos envidraçados, portas e janelas. No caso dos elementos envidraçados é utilizado um
valor médio dos vários elementos, uma vez que as temperaturas para os vãos envidraçados com a
mesma orientação são sensivelmente constantes, já que são constituídos pelo mesmo material.
Quadro 13 – Temperatura superficial média anual dos elementos construtivos do bloco.

Elemento

Temperatura [ºC]

Parede Norte
Janelas a Norte

15,9
14,7

Parede Sul

12,7

Janelas a Sul

15,2

Parede Oeste

16,6

Janelas a Oeste

15,0

Parede Este

16,4

Janelas a Este

15,0

Pavimento

16,9

Tecto

13,8

De acordo com o Quadro 13, o elemento mais quente é a parede Oeste, e o que apresenta um valor de
média anual de temperatura mais baixo é a parede Sul. Os elementos voltados a Este e a Oeste são os
mais quentes, pela sua localização é perceptível que estejam mais expostos à radiação solar. As
paredes Norte e Sul registam valores ligeiramente inferiores, em relação aos elementos opacos
referidos anteriormente.
O pavimento não é um elemento de interesse no presente estudo pois é adiabático. Como tal seria de
prever que a sua temperatura média fosse a mais elevada, Quadro 13, já que está em contacto apenas
com o interior, onde a temperatura não atinge valores tão extremos como no exterior.

4.2.4.2 Evolução Anual da Temperatura Superficial Interior

As Figuras 39, 40, 41 e 42 mostram, respectivamente, a evolução anual da temperatura superficial
interior da parede Oeste, da parede Sul, envidraçados orientados a Oeste e dos elementos envidraçados
orientados a Sul.
Em termos gerais a temperatura superficial dos elementos tem uma evolução semelhante à temperatura
interior. Nos meses mais frios é mais baixa, apresentando valores mais elevados nos meses mais
quentes do ano.
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Figura 39 – Evolução anual da temperatura superficial da parede Oeste.

Como é possível verificar através da observação das Figuras 39 e 40 o valor máximo de temperatura
atingido pelos elementos opacos é muito próximo de 35ºC e 33ºC, respectivamente, a Oeste a Sul.
Estes valores são superiores aos valores máximos de temperatura registados no exterior. E os mínimos
registados são superiores aos menores valores registados no interior. Este facto pode ser explicado
pela capacidade dos elementos em armazenar calor, inércia térmica, o que lhes permite elevar a
temperatura em relação à temperatura ambiente.
Parede Sul
Temperatura [ºC]
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Figura 40 – Evolução anual da temperatura superficial da parede orientada a Sul.

Em relação aos envidraçados, Figura 41 e 42 apesar de no caso dos elementos voltados a Oeste as
temperaturas atingirem valores mais elevados que no exterior, as temperaturas máximas e mínimas
atingidas são mais próximas das temperaturas observadas no exterior do que nos elementos opacos.
Isto acontece porque os elementos envidraçados não possuem uma grande capacidade térmica mássica
que lhes permita armazenar tanto calor quanto os elementos opacos. Assim, a sua temperatura oscila
de acordo com as condições às quais estão expostos.
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Figura 41 – Evolução anual da temperatura superficial dos elementos envidraçados orientados a Oeste.

Envidraçados a Sul
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Figura 42 – Evolução anual da temperatura superficial dos elementos envidraçados orientados a Sul.

4.2.4.3 Evolução Mensal da Temperatura Superficial Interior

Na Figura 43, é ilustrada a evolução da temperatura superficial interior da parede voltada a Oeste e da
temperatura ponto de orvalho no mês de Janeiro. Efectuando esta comparação é possível averiguar se
ocorrem condensações superficiais na face interior deste elemento.
Temperatura superficial interior da parede Oeste em Janeiro
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Figura 43 – Evolução da temperatura superficial da parede orientada a Oeste no mês de Janeiro.
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Como se pode verificar, na Figura 43, ocorrem condensações superficiais ao nível da parede orientada
a Oeste em alguns dias do mês de Janeiro. Como por exemplo nos dias 4, 5, 12 e 13 de Janeiro, nos
quais é possível observar que a temperatura superficial interior do pavimento desce abaixo dos valores
de temperatura ponto de orvalho causando a condensação de vapor de água na superfície do elemento.
Na Figura 44, é visível a evolução da temperatura superficial interior da parede Sul e da temperatura
ponto de orvalho no mês de Janeiro.
Temperatura superficial interior da parede orientada a Sul
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Figura 44 – Evolução da temperatura superficial da parede orientada a Sul em Janeiro.

Ao nível da parede orientada a Sul, Figura 44, também se pode observar a ocorrência de
condensações, superficiais. Verifica-se que o seu aparecimento coincide com o total dos dias em que o
fenómeno acontece para a parede voltada a Oeste.
A Figura 45 mostra a evolução da temperatura superficial interior dos elementos envidraçados da
parede orientada a Oeste e da temperatura ponto de orvalho no mês de Janeiro.
Temperatura superficial interior dos elementos envidraçados orientados a Oeste
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Figura 45 – Evolução da temperatura superficial dos elementos envidraçados orientados a Oeste em Janeiro.

A Figura 46 mostra a evolução da temperatura superficial interior dos elementos envidraçados
localizados na fachada orientada a Sul e da temperatura ponto de orvalho no mês de Janeiro.
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Temperatura superficial interior dos elementos envidraçados orientados a Sul
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Figura 46 – Evolução da temperatura superficial dos elementos envidraçados orientados a Sul em Janeiro.

Numa primeira observação dos gráficos representados nas Figuras 45 e 46, é bastante perceptível o
aumento do risco de ocorrência de condensações nos vãos envidraçados, uma vez que a distância entre
a temperatura ponto de orvalho e a temperatura superficial interior dos elementos diminui
consideravelmente. As condensações superficiais interiores destes elementos ocorrem nos dias 1, 2, 3,
4, 5, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 de Janeiro. Em mais de metade dos dias do mês de
Janeiro os envidraçados voltados a Sul e a Oeste apresentam condensações superficiais de vapor de
água.
Na Figura 47 é representada a evolução da temperatura superficial interior da parede Oeste e da
temperatura ponto de orvalho no mês de Setembro.
Temperatura superficial interior da parede Oeste em Setembro
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Figura 47 – Evolução da temperatura superficial da parede Oeste no mês de Setembro.

A Figura 48 mostra a evolução da temperatura superficial interior da parede orientada a Sul no mês de
Setembro.
O mês de Setembro, Figura 48, é um mês quente, sendo visível a diferença entre as duas variáveis
representadas nos gráficos das Figuras 47 e 48. Essa diferença diminui ligeiramente a partir do meio
do mês, já que com o início das aulas os utentes produzem vapor de água inerente à sua actividade
metabólica o que faz com que o risco de ocorrência de condensações aumente, apesar do aumento da
ventilação. Os dias 21 e 27 de Setembro são os únicos dias do mês em que a temperatura superficial
interior desce abaixo dos valores de temperatura ponto de orvalho promovendo as condições
necessárias à formação de condensações superficiais nestes elementos.
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Temperatura superficial interior da parede orientada a Sul
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Figura 48 – Evolução da temperatura superficial interior da parede orientada a Sul em Setembro.

A Figura 49 mostra a evolução da temperatura superficial interior dos elementos envidraçados
localizados na fachada orientada a Oeste e da temperatura ponto de orvalho no mês de Setembro.
Temperatura superficial interior dos elementos envidraçados orientados a Oeste
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Figura 49 – Evolução da temperatura superficial dos elementos envidraçados orientados a Oeste em Setembro.

Na Figura 50 pode observar-se a evolução da temperatura superficial interior dos elementos
envidraçados da fachada orientada a Sul no mês de Setembro.
Temperatura superficial interior dos elementos envidraçados orientados a Sul
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Figura 50 – Evolução da temperatura superficial dos elementos envidraçados orientados a Sul em Setembro.
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A mesma observação que é notada em relação aos envidraçados no mês de Janeiro pode ser constatada
neste caso, Figuras 49 e 50. O risco de ocorrência de condensações nos vãos envidraçados é mais
elevado que nos restantes elementos, uma vez que a distância entre a temperatura ponto de orvalho e a
temperatura superficial interior dos elementos diminui consideravelmente. As condensações
superficiais interiores no mês de Setembro, nestes elementos ocorrem nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 25,
27, 29 e 30. Nos envidraçados orientados a Sul ocorrem ainda no dia 17. O fenómeno não ocorre em
tantos dias como se verificou nos envidraçados em Janeiro. No entanto são estes elementos os que em
mais dias apresentam condensações superficiais.

4.2.4.4. Evolução Diária da Temperatura Superficial Interior

Nesta fase apenas se procede à análise dos dias em que se iniciam as aulas em Janeiro e Setembro,
respectivamente os dias 4 e 11. Desta forma é possível observar a evolução de temperatura num dia
em que ocorrem condensações e noutro em que não ocorre este fenómeno.
Na Figura 51 pode-se observar a evolução da temperatura superficial interior da parede Oeste no dia 4
do mês de Janeiro.
Temperatura superficial interior da parede Oeste

Tpo

Temperatura [ºC]

14
12
10
8
6
4
2
0

Hora
Figura 51 – Evolução da temperatura superficial da parede voltada a Oeste no dia 4 de Janeiro.

A Figura 52 mostra a evolução da temperatura superficial interior da parede orientada a Sul no dia 4
de Janeiro.
Temperatura superficial interior da parede orientada a Sul
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Hora
Figura 52 – Evolução da temperatura superficial interior da parede orientada a Sul no dia 4 de Janeiro.
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Como anteriormente foi referido, no dia 4 de Janeiro, há ocorrência de condensações superficiais
nestes elementos. O gráfico da Figura 52 permite perceber que durante o período nocturno não há
ocorrência de condensações. Durante o dia, com a presença de alunos no bloco, a temperatura do ar
interior aumenta e apesar do mesmo acontecer ao limite de saturação e à temperatura ponto de
orvalho, a superfície da parede apresenta valores de temperatura bastante baixos, inferiores aos valores
da temperatura do ar e da temperatura ponto de orvalho promovendo a ocorrência de condensações
superficiais.
A temperatura superficial interior das duas paredes no dia 4, Figuras 51 e 52, tem uma evolução
semelhante. Apesar de durante a madrugada, a parede Sul apresentar valores ligeiramente mais
elevados, durante o dia a parede Oeste atinge valores um pouco mais altos.
A Figura 53 apresenta a evolução da temperatura superficial interior dos envidraçados voltados a
Oeste no dia 4 do mês de Janeiro.
Temperatura superficial interior dos envidraçados orientados a Oeste
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Figura 53 – Evolução da temperatura superficial dos envidraçados orientados a Oeste no dia 4 de Janeiro.

A Figura 54 ilustra a evolução da temperatura superficial interior dos elementos envidraçados
orientados a Sul no dia 4 de Janeiro.
Temperatura superficial interior dos elementos envidraçados orientados a Sul
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Figura 54 – Evolução da temperatura superficial dos envidraçados orientados a Sul no dia 4 de Janeiro.

A temperatura superficial interior dos elementos envidraçados, Figuras 53 e 54, devido à sua fraca
capacidade térmica mássica, evolui de forma muito semelhante à temperatura exterior. No entanto, as
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baixas temperaturas nocturnas são favoráveis ao aparecimento de condensações. Também durante o
dia entre as 16 e as19 horas aproximadamente, se verifica a ocorrência do fenómeno descrito.
A Figura 55 ilustra a evolução da temperatura superficial interior da parede voltada a Oeste no dia 11
de Setembro.
Temperatura superficial interior da parede orientada a Oeste

Tpo

Temperatura [ºC]

30
26
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18
14

Hora
Figura 55 – Evolução da temperatura superficial da parede orientada a Oeste no dia 11 de Setembro.

Na Figura 56 observa-se a evolução da temperatura superficial interior da parede orientada a Sul no
dia 11 de Setembro.
Temperatura superficial interior da parde orientada a Sul

Tpo

Temperatura [ºC]

32
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14

Hora
Figura 56 – Evolução da temperatura superficial interior da parede orientada a Sul no dia 11 de Setembro.

A Figura 57 mostra a evolução da temperatura superficial interior da os envidraçados voltados a Oeste
no dia 11 de Setembro.
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Temperatura superficial interior dos envidraçados orientados a Oeste
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Temperatura [ºC]
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Figura 57 – Evolução da temperatura superficial dos envidraçados orientados a Oeste no dia 11 de Setembro.

Finalmente, a evolução da temperatura superficial interior dos elementos envidraçados orientados a
Sul no dia 11 de Setembro, é indicada na Figura 58.
Temperatura superficial interior dos elementos envidraçados orientdos a Sul
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Temperatura [ºC]
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24
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12
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Figura 58 – Evolução da temperatura superficial dos envidraçados orientados a Sul no dia 11 de Setembro.

Relativamente aos gráficos representados nas Figuras 55, 56, 57 e 58, pode-se verificar que, sendo
Setembro um mês quente, a temperatura superficial dos elementos mantêm-se sempre acima da
temperatura ponto de orvalho, em particular no dia representado, dia 11. Verifica-se que há uma maior
amplitude térmica nos valores de temperatura das paredes atingindo estas valores mais elevados de
temperatura em relação aos envidraçados.

4.2.5 SÍNTESE DE RESULTADOS

Em relação à temperatura e humidade relativa, pela análise efectuada anteriormente, é possível
verificar que os valores apresentados são extremos. Ou seja, temperaturas baixas ou bastante elevadas,
os valores entre os quais esta variável oscila são indicados no Quadro 14. Janeiro e Setembro são
respectivamente os meses mais quente e mais frio com ocupação. Comparativamente, os valores de
humidade relativa ou são baixos ou denotam a saturação do ar interior. Os valores de humidade
relativa nestes meses oscilam entre os 50 e os 100%.
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Quadro 14 – Valores máximos e mínimos de temperatura atingidos no interior do bloco escolar [ºC].

Mês

Mínimo

Máximo

Janeiro

0,4

12,4

Setembro

18,9

26,6

Com ocupantes no bloco observa-se um aumento da temperatura interior devido aos ganhos
introduzidos pelos alunos e iluminação. Verifica-se ainda que com ocupantes no bloco, face ao
aumento da temperatura ocorre uma ligeira diminuição da humidade relativa. Apesar da diminuição da
humidade relativa ocorre um aumento considerável da pressão de vapor no interior do bloco devido à
produção de vapor.
Em relação à ocorrência de condensações superficiais, nos envidraçados observa-se uma incidência
deste fenómeno em 126 dias do ano em estudo. Nos elementos opacos, o aparecimento de
condensações superficiais não se verifica com tanta frequência, no entanto ocorrem registos da sua
incidência em 33 dias. Há uma maior coincidência deste fenómeno com meses mais frios (Novembro,
Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril), ocorrendo em 24 dias ao longo destes meses. Nos
meses mais quente a sua incidência é menor, ocorrem apenas condensações superficiais em 8 dias ao
longo de Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro.
Finalmente, para melhor se perceber até que ponto a grandeza dos valores de temperatura e humidade
relativa do ar interior afecta o conforto, na Figura 59, são apresentadas combinações para estas duas
variáveis em 4 dias do ano. Os dias 13 e 25 de Janeiro, respectivamente o dia mais quente e mais frio
do mês, e os dias 11 e 20 de Setembro, respectivamente o dia mais quente e mais frio do mês.
T [ºC] Vs HR [%] no dia 25 Janeiro
T [ºC] Vs HR [%] no dia 13 Janeiro
T [ºC] Vs HR [%] no dia 20 Setembro
T [ºC] Vs HR [%] no dia 11 Setembro

Humidade Relativa [%]

Zona de Conforto Recomendada
Extensão da Zona de Conforto
Recomendada

Temperatura do ar [ºC]
Figura 59 – Combinação dos valores de temperatura e humidade relativa nas horas de ocupação do bloco
escolar no dia 25 de Janeiro e 11 de Setembro.
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Verifica-se que o dia 25 de Janeiro, representado pela série a amarelo, é um dia bastante frio e com
valores de humidade relativa muito elevados.
O dia 13 de Janeiro é representado pelos pontos a verde, em algumas horas a combinação destas duas
variáveis localiza-se dentro da extensão da zona de conforto recomendada, mas no geral apresenta
valores de humidade relativa bastante elevados, e a temperatura apresenta-se com valores
relativamente baixos.
O dia 20 de Setembro é representado pelos pontos a azul, apenas uma hora desse dia está situada
dentro da extensão da zona de conforto. Apesar dos valores de temperatura serem adequados, a
humidade relativa é demasiado elevada.
O dia 11 de Setembro, representado pela série a vermelho, localiza-se por completo fora dos limites da
zona de conforto, apresentando valores de humidade relativa muito elevados para as temperaturas
interiores apresentadas.
Conclui-se portanto que o bloco escolar pode ser desconfortável quer no Verão quer no Inverno. Ainda
que alguns dos valores apresentados se localizem na extensão da zona de conforto no geral o bloco
escolar apresenta valores de humidade relativa bastante elevados.
A elevada humidade no interior dos edifícios, agregada a outros factores potencia o crescimento de
diversos microrganismos como bactérias e fungos que se manifestam no ser humano através do
aparecimento de alergias tipo rinites, asma e outras doenças respiratórias.
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5
PROCESSO DE OPTIMIZAÇÃO

5.1. INTRODUÇÃO
Uma vez que em 2.4. foi feita uma abordagem geral ao código comercial de optimização utilizado,
GAMS/MINOS, o presente Capítulo tem como principal objectivo, numa primeira fase, explicar
algumas particularidades do programa de optimização em relação ao exposto em 2.4. e ainda
apresentar a função objectivo e as suas restrições.
No Capítulo 2.2 a exposição das fórmulas incluídas no programa EnergyPlus foi efectuada de uma
forma geral, apenas com indicação do significado global de cada parcela. Assim, neste Capítulo são
apresentados os termos de cada uma das suas parcelas. São ainda indicados os valores introduzidos no
programa de optimização para as variáveis cujo valor permanece constante neste caso, assim como,
algumas simplificações adoptadas no processo de optimização.
São ainda apresentados os resultados obtidos através do processo de optimização, e será efectuada
uma comparação dos resultados desta nova ferramenta com os do programa EnergyPlus, só deste
modo é possível perceber o grau de confiança do programa.

5.2. FORMULAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE OPTIMIZAÇÃO
5.2.1. OBJECTIVO DO PROGRAMA E SIMPLIFICAÇÕES EFECTUADAS

O objectivo do programa é optimizar a espessura de isolamento térmico a colocar nos elementos
construtivos constituintes do edifício em estudo.
Como o programa de optimização utilizado é uma ferramenta nova recorrem-se a simplificações em
comparação com esquemas de modelação mais completos, como por exemplo os do programa
EnergyPlus.
As simplificações efectuadas aquando da elaboração do programa passam pela optimização da
espessura de isolamento de forma a encontrar um valor igual em todas as superfícies.
Os ganhos associados à radiação solar, um importante factor do balanço energético, não foram
incluídos. Assim, o balanço energético utilizado no decorrer do processo de optimização será mais
eficaz nos dias dos meses mais frios, geralmente associados a céu enublado e pluviosidade, nos quais
este efeito não se faz notar de forma tão acentuada.
Outra simplificação passa pela não consideração de tijolo na constituição da parede Este, como é
observado na Figura 6 do Capítulo 3. Desta forma todos os elementos são constituídos apenas por
betão.
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A última simplificação passa pela consideração dos ganhos internos por convecção de forma média ao
longo de todo o ano ou seja a transformação dos valores dos ganhos devido à ocupação e iluminação
num valor médio, nos períodos com ocupação.
Em termos de restrições a impor ao programa, estas serão apresentadas de forma detalhada
posteriormente. No entanto é necessário referir que o objectivo principal é encontrar uma espessura de
isolamento tal que não haja risco de ocorrência de condensações superficiais e ainda que se consiga ter
o máximo de temperatura no interior, até 25ºC, sem climatização adicional.

5.2.2. DIFERENÇAS ENTRE A FORMULAÇÃO DO PROGRAMA E A FORMULAÇÃO GERAL

O programa de optimização utilizado na elaboração do presente trabalho é um problema com
restrições não lineares, cuja função objectivo é linear. Este facto faz com que a sua formulação seja um
pouco diferente da apresentada em 2.4.1., ou seja, as restrições (12), (13) e (14) apresentadas em 2.4.3.
mantêm a sua formulação. No entanto a parte não linear da restrição (11) desaparece tomando esta a
seguinte forma:
cT x  d T y

(15)

É necessário relembrar que o problema em questão tem algumas restrições não lineares.
De seguida será efectuada uma abordagem global da programação utilizada, de uma perspectiva
numérica.

5.2.3. FUNÇÃO OBJECTIVO E RESPECTIVAS RESTRIÇÕES

Conforme o nome indica a função objectivo é o centro de todo o problema, que no presente caso,
como foi referido, é minimizar a espessura de isolamento a atribuir aos elementos construtivos.
O problema em causa é constituído pela função objectivo, apresentada por (16), e pelas restrições (17)
a (22).
Relativamente à função objectivo, (16), evidencia a formulação geral do problema, isto é, minimizar a
espessura de isolamento atribuindo diferentes espessuras às superfícies. Como foi referido
anteriormente, na presente dissertação apenas é considerada a resolução do problema para obter a
mesma espessura para todas as superfícies.
A restrição (17) é obtida a partir da equação (9) apresentada em 2.2.2., no entanto no presente caso é
possível efectuar algumas simplificações. A parcela que influência as trocas de massas de ar entre
diferentes zonas térmicas é eliminada pois todo edifício constitui apenas uma zona térmica. É ainda
possível eliminar a parcela na qual há referência a sistemas de extracção de ar, que no presente caso
são incluídos na parcela associada à infiltração de ar. Assim a equação (9) adquire a forma apresentada
pela equação (17).
As equações (18), (19) e (20) resultam da equação (10) apresentada em 2.2.3. adaptada às condições
do bloco escolar. Considerando que cada interface entre elementos (betão, envidraçado e isolamento
térmico) constitui um nó através do qual há passagem de fluxo de calor, é necessário incluir equações
que traduzam esse movimento. As equações (18), (19) e (20) traduzem, respectivamente, o fluxo de
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calor entre: o exterior, o betão e o isolamento térmico; o betão, o isolamento térmico e o ar; o exterior,
o vidro e o ar.
Assim a formulação numérica do problema é apresentada de seguida:

 A x
Ns

Minimizar:

i

i 1

Ns

sl

Q   h A T
Sujeito a :

Tt 

k 1

kt

l 1

l

l

s
lt

xps
i

 A x

 xibet 

 minf C p T t

ext

Ns

j  Np 1

C

 t


 11  C N s
  hl
 
 6  t l 1

j

vid
j

(16)


3
1




 3T t t 2 T t 2 t 3 T t 3t 


A m C
l

inf

(17)

p

bet xps
ext
bet
xps bet
s
bet
 betCp bet xibet xixps Titbet  Titbet
1    xi Tit  Tit    xi Tit  Tit t

(18)

 xpsCp xps xixps Tits  Tits1   xps Titbet  Tits   hi xixps Tt  Tits t

(19)

T jts  T jts1   vid Ttext  T jts  h j xvidj Tt  T jts t
 vid Cp vid x vid
j

(20)

T s lt  Tpot

(21)

2

2

2

Tcon ≤ Tt ≤ 25 ºC

sl

,

se

Q
k 1

kt

0

(22)

onde i=1, …,Np , j= Np+1, …, Ns , l=1, …, Ns, t=1, …, Nt , k=1, …, sl e xixps≥0

Em que os seguintes termos são variáveis:
Tt – é a temperatura média do ar interior no instante de tempo t;
xixps – é a espessura de isolamento térmico do elemento opaco i;
T slt – é a temperatura superficial interior da superfície l no instante de tempo t.

E em que os seguintes termos são os dados do problema:
Nt – número de intervalos de tempo em análise;
Qt – ganhos internos no instante de tempo t;
Np – número de elementos opacos;
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Nj – número de elementos transparentes;
Ns – número de superfícies;
hl – coeficiente de transferência da superfície l;
Al – área da superfície l;
minf – massa de ar infiltrado;
Ttext – temperatura média do ar exterior no instante de tempo t;
C

 t







– energia armazenada no ar no espaço de tempo Δt;

Tt-Δt – temperatura média do ar interior no 1º instante anterior ao instante t;
Tt-2Δt – temperatura média do ar interior no 2º instante anterior ao instante t;
Tt-3Δt – temperatura média do ar interior no 3º instante anterior ao instante t;
ρ – densidade do material;
Cp – calor específico material;
x – espessura do material;
λ – condutibilidade térmica material;
Tpo – temperatura ponto de orvalho;
Tcon – temperatura de conforto;
Δt – intervalo de tempo considerado;
t-1 – instante de tempo anterior ao instante t.

No presente caso de estudo xibetão e xjvidro são respectivamente 15 e 0,5 cm para todas as superfícies,
enquanto xxps é uma variável que se pretende minimizar.

5.3. DADOS INTRODUZIDOS NO PROGRAMA
5.3.1. GANHOS INTERNOS

Os ganhos internos, Qk, em cada período horário considerado, t, são as primeiras constantes
apresentadas na equação (17). O seu valor total, é o resultado da soma dos ganhos internos por
convecção devido à ocupação do bloco e à iluminação. A Figura 23, apresentada em 4.2.1., ilustra os
ganhos internos por fenómenos de convecção. Os ganhos internos considerados no processo de
optimização tomam um valor constante ao longo do ano indicado na Figura 60.
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Ganhos Internos [J]
12
Milhões

Ganhos Internos [J]
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9
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Figura 60 – Ganhos internos médios decorrentes da utilização e iluminação do edifício.

5.3.2. TRANSFERÊNCIA DE CALOR POR CONVECÇÃO

A segunda parcela é relativa à transferência de calor por convecção na superfície dos elementos, de
acordo com a expressão (23).

Ns

h A T
l 1

l

l

s

(23)

lt

O edifício tem 9 superfícies, das quais 5 são elementos opacos, Np: parede Norte, parede Sul, parede
Este, parede Oeste e tecto, e 4 correspondem aos vãos envidraçados de cada uma das fachadas
referidas anteriormente, Nj. Como foi referido o pavimento não é incluído no processo de optimização
por ser um elemento adiabático.
O coeficiente de transferência de calor por convecção, h, em cada superfície, l, depende, entre outros
factores, do sentido do fluxo de calor no elemento [25].
Limitando a presente análise aos meses de Inverno, como foi explicado anteriormente, nos quais a
temperatura no exterior é inferior à registada no interior, gera-se um fluxo de calor ascendente. Assim,
a superfície superior, tecto, é afectada por uma deslocação ascendente do ar no interior do edifício. O
fluxo de calor através das paredes é horizontal. Pela análise do Quadro 17, pode-se aferir que o
coeficiente de transferência de calor no caso dos elementos verticais é 2,5 W/m2.K, enquanto no tecto
é 5 W/m2.K.
Quadro 15 – Coeficientes de transferência. Adaptado de [25].
2

Fluxo de calor

h (W/m .K)

Horizontal
Ascendente

2,5
5,0

Descendente

0,7

A variável, A, representa a área de cada superfície, opaca ,Ai , ou transparente, Aj, os seus valores são
constantes e são indicados respectivamente nos Quadros 16 e 17.
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Quadro 16 – Área dos elementos opacos.

Quadro 17 – Área dos elementos envidraçados

2

2

Elemento

Área [m ]

Elemento

Área [m ]

Parede Norte
Parede Sul

16,2
14,7

Envidraçados a Norte
Envidraçados a Sul

9,6
11,0

Parede Oeste

48,3

Envidraçados a Oeste

48,9

Parede Este

81,5

Envidraçados a Este

15,7

Tecto

193,1

A temperatura superficial interior, T s, é uma variável obtida através das equações (18) a (20),
apresentadas em 5.2.3..

5.3.3. INFILTRAÇÃO DO AR EXTERIOR

A seguinte parcela é relativa à transferência de calor devido à infiltração do ar exterior, (24).

m C Tt
inf

ext

(24)

p

A massa de ar infiltrado, minf, refere-se ao volume de ar renovado. As considerações em relação aos
valores de renovações horárias adoptados mantêm-se. Assim quando o edifício está ocupado ocorrem
2,2 renovações horárias e quando está desocupado ocorrem apenas 0,6 h-1.
O valor do calor específico, Cp, dos materiais adoptado neste trabalho é indicado no Quadro 18 [19],
bem como a sua densidade, ρ, e condutibilidade térmica, λ.
Quadro 18 – Valores adoptados para o calor específico, densidade e condutibilidade térmica dos materiais.
3

Material

Cp [J/kg.K]

ρ [kg/m ]

λ [W/m.K]

Betão
Vidro

653
750

2300
2500

2
1,06

Isolamento térmico

1450

30

0,035

A temperatura exterior, Ttext, é também um dado conhecido, depende do mês, dia e hora, t, em estudo.

5.3.4. CAPACIDADE TÉRMICA

A energia armazenada, C/Δt, no ar pode ser calculada através da equação (25):

C
Em que

  ar cp arV

ρar – é a densidade do ar;
cpar – é o calor especifico do ar;
V – é volume do bloco escolar.
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A densidade do ar e o seu calor específico são indicados no Quadro 19 [19].
Quadro 19 – Densidade e calor específico do ar.
3

Material

Cp [J/kg.K]

ρ [kg/m ]

Ar

1003

1,2

O bloco escolar tem um volume de 695 m3 (3,6 m x 7,15 m x 27 m).

5.3.5. TEMPERATURA SUPERFICIAL E TEMPERATURA INTERIOR

As restrições (21) e (22), estão relacionadas, respectivamente, com a imposição da não ocorrência de
condensações superficiais e com a maximização da temperatura do ambiente interior.
A condição (21), T st ≥ Tpot, obriga a que espessura de isolamento seja tal que a temperatura superficial
calculada pelo programa apresente valores, no mínimo, iguais aos valores da temperatura ponto de
orvalho, e nunca abaixo destes. Assim estabelece-se o Critério 1, a não ocorrência de condensações.
Pretendendo-se um nível mais exigente de conforto, o Critério 2 (equação 22), Tcon ≤ Tt ≤ 25 ºC,
implica que a temperatura média do ar interior esteja sempre abaixo de 25ºC e acima da temperatura
de conforto Tcon, definida pelo utilizador. A temperatura de conforto permite obter a espessura de
isolamento tal que a temperatura mais baixa registada no interior quando há ocupação (ou seja quando
os ganhos internos são superiores a zero), seja Tcon, e é a máxima definida pelo utilizador que permita
obter soluções no processo de optimização. Este procedimento de cálculo permite detectar qual o
limite inferior de temperatura interior que é possível obter sem aquecimento adicional.

5.4. RESULTADOS DO PROCESSO DE OPTIMIZAÇÃO
5.4.1. INTRODUÇÃO

No processo de optimização, primeiramente, foram efectuados alguns testes com a finalidade de
perceber até que ponto o facto de serem simulados 1, 2 ou 3 dias, influência a precisão dos resultados.
Com estes testes foi possível perceber, que, a simulação de 2 dias consecutivos permite obter
resultados mais próximos dos dados obtidos pelo EnergyPlus (E.P.), não apresentando os restantes
casos, resultados menos precisos.
Na Figura 61 a série a amarelo da evidencia a evolução da temperatura durante o dia simulado sem
simulação do dia anterior, a série a azul indica o resultado das temperaturas obtidas ao longo do
mesmo dia no entanto com simulação do dia anterior. Segundo a Figura 61 é possível verificar que
com 2 dias se obtêm melhores resultados no processo de optimização (P.O.), principalmente nas
primeiras horas.
Com 3 dias as diferenças obtidas são irrelevantes. Deste modo foi adoptado um critério de
uniformização de toda a optimização, que passa pela simulação de dois dias consecutivos. Ao longo
deste capítulo apenas são apresentados os resultados do segundo dia simulado.

65

Optimização da Resistência Térmica da Envolvente de Edifícios Escolares

Tint sem XPS P.O. 1 dia

Tint sem XPS E.P.

Tint sem XPS P.O. 2 dias

Temperatura [ºC]

18

15

12

9

Hora
Figura 61 – Evolução da temperatura interior obtida com programa de optimização com 1 e 2 dias.

Através da observação do Quadro 11, apresentado em 4.2.1, é possível verificar que o mês mais frio é
Janeiro, uma vez que apresenta uma média de temperatura registada no exterior, mais baixa.
Assim, para testar o processo de optimização foram seleccionados dois dias do mês de Janeiro. Esses
dias foram seleccionados de acordo com a temperatura mínima e máxima.
É necessário referir que o critério de escolha utilizado não é necessariamente exaustivo, ou seja, os
dias apresentados poderiam, nesta fase, ter sido outros. Procura-se pois com este critério fixar a
amostra a apresentar no presente caso, com o objectivo de testar o desempenho do programa sem
tornar o presente Capítulo demasiado extenso.
No Quadro 20 é possível observar os dias correspondentes aos critérios fixados. São ainda indicados
os elementos que apresentam condensações superficiais.
Quadro 20 – Dias seleccionados para testar o processo de optimização.

Critério Temperatura [ºC]
Mínimo
Máximo

3,6
16,1

Dias

Condensações

3 e 4 de Janeiro
12 e13 de Janeiro

Tecto e paredes
Tecto e paredes

A ocupação é também nesta fase da análise um factor importante. Uma vez que se trata do conforto
dos alunos, não é pertinente fazer uma avaliação do local sem a presença dos mesmos já que estes
contribuem para o seu comportamento. O dia 3 faz parte do período de férias de Natal, desta forma em
vez de se efectuar a simulação do dia anterior, o processo de optimização é realizado com os dados do
dia 3 e 4, incidindo o estudo sobretudo no dia 4 uma vez que neste dia já decorrem aulas no bloco.
Em relação à apresentação de resultados de temperatura superficial dos elementos, de forma a não
tornar o tema demasiado extenso, procede-se no presente Capítulo de forma semelhante à exposição
efectuada no Capítulo 4. Como foi possível verificar o comportamento das paredes, no que se refere à
ocorrência de condensações superficiais, é bastante semelhante. Assim, a apresentação deste tipo de
resultados será feita apenas para um elemento opaco vertical, a parede Norte.
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5.4.2. COMPORTAMENTO DO EDIFÍCIO NO DIA 4 DE JANEIRO

A apresentação de resultados será efectuada para o dia 4, no qual há ocorrência de condensações
superficiais nas paredes e no tecto. É apresentado o gráfico da temperatura interior e da temperatura
superficial interior na parede Norte.
A Figura 62 ilustra a evolução da temperatura interior no dia 4 de Janeiro com diferentes espessuras de
isolamento térmico, obtida no programa de optimização.
Ti com 2,4 cm P.O.

Tpo

Ti com 4,5 cm P.O.

Ti sem XPS P.O.

Temperatura [ºC]

15
12
9
6
3
0

Hora
Figura 62 – Evolução da temperatura interior obtida através do programa de optimização com diferentes
espessuras de isolamento no dia 4 de Janeiro.

A Figura 63 permite observar a evolução da temperatura superficial interior da parede Norte no dia 4
de Janeiro, com diferentes espessuras de isolamento térmico, obtida através do programa de
optimização.
A espessura de 2,4 cm é obtida através do Critério 1, implicando assim a não ocorrência de
condensações. Para que este critério seja satisfeito, sem interferência da temperatura de conforto, o seu
valor, Tconf, é fixado em 0ºC. Como é possível observar verifica-se que, segundo o programa de
optimização, Figura 63, esta espessura, 2,4 cm, permite eliminar as condensações superficiais no dia 4
de Janeiro.
Ts com 2,4 cm P.O.

Tpo

Ts com 4,5 cm P.O.

Ts sem XPS P.O.

Temperatura [ºC]

15
12
9
6
3
0
Hora
Figura 63 – Evolução da temperatura superficial interior da parede Norte obtida através do programa de
optimização com diferentes espessuras de isolamento no dia 4 de Janeiro.
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Conforme é visível na Figura 62 a espessura de 2,4 cm permite obter algumas melhorias em termos de
temperatura interior. No entanto, aumentando o valor da temperatura de conforto de 0ºC, para um
valor acima do mínimo obtido pelo Critério 1, o programa tenta optimizar a espessura de isolamento
para que o novo valor seja o mínimo atingido no interior. No caso do dia 4 de Janeiro o valor da
temperatura de conforto é 8,6ºC, acima deste valor o programa não consegue encontrar uma solução.
Com o valor referido, 8,6ºC o programa encontra o valor de 4,5 cm para a espessura de isolamento
térmico. Com a nova espessura, observa-se uma ligeira subida de temperatura, quer interior, Figura 62,
quer superficial na parede Norte, Figura 63.

5.4.3. COMPORTAMENTO DO EDIFÍCIO NO DIA 13 DE JANEIRO

No dia 13 de Janeiro são também apresentados os gráficos da temperatura interior e da temperatura
superficial interior na parede Norte.
A Figura 64 ilustra a evolução da temperatura interior do bloco escolar no dia 13 de Janeiro com
diferentes espessuras de isolamento térmico, segundo o programa de optimização.
Ti com 3,7 cm P.O.

Tpo

Ti com 5 cm P.O.

Ti sem XPS P.O.

Temperatura [ºC]

20
18
16
14
12
10

Hora
Figura 64 – Evolução da temperatura interior no dia 13 de Janeiro obtida através do programa de optimização
com diferentes espessuras de isolamento.

Na Figura 65 é indicada a evolução da temperatura superficial interior da parede Norte no dia 13 de
Janeiro, com diferentes espessuras de isolamento térmico, obtida através do programa de optimização.
Como é possível observar na Figura 65, segundo o programa de optimização, a espessura de 3,7 cm,
permite resolver o problema das condensações superficiais no dia 13 de Janeiro.
Além de eliminar as condensações superficiais no interior, esta espessura de isolamento permite obter
melhorias significativas em termos de temperatura interior, Figura 64, e temperatura superficial,
Figura 65.
No entanto, fixando o valor da temperatura de conforto em 16,4 ºC, o programa indica que a espessura
mínima de isolamento necessária para manter essa temperatura mínima no interior é de 5 cm, Figura
64. No entanto, com 5 cm, face à espessura de 3,7 cm não se observam melhorias significativas.
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Ts com 3,7 cm P.O.

Tpo

Ts com 5 cm P.O.

Ts sem XPS P.O.

Temperatura [ºC]

20
18
16
14
12
10
Hora
Figura 65 – Evolução da temperatura superficial interior da parede Norte no dia 13 de Janeiro obtida através do
programa de optimização com diferentes espessuras de isolamento.

5.4.4. COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO OBSERVADO NOS DIAS 4 E 13 DE JANEIRO

No Quadro 21 é possível observar um resumo geral dos resultados obtidos pelo programa de
optimização em termos de temperatura interior máxima sem climatização adicional. Pela sua análise é
possível verificar que com o acréscimo de isolamento térmico aos elementos construtivos, as
temperaturas mínimas registadas no interior aumentam ligeiramente. No entanto os aumentos
registados são de apenas 1,1 ºC no caso do dia 4 e de 0,6ºC no caso do dia 13 de Janeiro. Acima desse
valor, caso seja pretendido um nível de conforto mais elevado é necessário recorrer à instalação de
dispositivos mecânicos de aquecimento do ar, principalmente quando se tratam de dias frios como é o
caso do dia 4 de Janeiro. Este resultado é claramente influenciado pelo elevado caudal de ventilação
adoptado durante os períodos de ocupação do edifício.
Quadro 21 – Resumo das temperaturas interiores mínimas dadas pelo programa de optimização [ºC].

Dia
Tiinicial
Tifinal

4 de Janeiro 13 de Janeiro
7,5
15,8
8,6

16,4

O Quadro 22 apresenta uma síntese dos resultados obtidos pelo programa de optimização em termos
de espessuras de isolamento térmico. É possível verificar que no processo de optimização se obtêm
valores plausíveis, uma vez que estão dentro da gama correntemente utilizada na construção civil
Portuguesa, na actualidade. Esses valores são satisfatórios quer para o Critério 1 quer para o Critério 2,
respectivamente, a não ocorrência de condensações e obtenção da máxima temperatura de conforto.
Quadro 22 – Resumo das espessuras de isolamento térmico obtidas pelo programa de optimização [cm].

Critério

Dia

1

4 de Janeiro
2,4

13 de Janeiro
3,7

2

4,5

5
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Como foi referido anteriormente, no processo de optimização, o efeito da radiação não foi
considerado.
O efeito da radiação solar em conjunto com as restantes acções térmicas exteriores que afectam os
edifícios tem particular influência sobre os mesmos, nomeadamente no que se refere ao
comportamento higrotérmico. Este facto pode contribuir de forma representativa para a satisfação das
necessidades de aquecimento na estação de Inverno, representando uma condicionante à satisfação das
exigências de conforto na estação de Verão. A radiação solar de onda curta que atinge os edifícios é
composta por duas parcelas, a que atinge os edifícios de forma unidireccional em relação à atmosfera,
radiação directa, e a que é reflectida pelas partículas em suspensão no ar, radiação difusa [2].
Na Figura 66 é possível observar a radiação directa incidente no edifício nos dias 4 e 13 de Janeiro.
Radiação Directa [W.h/m2]

13 de Janeiro

4 de Janeiro

400
300
200
100
0

Hora
Figura 66 – Radiação directa incidente no bloco escolar nos dias 4 e 13 de Janeiro.

Como é possível observar na Figura 66, o dia 4 de Janeiro não é influenciado pela acção dos ganhos
solares. Comparativamente, o dia 13 de Janeiro apresenta valores elevados de radiação solar directa.

5.4.5. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS DO COMPORTAMENTO DO EDIFÍCIO NO DIA 4 DE JANEIRO

Pela observação da Figura 67 é possível comparar os resultados obtidos pelos dois programas,
programa de optimização (P.O.) e EnergyPlus (E.P.), para a evolução da temperatura interior do bloco
no dia 4 de Janeiro.
Ti sem XPS E.P.
Ti sem XPS P.O.

Ti com 2,4 cm E.P.
Ti com 2,4 cm P.O.

Ti com 4,5 cm E.P.
Ti com 4,5 cm P.O.

Temperatura [ºC]

15
12
9
6
3

Hora
Figura 67 – Resultados da evolução da temperatura interior do bloco no dia 4 de Janeiro obtidos através do
EnergyPlus e do programa de optimização.
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A Figura 68 permite comparar os resultados obtidos pelos dois programas, para a evolução da
temperatura superficial interior da Parede Norte no dia 4 de Janeiro.
Ts sem XPS E.P.
Ts sem XPS P.O.

Ts com 2,4 cm E.P.
Ts com 2,4 cm P.O.

Ts com 4,5 cm E.P.
Ts com 4,5 cm P.O.

Temperatura [ºC]

15
12
9
6
3

Hora
Figura 68 – Resultados da evolução da temperatura superficial interior da parede Norte no dia 4 de Janeiro
obtidos através do EnergyPlus e do programa de optimização.

Através da observação das Figuras 67 e 68, é possível verificar, para o dia 4 de Janeiro, que o
comportamento gerado pelo programa de optimização é muito semelhante ao comportamento
simulado pelo EnergyPlus. Isto verifica-se em termos globais de evolução, e ainda que para algumas
horas os valores sejam relativamente diferentes, os dois convergem para resultados semelhantes.
Verifica-se ainda, para este dia, que as espessuras obtidas pelo programa de optimização se traduzem
em resultados satisfatórios, na medida em que permitem colmatar as condensações superficiais, e
atingir temperaturas semelhantes às temperaturas obtidas pelo EnergyPlus.

5.4.6. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS DO COMPORTAMENTO DO EDIFÍCIO NO DIA 13 DE JANEIRO

Pela observação da Figura 69 é possível comparar os resultados obtidos pelos dois programas em
termos de evolução da temperatura interior do bloco no dia 13 de Janeiro.
Ti sem XPS E.P.
Ti sem XPS P.O.

Ti com 3,7 cm E.P.
Ti com 3,7 cm P.O.

Ti com 5 cm E.P.
Ti com 5 cm P.O.

Temperatura [ºC]

24
21
18
15
12

Hora
Figura 69 – Resultados da evolução da temperatura interior do bloco no dia 13 de Janeiro obtidos através do
EnergyPlus e do programa de optimização.

71

Optimização da Resistência Térmica da Envolvente de Edifícios Escolares

Na Figura 70 são apresentados os resultados obtidos pelos dois programas, para a evolução da
temperatura superficial interior da Parede Norte no dia 13 de Janeiro.
Ts sem XPS E.P.
Ts sem XPS P.O.

Ts com 3,7 cm E.P.
Ts com 3,7 cm P.O.

Ts com 5 cm E.P.
Ts com 5 cm P.O.

Temperatura [ºC]

24
21
18
15
12

Hora
Figura 70 – Resultados da evolução da temperatura superficial interior da parede Norte no dia 13 de Janeiro
obtidos através do EnergyPlus e do programa de optimização.

Através da comparação das Figuras 69 e 70, é possível observar, para o dia 13 de Janeiro, que em
termos globais de evolução, o comportamento gerado pelo programa de optimização é muito
semelhante ao comportamento simulado pelo EnergyPlus. No entanto os valores obtidos divergem
bastante.
Apesar das diferenças em termos de valores de temperatura gerados pelo programa de optimização,
verifica-se que as espessuras obtidas se traduzem em resultados positivos, na medida em que,
permitem cumprir o objectivo a que se destinam de acordo com os critérios fixados: não ocorrência de
condensações e maximização da temperatura no interior do bloco escolar.
O facto de o dia 4 de Janeiro não ser influenciado pela acção da radiação (Figura 66), pode explicar as
diferenças de comportamento obtidas pelos dois programa para os dois dias em questão. Como se pode
verificar pela observação das Figuras 67 e 68 apresentadas em 5.4.5. em comparação com as Figuras
69 e 70, a inclusão da radiação por parte do EnergyPlus traduz-se num incremento das temperaturas
interiores obtidas em relação ao programa de optimização. Aliado a este factor estão ainda as várias
simplificações expostas anteriormente.

5.5. ESPESSURA DE ISOLAMENTO
5.5.1. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS OBTIDOS COM O PROGRAMA ENERGYPLUS

Para uma melhor compreensão do desempenho do programa de optimização, são de seguida
apresentados os resultados obtidos através de uma simulação anual no EnergyPlus que abrange toda a
gama de espessuras obtidas anteriormente.
É necessário referir que no Quadro 23 apenas são indicados os dias em que ocorrem condensações
superficiais ao nível do tecto e elementos opacos verticais pois apenas estes elementos são alvo de
tratamento térmico.
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Quadro 23 – Simulações no EnergyPlus com diferentes espessuras de isolamento térmico.
Espessura de Isolamento

0 cm 1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm

Temperatura mínima

0,4

1,6

2,3

2,9

3,3

3,7

4,0

4,2

4,4

4,6

Temperatura máxima

30,7

33,1

34,6

35,5

36,3

36,8

37,3

37,6

37,9

38,1

7,5

8,8

9,7

10,2

10,6

10,9

11,2

11,4

11,6

11,7

Tmédia 15,8

17,5

18,5

19,2

19,7

20,1

20,4

20,6

20,8

21,0

P95%

23,6

26,0

27,4

28,3

29,0

29,5

29,9

30,3

30,6

30,8

33

12

4

2

1

1

1

1

1

0

126

22

4

4

1

1

1

1

1

0

P5%
Resultados para uma
simulação anual
Nº de dias com
Condensações
Superficiais nas
Paredes
Nº de dias com
Condensações
Superficiais no Tecto

Pela observação do Quadro 23, é possível verificar que com uma espessura de apenas 1 centímetro o
fenómeno das condensações superficiais é bastante melhorado. Os 12 dias do ano nos quais são
registadas condensações superficiais nos elementos opacos verticais são: 4 e 5 de Janeiro, 6 de Abril,
12, 13 e 14 de Novembro, 9, 13, 14, 19, 25 e 29 de Dezembro. No tecto, são ainda observadas
condensações superficiais nos dias: 3, 28 e 29 de Janeiro, 8 de Março, 1 e 2 de Abril, 17 de Novembro,
11, 18 e 21 de Dezembro.
Com 2 cm apenas se regista a ocorrência de condensações em 4 dias do ano: 13 de Novembro, 19, 25 e
29 de Dezembro. Esta redução verifica-se tanto para o elemento horizontal como para os elementos
verticais.
Se a espessura de 2 cm for aumentada para 3 cm é possível ainda reduzir a ocorrência de condensações
em 2 dias no caso dos elementos verticais, assim as condensações superficiais nestes elementos
passam a registar-se apenas nos dias 25 e 29 de Dezembro.
A partir de 4 cm e até 8 cm de isolamento térmico, apenas se registam melhorias em termos dos
restantes indicadores, o número de dias em que ocorrem condensações, tanto nas paredes como no
pavimento permanece constante. Só ocorrem condensações no dia 29 de Dezembro.
Com 9 cm é possível eliminar todo o risco de ocorrência de condensações superficiais nos elementos
em estudo.

5.5.2. COMPORTAMENTO NO DIA 29 DE DEZEMBRO

Depois da análise efectuada em 5.5.1. é possível observar que o dia 29 de Dezembro é um dia
persistente em termos de ocorrência de condensações, uma vez que é o único dia que apresenta o
fenómeno descrito com 4, 5, 6, 7 e ainda com 8 cm de isolamento térmico. Assim é pertinente fazer
uma análise do seu comportamento com programa de optimização.
Uma vez que é um dia sem ocupação a análise para o Critério 2, maximização da temperatura de
conforto, não faz sentido, logo não é importante conhecer a evolução da temperatura interior. Por
outro lado, sendo um dia com registo de ocorrência de condensações, segundo o programa
EnergyPlus, é necessário perceber a evolução da temperatura superficial interior.
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A Figura 71 evidencia a evolução da temperatura superficial interior da parede Norte no dia 29 de
Dezembro obtida através do programa de optimização e do EnergyPlus.
Tpo

Ts sem XPS E.P.

Ts sem XPS P.O.

Temperatura [ºC]

15
12
9
6
3
0

Hora
Figura 71 – Evolução da temperatura superficial interior no dia 29 de Dezembro

Como é possível verificar pela observação da Figura 71, de acordo com o EnergyPlus, os elementos,
neste caso a parede Norte, apresenta condensações superficiais nas primeiras horas. O mesmo não se
verifica com o programa de optimização no qual as temperaturas geradas são ligeiramente superiores à
temperatura ponto de orvalho não evidenciando portanto a ocorrência de condensações superficiais.
Assim, acerca do dia 29 de Dezembro, nada se pode concluir em termos de espessuras de isolamento,
através do programa de optimização. Apesar de tudo é de notar que as diferenças entre as temperaturas
são irrisórias, no entanto suficientes para que segundo um programa haja condensações e que de
acordo com o outro o fenómeno não ocorra.

5.5.3. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS OBTIDOS COM OS DOIS PROGRAMAS

O Quadro 24 mostra a espessura de isolamento térmico necessária para resolver os problemas de
condensações superficiais dos elementos, obtidos pelos dois programas. Pela sua observação é
possível verificar que o programa de optimização encontra valores adequados para a resolução do
fenómeno descrito apesar de os mesmos estarem um pouco acima do mínimo necessário, em
comparação com os valores previstos pelo EnergyPlus. No entanto como foi referido anteriormente as
diferenças entre os dois programas, e simplificações efectuadas, podem explicar os resultados obtidos.
No caso do dia 13, como o programa de optimização não inclui os ganhos solares, parte do principio
que é necessário mais isolamento para resolver os problemas de condensações já que as temperaturas
consideradas para este cálculo são mais baixas.
Quadro 24 – Espessuras que permitem a resolução dos problemas de condensações superficiais pela óptica dos
dois programas [cm].

Dia
P. O.
E. P.
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2,4
3,7
2
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O Quadro 25 indica os resultados de espessura de isolamento tal que as temperaturas interiores
mínimas apresentem o valor mais elevado possível de acordo com o programa de optimização.
Quadro 25 – Espessuras de isolamento térmico para maximização da temperatura interior segundo o programa
de optimização [cm].

Dia
P. O.

4 de Janeiro 13 de Janeiro
4,5
5

Com base nos resultados obtidos pelo programa de optimização, um valor de espessura a adoptar para
proceder à reabilitação do edifício seria entre 4 a 5 cm de espessura de isolamento térmico. É um valor
no qual há um equilíbrio entre as vantagens de comportamento higrotérmico do edifício e a área útil
ocupada pelo acréscimo do material à envolvente.
Também com o EnergyPlus as espessuras a adoptar são aproximadamente entre 4 e 5 cm. Esta escolha
pode ser apoiada pela leitura dos indicadores apresentados no Quadro 23, obtido por simulações no
programa EnergyPlus. Neste quadro é possível observar que a partir de 4 cm de isolamento as
vantagens em termos de não ocorrência de condensações estabilizam. Acima deste valor a eliminação
do problema só se verifica se for colocada uma espessura de 9 cm de isolamento, valor que ocuparia
uma parcela mais significativa da área útil do edifício.
É necessário referir que apesar de tudo não é possível indicar um valor fixo para a espessura a colocar
no bloco, uma vez que para tal seria necessário fazer uma análise multi-critério, onde seriam
analisados parâmetros como: o custo da solução, o esquema de ventilação adoptado, tipo de
aquecimento a efectuar, tipo de arrefecimento, conforto térmico, entre outros.
A nível de conforto térmico é importante referir que a análise a efectuar é particularmente importante
uma vez que, como é possível observar no Quadro 23, os parâmetros afectados não são apenas os
mínimos. Enquanto no Inverno o acréscimo de isolamento térmico é benéfico, uma vez que as
temperaturas são baixas e esta medida promove o seu aumento, em termos de comportamento na
estação de Verão o aumento das temperaturas no interior é desfavorável podendo causar desconforto
aos ocupantes.
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6
CONCLUSÕES

6.1. CONCLUSÕES GERAIS DO TRABALHO
O conforto térmico, a eficiência energética e a qualidade do ar interior devem ser analisados com
cautela pois afectam directamente o ser humano enquanto utilizador assíduo dos edifícios. Este
trabalho aborda apenas uma pequena parte do que pode ser feito para intervir nesta área. Da presente
dissertação podem ser retiradas algumas conclusões, descritas de seguida:












Os programas de simulação na área da higrotérmica estão cada vez mais desenvolvidos,
permitindo a modelação detalhada dos edifícios e tipo de utilização que lhes está associada. É
necessário tirar partido dessas ferramentas para desenvolver pesquisas na área do
comportamento higrotérmico de edifícios. E para criar novas ferramentas que cativem a
utilização por parte dos profissionais, para que todos os projectistas tenham conhecimento do
comportamento e desempenho das suas soluções.
Através do treino com o método BEStest há a possibilidade de fazer a validação dos modelos
criados, dando confiança ao utilizador nos resultados que obtém. Principalmente no presente
caso, no qual os resultados do programa EnergyPlus servem de base à criação de um programa
e avaliação do seu desempenho.
É importante fazer a recolha de todos os dados dos edifícios sobre o quais se quer fazer o
estudo higrotérmico (envolvente, tipo de utilização, clima a que está sujeito, tipo de
ventilação), sendo necessário um levantamento local para confirmar medidas geométricas,
pois só com informação rigorosa se consegue obter um modelo fidedigno.
A modelação de edifícios em programas deste tipo encontra por vezes obstáculos que têm de
ser resolvidos recorrendo a simplificações, porque nem todas as soluções construtivas estão
previstas. No presente caso cita-se a simplificação relativamente à cobertura do bloco escolar
como exemplo. No entanto a modelação de um edifício como o descrito revelou-se
relativamente simples de efectuar, dadas as condições de análise.
A inércia térmica dos edifícios manifesta-se através de um desfasamento horário entre os
máximos e mínimos de temperatura registados entre o exterior e o interior, esta faz ainda com
que os valores atingidos sejam menos extremos devido à redução da amplitude das
temperaturas médias atingidas pelo ar no interior.
Os ganhos internos associados à ocupação influenciam o comportamento interior dos
edifícios. Uma das alterações é visível devido ao aumento das temperaturas interiores, também
é notório um aumento da pressão de vapor no interior.
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Verifica-se que, sem isolamento térmico o bloco em análise apresenta condensações
superficiais no elementos opacos em bastantes dias ao longo de todo o ano, num total de 33
dias.
Conclui-se que é necessário tomar medidas pois o bloco escolar mostra resultados
desfavoráveis a nível de conforto, quer na estação de Verão quer no Inverno. No geral
apresenta valores de humidade relativa bastante elevados, o que pode ser prejudicial para os
alunos, já que pode afectar a sua concentração durante as aulas e sobretudo pode prejudicar a
sua saúde.
Para a criação do programa de optimização foi necessário recorrer a simplificações de forma a
elaborar uma ferramenta nova, relativamente simples, quando comparado com o EnergyPlus.
No entanto é necessário referir que essas simplificações geram algumas incorrecções em
termos de resultados, especialmente em períodos com ganhos solares significativos.
Em relação ao desempenho do programa de optimização, embora existam algumas
divergências de valores, é possível concluir que o programa criado traduz uma correcta
evolução global da temperatura do ar e temperatura superficial no interior do edifício.
Apesar de no programa de optimização serem utilizados dados, como condições iniciais,
provenientes das simulações com o EnergyPlus, da elaboração deste trabalho é possível
concluir que o programa de optimização tem uma utilização mais intuitiva, menos trabalhosa e
complexa do que o EnergyPlus. No programa de optimização não há necessidade da
construção de um modelo geométrico, entre outros pormenores necessários à execução da
simulação. Isto é importante pois, no caso de existir uma base de dados com registos de
valores de temperaturas interiores e temperaturas superficiais interiores, a utilização do
EnergyPlus deixaria de ser necessária para fornecer as condições iniciais pois os restantes
dados, como as temperaturas no exterior, as propriedades dos materiais, o horário de
ocupação, seriam dados à partida conhecidos. A utilização do programa permite nestes casos
uma aproximação razoável, não necessitando de um grande investimento de tempo.
É ainda necessário referir que o EnergyPlus tem um método de cálculo bastante complexo e
completo que dispõe de várias ferramentas auxiliares para simular o comportamento no
interior dos edifícios. Assim dada a relativa simplicidade do programa criado em comparação
com o EnergyPlus, pode concluir-se que os seus resultados são consideravelmente
satisfatórios.
É possível concluir que de facto um valor de espessura a adoptar para proceder à reabilitação
do edifício para o qual há um equilíbrio entre as vantagens de comportamento higrotérmico e a
área útil ocupada pelo acréscimo do material à envolvente, seria entre 4 a 5 cm de espessura
de isolamento térmico.
O único valor de espessura para o qual se eliminam as condensações na totalidade dos dias é,
de acordo com o EnergyPlus, a espessura de 9 cm. Esta quantidade de material ocuparia uma
parcela bastante significativa da área útil do edifício.
A metodologia realizada não permite porém indicar um valor fixo para a espessura a colocar
no bloco escolar, uma vez que para tal seria necessário fazer uma análise de diversos
parâmetros como o custo da solução, o esquema de ventilação adoptado, tipo de aquecimento
a efectuar, tipo de arrefecimento, conforto térmico, entre outros.
O programa de optimização é uma ferramenta nova, e como todos os programas em início de
vida, necessita de utilização em diferentes casos com os mais variados tipos de utilização, para
que o domínio da sua aplicabilidade seja analisado. É possível concluir que, com alguma
investigação e comparação dos resultados dos dois programas, este programa apresenta muitas
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potencialidades uma vez que ao longo do processo de desenvolvimento do mesmo foram já
feitos alguns avanços que revelaram resultados satisfatórios.

6.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
No âmbito desta dissertação foi testado um programa de optimização da resistência térmica de
edifícios. No entanto, uma vez que os resultados obtidos não estão totalmente de acordo com os
sugeridos por outros programas similares mais testados seria interessante desenvolver este trabalho
complementando-o com monitorizações de edifícios com diferentes ocupações e tipologias
construtivas, e posteriormente usá-los para calibrar o programa. Desta forma poder-se-iam comparar
os resultados previstos com os medidos e proceder a alterações do programa.
Outra questão importante a desenvolver, seria a inclusão da radiação no modelo de cálculo. Só desta
forma seria possível avaliar a sua influência nos resultados.
Em concordância com o apresentado anteriormente está a consideração do real valor dos ganhos
internos no programa de optimização.
Seria ainda importante analisar a optimização da envolvente com diferentes espessuras de isolamento
em cada superfície, de forma avaliar a influência da orientação e posição dos vários elementos
construtivos.
Por último, e numa fase final de desenvolvimento seria interessante incluir a optimização dos vãos
envidraçados.
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