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RESUMO  

A variação das necessidades energéticas num edifício é um aspecto crucial para a definição do seu 
desempenho. Por isso a introdução de um novo regulamento para a eficiência energética na habitação 
– RCCTE – introduz naturalmente importantes questões que carecem de resposta.  

Como se poderá avaliar os resultados produzidos por outros processos de cálculo que não o 
regulamentar? De que forma a determinação dessa eficiência, tem implicações na especificação dos 
materiais e métodos construtivos, na selecção de equipamentos de climatização, e do conforto 
higrotérmico no interior do espaço climatizado?  

Para a concretização deste objectivo, foi realizado uma análise através de três métodos. Foi verificado 
o balanço energético na habitação aplicando o regulamento RCCTE, o programa de simulação 
dinâmica CASAnova, e uma recolha de dados “In Situ”, de acordo com um Plano de Registo e 
Recolha de Dados, elaborado com o propósito de determinar as necessidades energéticas, de um modo 
experimental.  

Foram quantificadas as necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento, pelos dois 
diferentes métodos de cálculo. Além disso, foi determinado “In Situ” e de modo experimental, os 
graus dias de aquecimento actuais (para uma temperatura base de 20ºC) e, a medição do consumo de 
energia eléctrica utilizada pelo sistema de aquecimento durante o período em análise. 

O sistema de aquecimento de ambiente e AQS foi baseado numa bomba de calor geotérmica e os 
consumos de energia útil foram referenciados à energia eléctrica consumida pelo equipamento de 
aquecimento. 

Os resultados encontrados para a energia útil específica para aquecimento em tempo real permitiram 
ser comparados com os valores máximos regulamentares. Por isso, para o presente de caso de estudo 
baseado num sistema de bomba de calor geotérmica, e pavimento radiante de baixa temperatura, foi 
possível verificar se as necessidades regulamentares eram atingidas com outro tipo energia renovável 
que não a energia solar.  

A proposta de uma metodologia de avaliação da relação entre os resultados obtidos e os valores 
calculados devia ter sido fundamentada através de avaliações mais profundas e serem contabilizados 
por períodos de medição mais longos. Contudo, esta abordagem permitiu a comparação entre as 
ordens de grandeza dos diferentes métodos utilizados. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Eficiência Energética, Geotermia, Bomba de Calor, Simulação numérica, 
Medições “In Situ”. 
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ABSTRACT  

The variation of the energy needs in a building is a crucial aspect for the definition of its performance. 
Therefore, the introduction of a new regulation for energy efficiency in housing – RCCTE - naturally 
introduces important questions that need to be answered.  

How can we evaluate the results produced by other calculation methods beyond the regulatory? In 
what way does the determination of energy efficiency have implications in the specification of 
materials, construction methods, and the selection of heating and cooling equipment, as well as the 
higrothermic comfort inside?  

In order to solve these issues, there was developed an analysis based in three different methods. There 
was calculated the energy balance of the housing in applying the RCCTE regulation, a program for 
dynamic simulation CASAnova, and the collection of actual data "in situ" according to a data logger 
plan for data collection, prepared for the purpose of determining experimentally the energy balance. 

There were quantified the needs of annual nominal useful energy for heating by two different methods 
of calculation. Furthermore, it was determined "in situ", in an experimental mode, the actual heating 
degree days (for a base temperature of 20ºC), and also the measurement of actual electrical energy 
consumption used for heating system, during that same period. 

The heating environment and the heating hot water system were based on a geothermal heat pump and 
the net consumption of energy was referenced to electricity consumed by the heating equipment. 

The calculated results for the specific useful energy for heating were compared with the regulatory 
maximum values. As though, this case study was based on a geothermal heat pump, and a low 
temperature radiant floor heating, and intended to show if the energy needs required were supplied 
with another type of renewable energy, rather than the solar. 

An evaluation methodology of the relation between the specific values obtained “in situ”, and the 
dynamic simulation, should have been planned in a long term basis as well as be counted in a longer 
measurement periods. However, this approach allowed the comparison of energy orders magnitude of 
the different methods used. 

 

KEY WORDS: Energy Efficiency, Geothermal, Heat Pumps, Numerical Simulation, Measure “In Situ”.  
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INTRODUÇÃO  
 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

O conforto térmico no interior dos edifícios é um parâmetro importante para a avaliação do bem-estar 
e alcançar uma boa saúde. O conforto térmico pode ser quantificado, gerido e exigido [1]. 

O comportamento térmico dos edifícios de habitação é definido actualmente pelo novo regulamento 
(RCCTE), e expõe o conforto térmico como um direito que as pessoas devem ter em conta, 
estabelecendo valores de referência que devem ser atingidos com um recurso limitado a energias não 
renováveis.  

A par da implementação das novas leis recentemente definidas no RCCTE, que permitem abranger os 
edifícios novos e os existentes sujeitos a reabilitação profunda, foi introduzido também a certificação 
energética dos edifícios.  

Desta forma, além de ser necessário garantir o conforto térmico será também medido o consumo de 
energia que é essencial para garantir esse conforto, existindo um valor máximo estipulado.  

Para alcançar o conforto térmico, é necessário então que um projectista na área do comportamento 
térmico e energético organize um estudo, considerando as características do edifício em projecto, antes 
da sua construção. 

Um edifico, ao ser submetido a métodos de simulação e cálculo, possibilita a sua optimização no 
desempenho energético-ambiental, definindo também, qual o grau de conforto térmico e o consumo de 
energia necessário para alcançar o conforto desejado. 

Uma das formas de quantificar o conforto térmico no interior de uma habitação consiste na realização 
de medições “in situ” que verifiquem e comparem os valores atingidos com os esperados.   

Depois de terminado este estudo, torna-se possível comparar os valores recolhidos com os obtidos em 
programas de simulação e verificar se o regulamento aplicado, na realidade se adequa ao edifício e aos 
sistemas implementados. 

O presente trabalho permite efectuar um estudo, referente a um edifício unifamiliar em termos 
construtivos e energéticos, recorrendo para isso a medições, simulações e comparações entre as 
diferentes formas de abordagem. No final espera-se obter dados fiáveis para o comportamento térmico 
do edifício, para posteriormente serem facilmente comparáveis com os valores de projecto e as 
temperaturas de conforto interior requeridas. 
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1.2. OBJECTIVO 

O trabalho desenvolvido nesta Tese tem como objectivo principal a avaliação da importância da 
reabilitação energética e a implementação de novos sistemas de construção e climatização em 
edifícios. O cumprimento deste objectivo poderá responder às perguntas seguintes: 

 É possível assegurar que numa reabilitação de edifícios, seja exequível satisfazer todos os 
requisitos necessários ao cumprimento dos valores de referência e máximos estipulados? 

 É relevante a escolha de sistemas de climatização para que os sistemas utilizados tenham um 
bom desempenho final? 

 É fiável simular energeticamente edifícios, utilizando outros métodos de cálculo que não o 
RCCTE? 

 A temperatura de conforto definida para o interior das habitações é facilmente assegurada? 

Para compreender o objectivo final, definiu-se um conjunto de propósitos parciais, tais como: 

 A verificação do conforto térmico no interior de uma habitação; 
 A análise da eficiência energética segundo o cumprimento de regulamentos e normas 

utilizadas; 
 O estudo de sistemas de climatização inovadores; 
 A aquisição de dados “in situ”, de modo a ser possível compará-los com os diferentes 

métodos de cálculo; 
 A comparação entre o método de cálculo utilizado pelo RCCTE, com a utilização de um 

programa de simulação dinâmica simplificada – CASAnova e os valores recolhidos “in situ”. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

A presente dissertação divide-se em 7 capítulos: 

 O Capítulo 1 introduz os restantes capítulos e resume os objectivos deste trabalho; 
 O Capítulo 2 corresponde a uma síntese do estado da arte do conhecimento no domínio do 

conforto térmico, da eficiência energética e dos diferentes sistemas de climatização. Em 
primeiro lugar, refere os limites de temperatura, humidade e conceitos fundamentais que estão 
na base da definição do conforto térmico em edifícios. Em segundo lugar, refere o que a 
certificação energética implementou em termos de necessidades de aquecimento/arrefecimento 
e aquecimento de águas sanitárias nos novos e antigos edifícios. Por fim, inclui uma análise 
sintética dos diferentes sistemas de climatização no âmbito do aquecimento ambiente e de 
águas sanitárias; 

 O Capítulo 3 sistematiza a descrição do caso de estudo adoptado neste trabalho, assim como os 
elementos construtivos e os respectivos sistemas de climatização utilizados; 

 O Capítulo 4 descreve os dispositivos utilizados para obter os valores da temperatura e 
humidade no interior e exterior do edifício. A monitorização, localização e a implantação dos 
equipamentos são também analisados, assim como os períodos de medição e as suas 
dificuldades. Apresenta-se o processo de validação e verificação dos sensores, mediante a 
comparação com valores estipulados nas câmaras climáticas; 

 O Capítulo 5 procede à exposição dos consumos de energia e apresentação gráfica dos 
resultados obtidos “in situ”, mediante a sua localização.  

 O Capítulo 6 engloba o trabalho de simulação numérica realizado e a sua comparação com os 
resultados obtidos. Descreve-se a aplicação do programa de cálculo CASAnova e o cálculo 
realizado a partir do novo RCCTE, assim como os vários pressupostos admitidos nestas 
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aplicações. No final ainda se procedeu à análise quantitativa de cada um dos resultados 
obtidos e sua conversão em graus dias de modo a ser possível compará-los com o valor 
observado no contador da electricidade; 

 O Capítulo 7 resume as principais conclusões relativas a cada capítulo e os desenvolvimentos 
futuros. 
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2 

ESTADO DA ARTE  
 

 

2.1. CONFORTO TÉRMICO 

Os sistemas de climatização têm como função garantir as condições térmicas e de qualidade do ar 
aceitáveis para o ser humano. 

A análise das condições interiores em edifícios pode basear-se na norma EN ISO – 7730:1993 
“Moderate thermal environments - Determination of the PMV and PPD indices and specification of 
the conditions for thermal comfort”. 

A norma anteriormente mencionada segue de perto a investigação desenvolvida por P.O.Fanger, tendo 
sido os princípios gerais adaptados pela ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers) na norma 55-1981“Thermal Environment Conditions for Human 
Occupancy”[2].  

Na figura 1 encontra-se representado os limites de conforto segundo a Norma ASHRAE-55. 

 
Fig.1 – Diagrama psicrométrico e a zona de conforto (Arens et al, 1980) 
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Como se pode verificar pela figura 1, o conforto térmico não é tão linear como se pensa, já que as 
mesmas pessoas podem sentir-se confortáveis em condições térmicas diferentes, dependendo também 
das características oferecidas pelo edifício. 

Citando Lamberts et al (1997), o conforto térmico “é um estado de espírito que reflecte a satisfação 
com o ambiente térmico que envolve a pessoa. Se o balanço de todas as trocas de calor a que está 
submetido o corpo for nulo e a temperatura da pele e suor estiverem dentro de certos limites, pode-se 
dizer que o homem sente conforto térmico” [3]. 

A condição essencial para existir trocas de calor é que os corpos estejam a temperaturas diferentes, 
sendo que o fluxo ocorre do ponto mais quente para o ponto mais frio.  

O calor produzido no corpo é determinado pelo nível de actividade física da pessoa, sendo também 
variável com a idade e o sexo.  

Esta transmissão pode ocorrer de quatro formas com o ambiente exterior, tais como [4]: 

 Condução; 
 Convecção; 
 Radiação Térmica; 
 Evaporação e condensação. 

A condução não assume geralmente grande relevância. A convecção depende da temperatura e 
velocidade do ar exterior. A radiação depende da temperatura média radiante e a evaporação depende 
da humidade do ar e da sua velocidade. 

Os parâmetros mais importantes do conforto térmico são definidos pela norma EN ISO 7730 e 
subdividem-se em duas classes: 

Quadro 1 – Parâmetros do conforto térmico (EN ISO 7730, 1993) 

Parâmetros individuais Parâmetros ambientais 

Tipo de actividade Temperatura do ar 

Vestuário 
Humidade relativa do ar ou pressão 

parcial de vapor 

Metabolismo 

Temperatura da 
Pele 

Velocidade do ar 

Taxa de 
secreção do 

suor 

Temperatura média radiante das 
superfícies vizinhas 

 

Por sua vez, a metodologia seguida pela norma EN ISO 7730:2005 considera que um espaço apresenta 
condições de conforto térmico quando não mais do que 10% dos seus ocupantes se sentem 
desconfortáveis. A quantificação da percentagem de desconforto foi feita através de estudos que 
envolveram 1300 pessoas. Estes estudos permitiram estabelecer uma relação entre o resultado do 
balanço energético do corpo e a tendência de insatisfação, designada por PPD (Predicted Percentage of 
Dissatisfied) [5].  
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No âmbito do presente trabalho serão utilizados como referência alguns valores adoptados pela norma 
EN ISO 7730:1993 para o conforto térmico, como se representam de seguida [6]: 

 A temperatura do ar interior deve variar entre 20º e os 24ºC durante a estação de aquecimento 
e na estação de arrefecimento entre 23º e os 26ºC;  

 A humidade da atmosfera interior deverá variar entre 40% e 70%; 
 A diferença de temperatura do ar na vertical entre 1,8 m e a 0,1 m acima do pavimento não 

deve exceder 3ºC, durante a estação de aquecimento e arrefecimento; 
 A temperatura do pavimento deve situar-se entre 19 e 26ºC excepto em pavimentos radiantes 

podendo atingir neste caso os 29ºC. 

Na figura 2 encontra-se representado segundo a norma DIN 1946-2:1994-01 [7], os diferentes 
intervalos para o qual o conforto térmico no interior de um edifício, ainda se faz sentir. 

 
Fig.2 – Esquema representativo entre a temperatura e humidade relativa interior (DIN 1946:1994) 

 

Assim como nas normas atrás mencionadas, também o novo regulamento RCCTE define valores de 
temperatura e humidade relativa considerados como níveis de conforto, tendo como limites de 
referência de temperatura, de 20 ºC no Inverno e 25 ºC e 50% de humidade relativa no Verão [8]. 

 

2.2. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

O novo enquadramento do RCCTE e a implementação da necessidade de classificar energeticamente 
os edifícios, originou uma preocupação evidente em se fazer cumprir os valores limite para as 
seguintes necessidades nominais: 

 Energia para aquecimento; 
 Energia para arrefecimento; 
 Energia para a preparação de águas quentes sanitárias; 
 Energia primária. 

Os requisitos mínimos para a qualidade da envolvente térmica dos edifícios devem também ser 
cumpridos [9]. 
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Na última década, a construção de edifícios foi baseada em alguns requisitos construtivos mínimos 
para a envolvente térmica dos mesmos. 

Portugal, a nível europeu, apresentou-se como um dos primeiros países a introduzir requisitos 
mínimos ao nível do sombreamento para evitar sobreaquecimentos no Verão e implementar 
coeficientes de transmissão térmica máximos que permitiam minimizar fenómenos de condensação 
interior. 

O importante na concepção de uma nova habitação é ter-se uma visão integrada do produto final e 
objectivos bem delimitados. Desse modo, com o estudo de diferentes variáveis, pode definir-se a 
contribuição de cada uma delas no projecto e controlar custos de forma consciente. 

A escolha criteriosa de processos construtivos e o uso adequado de isolamentos térmicos, permitem 
reduzir a dimensão e simplificar os sistemas de climatização e de produção de águas quentes 
sanitárias. 

Segundo Camous et al (1986), para demonstrarem a influência na escolha dos materiais utilizados 
numa construção e a incidência do sol sobre os mesmos foi traçado um gráfico que permitia indicar a 
quantidade de calor recebido durante um dia, para um edifício orientado segundo os pontos cardeais e 
uma latitude 35ºN. A figura 3 permite quantificar a quantidade de calor absorvida pelas paredes e 
cobertura, tendo em conta que estes apresentavam o mesmo coeficiente de absorção e condutividade 
térmica. O seguinte exemplo ilustrativo é válido para a estação de Verão e, somente no hemisfério 
Norte [10].   

 
Fig.3 – Variação da energia solar recebida pela cobertura e as quatro orientações de parede em função das 

horas do dia, para uma latitude 35ºN (Camous et al, 1986) 

 

Por isso, na elaboração de um novo projecto, ou na reabilitação de um edifício, é essencial a função de 
um integrador da solução, que dialogue com todas as partes envolvidas, e que quantifique em termos 
de consumos energéticos as necessidades de aquecimento/arrefecimento e as necessidades de 
aquecimento para águas quentes sanitárias, de forma a ser obtido a máxima eficiência energética. 

Actualmente, encontra-se estipulado no novo RCCTE, a exigência de se utilizar uma fonte de energia 
renovável que forneça parte das necessidades para o aquecimento das águas quentes sanitárias.  

Neste regulamento encontra-se padronizado que a energia solar térmica pode ser fornecida a partir de 
colectores solares. A área mínima estipulada de colectores solares instalados, de modo a contribuir na 
preparação de águas quentes sanitárias (Esolar) é de 1m2 de colector por ocupante convencional 
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previsto. Estes colectores por sua vez, para serem considerados no cálculo do RCCTE, têm de cumprir 
alguns requisitos, que permitem assegurar a qualidade dos equipamentos, da instalação e a 
manutenção de todo o sistema [11]. 

Todavia, verifica-se que no cálculo do RCCTE é também possível utilizar outro tipo de energias 
renováveis em alternativa aos colectores solares. Estes por sua vez, têm de apresentar como 
tecnologias/sistemas energéticos e renováveis que captem a energia, numa base anual, equivalente á 
dos colectores solares, como por exemplo é o caso da energia fotovoltaica e a geotérmica. 

Uma forma de se verificar se a energia captada por outros sistemas renováveis que não o solar, é 
equivalente, numa base anual, à dos colectores solares é conseguida pela determinação no Solterm, do 
valor Eren [12]. 

Existem no mercado internacional, programas para o dimensionamento de sondas geotérmicas, como é 
o caso do EED-Earth Energy Designer que permitem contabilizar a energia mínima e máxima a retirar 
do solo, consoante o tipo deste, o número de furos, o distanciamento entre eles e as necessidades 
térmicas pretendidas para cada caso de estudo [13]. 

Ao contabilizar-se estas necessidades é possível compará-las com o Esolar obtido pelo Solterm e por 
fim verificar se esta pode ser implementada como energia renovável. 

Uma questão que ainda se encontra pouco esclarecida para sistemas mais complexos é aquando da 
quantificação das energias primárias, qual é a parcela correspondente à energia não renovável e à 
energia renovável. 

Por fim, é importante referir que o novo regulamento implementou requisitos importantes e que são 
necessários fazer-se cumprir de modo a permitirem introduzir a certificação energética como elemento 
seleccionador, que irá possibilitar ao consumidor final, uma capacidade de escolha mais económica e 
ecológica, sobre o edifício que pretende construir, comprar, recuperar ou alugar [14]. 

 

2.3. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E DE PRODUÇÃO DE AQS  

Com o presente capítulo faz-se uma apresentação e descrição do modo de funcionamento de alguns 
sistemas de climatização e de produção de água quente sanitária, permitindo introduzir conceitos a 
utilizar nos capítulos seguintes.       

2.3.1. BOMBA DE CALOR TERRA/ÁGUA E SONDAS VERTICAIS GEOTÉRMICAS 

2.3.1.1. Bomba de calor terra/água 

Na figura 4, encontra-se representado o mecanismo de funcionamento de uma bomba de calor 
geotérmica (terra/água).  

As bombas de calor geotérmicas são sistemas que operam segundo o ciclo de Carnot, sendo este 
processo o que rege a maior parte dos ciclos frigoríficos. Este ciclo permite demonstrar que a bomba 
de calor que opera segundo um ciclo termodinâmico e recebe energia (potência absorvida pelo 
compressor), permite transferir o calor da fonte fria (reservatório de baixa temperatura – solo) para a 
fonte quente (reservatório de alta temperatura – circuito de aquecimento) [15]. 
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Fig.4 – Esquema de transferências de calor de uma bomba de calor 

 

Utilizando a primeira lei da termodinâmica para o sistema apresentado anteriormente, é possível 
introduzir a seguinte expressão: 

 

LHC QQW    (1) 

 

Sendo Wc a potência fornecida ao compressor para permitir a transferência de calor da fonte fria (QL) 
para a fonte quente (QH). 

Para uma bomba de calor não se define o parâmetro rendimento mas um outro equivalente designado 
por Coeficiente de eficácia, β, Coeficiente de desempenho, ou Coeficiente de Performance, COP, 
como se demonstra na equação seguinte: 

 

ConsumidaEnergia
útilEnergiaCOP

_
_

    (2) 

 

Substituindo nas equações anteriores, é possível traduzir-se numa única expressão: 

 

H

LLH

H
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1)(    (3) 

 

Num ciclo de Carnot a seguinte relação é valida: 
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    (4) 
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Substituindo a relação anterior na equação (3) é possível quantificar o COP da bomba de calor através 
da temperatura proveniente da fonte fria (TL) e da temperatura de retorno à fonte quente (TH) em 
Kelvin. 

 

LH

H

H

L
orBombadeCal TT

T

T
TCOP







1

1
   (5) 

 

O ciclo de Carnot é muito eficiente para pequenas variações de temperatura, e vai perdendo a sua 
eficiência à medida que a diferença de temperaturas entre fonte fria e fonte quente vai aumentando. 

Por isso, no dimensionamento de sistemas de aquecimento baseados em bombas de calor geotérmicas, 
deve-se ter em consideração a utilização de uma temperatura a mais reduzida possível no retorno para 
o sistema de aquecimento. 

 
Fig.5 – Esquema tipo de funcionamento de uma bomba de calor (Stene, 2004)  

 

Na figura 5 encontra-se representado com mais pormenor a constituição do interior de uma bomba de 
calor geotérmica [16]. 

Estes sistemas trabalham com um coeficiente de performance, COP, elevado, variando entre o 4 e o 6. 
Isto deve-se à temperatura proveniente da fonte fria ser na maior parte dos casos acima dos 8ºC e a 
temperatura de retorno no circuito de aquecimento inferior a 45ºC [17]. 

Para diferenciais de temperaturas elevados o COP diminui, tornando outros sistemas de climatização 
existentes mais eficientes. 
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2.3.1.2. Sondas verticais geotérmicas 

As sondas geotérmicas verticais são componentes constituídos por tubos em polietileno PE 100 com 
diâmetros possíveis de DN25, DN32 e DN40.  

As mais utilizadas em território nacional são constituídas por um circuito fechado de tubos em U 
simples ou duplo (figura 6) [18]. 

 
Fig.6 – Configuração das sondas em duplo U 

 

Esta tubagem por sua vez é inserida num furo previamente executado com um diâmetro médio de 
130mm e a uma profundidade variável em função do tipo de solo e da potência térmica necessária. 

 
Fig.7 – Representação da colocação de um contrapeso na ponta das sondas geotérmicas 

 

Após a introdução das sondas, é realizado um enchimento com uma argamassa, constituída por 
cimento, bentonite, e água e por vezes areia de sílica com grão muito fino, com o fim de melhorar o 
coeficiente de transferência de calor, entre o solo e a sonda, e também como protecção contra 
agressões químicas da água ou do solo [19]. 

A temperatura do solo pode variar de acordo com a região e a existência de lençóis de água 
subterrâneos, e pode situa-se entre os 0 e os 20ºC, conforme a profundidade e a estação do ano [20]. 
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Fig.8 – Representação da variação da temperatura no solo em profundidade, conforme a estação do ano 

(Dimplex, 2008) 

 

Todavia, é possível verificar pela observação da figura 8, que a partir dos 15m de profundidade a 
temperatura do solo é constante e independente das condições climatéricas. 

A potência específica de captação para uma sonda dupla de 32mm situa-se entre os 25 e os 84W/m, 
dependendo das características das formações rochosas e dos lençóis freáticos atravessados [21].  

As rochas magmáticas, como o granito ou o gneiss possuem favoráveis características para a 
transferência de calor como se pode ver pelo quadro seguinte, por terem condutibilidade e capacidade 
calorífica elevada, ao contrário da argila e areias que se situam no campo oposto. A existência de água 
no caminho das sondas melhora o seu rendimento. 

No quadro 2 é possível verificar as diferentes potências específicas de captação, segundo a norma 
alemã para a utilização do solo da forma mais vantajosa possível (VDI Richtlinien 4640).  
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Quadro 2 – Valores de potência específica de captação, VDI Richlinien 4640 (part 1, 2000; part 2 and 3, 2001)  

Tipo de Solo 
Potência 

específica de 
Captação (W/m) 

Valores Gerais 

Sedimentos fragmentados e secos 

(λ<1,5 W/m.ºC) 
25 

Mistura de rocha e sedimentos - meio húmido 

(λ<1,5 – 3 W/m.ºC) 
60 

Rocha consolidada com elevada condutibilidade 

(λ> 3,0 W/m.ºC) 
84 

Tipos de Rochas 

Godo, areia - secos < 25 

Godo, areia – saturado de água 65-80 

Zonas com fluxo de água subterrâneo 80-100 

Argila, Calcário – meio húmido 35-50 

Calcário maciço 55-70 

Arenito 65-80 

Granito 65-85 

Basalto 40-65 

Gneiss 70-85 

 

Porém, os valores que se encontram representados no quadro 2 apenas são válidos para as seguintes 
condições tipo [22]: 

 Extracção apenas para a produção de calor (aquecimento ambiente incluindo o aquecimento 
de águas quentes sanitárias); 

 Sondas com comprimento entre os 40 e os 100m; 
 Distâncias mínimas entre dois furos de sondas:  

 Pelo menos de 5m entre furos para profundidades de sondas entre os 40 e 
os 50m; 

 Pelo menos de 6m entre furos para profundidades superiores a 50m e até 
100m; 

 Tubos de sondas em duplo U, de diâmetro em cada tubo de DN32 e DN40. 

Por sua vez, para se estabelecer o comprimento de uma sonda deve ser avaliado com cuidado a 
estrutura do solo, ou no caso de ser necessário realizar mais que um furo é necessário efectuar 
sondagens de teste com recolha de carotes, a fim de determinar a potência específica de captação para 
cada local. 
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O dimensionamento simples do comprimento de sondas pode ser dado de forma simplificada pela 
seguinte expressão [23]: 

 

)/(___
1000)(__)(_.

mWcaptaçãodeespecíficaPotência
kWsondasdasPotênciamsondasComp 

    (6) 

 

A potência das sondas é quantificada pela diferença entre a potência da bomba de calor e potência 
consumida pelo compressor da mesma bomba. 

As sondas são componentes passivos num sistema, e podem durar mais de 60 anos, sem manutenção. 

Todavia, existem outras alternativas a este tipo de sondas verticais, de execução menos comum [24], 
tais como:  

 Sondas de simples U, normalmente aplicadas com diâmetro maior (PE100 de 40mm), de 
modo a diminuírem as perdas de carga e aumentarem por sua vez a área de transferência de 
calor; 

 Sondas coaxiais, utilizadas para profundidades mais elevadas e possuem uma eficiência 
normalmente superior. De execução mais complicada; 

 Sondas por expansão directa do gás refrigerante, sem permuta indirecta com a água. As 
sondas apresentam a sua tubagem em cobre e correspondem ao próprio evaporador da bomba 
de calor. São executadas de forma simples e permitem poupar a energia de bombagem 
necessária que é consumida aquando da utilização das sondas convencionais. De comum 
utilização nos EUA e Canadá; 

 Sondas de CO2, correspondem a sondas que dispensam o sistema de bombagem e são 
constituídas em tubos de cobre, possuindo no seu interior CO2. Todavia, este tipo de sondas 
permite apenas realizar o aquecimento interior e de AQS. 

 

2.3.1.3. Sistema bomba de calor e sonda geotérmica 

O calor armazenado a pouca profundidade no solo, mais o fluxo geotérmico natural, proveniente do 
interior da terra, é recuperado com a instalação de um sistema de sondas geotérmicas verticais. 

Na figura 9, encontra-se representado o mecanismo de transferência de energia entre o sistema de 
captação e o sistema de emissão de energia para o interior da habitação [25]. 
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Fig.9 – Esquema explicativo da captação de energia do solo (Eugster, 2007) 

 

Este sistema é constituído por tubos de polietileno, simples ou de duplo U, e o seu comprimento pode 
variar entre os 20 e os 200 metros de profundidade. 

No interior das sondas, circula um líquido constituído por água e monoetilenoglicol (anticongelante), a 
uma temperatura mais baixa que a do solo. 

Deste modo é promovida a transferência de calor, do solo para o líquido das sondas, aquecendo-o, e 
por acção de uma bomba circuladora o calor é transferido para o gás refrigerante da bomba de calor, 
no evaporador, como se mostra na figura 10 [26]. 

É um equipamento que recupera e transfere o calor existente no solo a grandes ou médias 
profundidades, permitindo de uma forma eficiente a sua reutilização para o aquecimento de águas 
sanitárias e climatização (aquecimento/arrefecimento).  

O circuito frigorífico que constitui a bomba de calor eleva a temperatura, por compressão desse gás 
refrigerante, e rejeita no condensador, o calor útil, com um consumo eléctrico no compressor muito 
reduzido (figura 10). 

A eficácia e fiabilidade de uma bomba de calor provêm em grande parte do gás refrigerante que 
utilizam no já mencionado circuito frigorífico. A opção pelo tipo de gás refrigerante a utilizar, 
depende essencialmente de uma escolha realizada pelo próprio fabricante da bomba de calor [27]. 

Por outro lado, na fase de selecção da bomba de calor adequada para o projecto, devem ser 
consideradas as situações mais desfavoráveis, para a operação, ou seja, a temperatura mais elevada 
prevista para a fonte quente (o sistema de aquecimento utilizado) e a mais baixa possível para a fonte 
fria (o sistema que capta a energia). Apenas desta forma não existe o risco de se realizar para o 
projecto em estudo, um dimensionamento desadequado [28].  

Na figura 10, encontra-se representado o processo que ocorre no interior de uma bomba de calor 
geotérmica, após esta captar a energia existente no solo através de sondas geotérmicas e a sua emissão 
para o interior do edifício através do circuito de aquecimento.  
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Fig.10 – Esquema da captação de energia existente no solo e a sua emissão para o interior do edifício 

(Geotermia de Portugal, 2008) 

 

2.3.2. CIRCUITO DE AQUECIMENTO  

Os sistemas de pavimento radiante a baixa temperatura, são uma técnica muito antiga, e já utilizada 
pelos romanos (figura 11). Estes utilizavam um pavimento térreo falso, sob o qual passava vapor, que 
por sua vez era transferido por condensação para o interior da habitação. 

O modo como era realizada a transferência de calor pelo pavimento radiante, correspondia a um 
método eficiente por estar baseado numa grande área de aquecimento, e na transferência de calor por 
modificação de estado, ou seja, evaporação seguida de condensação e novamente seguida por 
evaporação. 

 

Fig.11 – Ruínas de um antigo pavimento utilizado pelos Romanos para aquecimento ambiente 

 

O sistema era denominado por “Hypocaust” e consistia na sobreelevação do pavimento, de forma a 
permitir a introdução de canais, onde circulava água, previamente aquecida em fornalhas. Deste modo 
realizava-se o aquecimento dos diferentes compartimentos, atravessando o pavimento térreo falso por 
orifícios encostados às paredes laterais [29]. 
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Todavia, esta forma de aquecimento ambiente deixou de ser utilizada aquando da queda do Império 
Romano e só após a segunda guerra mundial se retomou o conceito, mas com pouco sucesso.  

Na década de 60 existia algum cepticismo e desconfiança na sua utilização, devido à falta de 
experiência, ou inadequação dos componentes de regulação da temperatura ambiente. 

Actualmente este sistema auxiliado pela baixa potência calorífica necessária ao seu funcionamento e a 
sua versatilidade em adequação a qualquer fonte de produção de energia, sobretudo as renováveis, é 
um dos sistemas que se adequa às exigências de redução das emissões de CO2. 

Os tipos de sistemas de aplicação mais frequente hoje em dia são os pavimentos de construção húmida 
recorrendo ao enchimento final com uma argamassa. Estes na constituição apresentam tubos 
distribuídos em espiral sobre uma camada de isolamento, com uma distância entre tubos de 10 a 15cm 
como se pode verificar pela figura 12. O diâmetro da tubagem pode variar entre 16 e 20mm, podendo 
o material ser em PEX ou multicamadas PE-rt com alumínio, que por sua vez comporta-se como uma 
barreira de oxigénio para prevenir o envelhecimento da tubagem [30]. 

 
Fig.12 – Esquema representativo de um pavimento radiante convencional (Uponor, 2008) 

 

Na figura 13 observa-se o comportamento térmico de um pavimento radiante convencional.  

Nesta imagem é possível verificar que nas zonas onde se localizam as tubagens do circuito de 
aquecimento, a propagação de energia é realizada de uma forma intensa e concentrada, impedindo que 
o calor se disperse de um modo constante no intervalo destas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 – Imagem do comportamento térmico de um pavimento radiante convencional (PYD, 2008) 
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Nestes sistemas podem ser feitas emissões até 60W/m2, sem se ultrapassar o limite de 29ºC na 
superfície do pavimento, imposto pela norma europeia EN-1264-4 [31], para temperaturas de envio 
entre os 35 e os 45ºC. No quadro seguinte é possível verificar as temperaturas no circuito de envio 
para diferentes sistemas de aquecimento interior (Breembroek et al, 2001) [32]. 

Quadro 3 – Valores requeridos para as temperaturas de envio nos circuitos, em diferentes sistemas de 
climatização (Breembroek et al, 2001)  

Sistema Radiadores Convectores 
Pavimento 
Radiante 

Ventilo-
Convectores 

Temperatura 60-80ºC 45-55ºC 35-45ºC 40-50ºC 

 

A limitação na emissão de calor nestes pavimentos, prende-se com o facto da área lateral dos tubos por 
m2 de pavimento ser muito reduzida, e na prática diminuir o distanciamento entre tubos torna-se 
inviável abaixo dos 10cm. 

Contudo estes sistemas já são um avanço no sentido de compatibilizar, os sistemas de aquecimento, 
com o solar térmico ou bombas de calor. 

A temperatura óptima para as superfícies do pavimento radiante situa-se entre os 24 e os 27ºC, o que 
corresponde a uma transferência de calor entre 35 e 60W/m2 (Breembroek et al, 2001). Deste modo é 
possível obter-se uma uniformidade na temperatura do pavimento [33].  

Como já foi anteriormente referido, a temperatura no circuito de distribuição depende directamente da 
área exterior lateral da tubagem do circuito, do distanciamento entre tubos, da resistência térmica dos 
elementos que se encontram sobre a tubagem, da resistência térmica entre a tubagem, das temperaturas 
requeridas no circuito e das temperaturas pretendidas no ambiente interior do edifício.  

Por sua vez, para serem obtidas temperaturas uniformes na superfície dos pavimentos, o diferencial de 
temperaturas entre o envio e o retorno do circuito de aquecimento deve ser mantido abaixo de 5ºC 
(Woodson, 1999). 

Foi visto anteriormente que quanto mais reduzidas fossem as temperaturas de emissão transmitidas 
pela fonte de calor (circuito de aquecimento), mais elevado seria o COP global do sistema.  

Uma das soluções passa por aumentar a área de dissipação da tubagem do pavimento com o auxílio de 
dissipadores metálicos, de alta emissividade, que irão permitir por sua vez, reduzir as temperaturas de 
emissão do pavimento para uns 2 a 4ºC acima da temperatura ambiente [34]. 

O sistema de aquecimento por pavimentos radiantes é controlado por termóstatos colocados 
estrategicamente no interior dos compartimentos, e de um outro colocado à saída da temperatura de 
envio no circuito integrado do controlador da bomba de calor (sendo este o que introduz a 
compensação relativamente à temperatura exterior). À medida que a diferença de temperatura entre o 
sistema do pavimento radiante e a temperatura ambiente é diminuída, a taxa de transferência de calor 
também o é, induzindo-se assim o efeito de auto regulação (Afjei, 1997) [35]. 

Deste modo, é possível operar com temperaturas inferiores a 30ºC no envio para o circuito de 
aquecimento, o que se torna benéfico para o COP do sistema ou para o rendimento de um painel solar. 

De seguida será analisado um outro tipo de pavimento radiante mais recente, que utiliza não apenas a 
tubagem de aquecimento como elemento emissor mas também placas metálicas em alumínio.  
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Este tipo de pavimento radiante, utiliza dissipadores em alumínio, que permitem aumentar a área de 
dissipação por m2 de pavimento e consequentemente a sua superfície activa na transferência de calor. 

Outra vantagem de se utilizar dissipadores, é a possibilidade do pavimento radiante realizar frio 
(arrefecimento interior). Uma vez que ao possuírem uma área superior de emissão devido ao 
incremento efectuado pelos dissipadores metálicos, podem atingir-se 80W de frio a temperaturas de 
emissão de 16⁰C e retorno a 18⁰C sem se atingir a condição de ponto de orvalho na superfície de 
transferência para humidades relativas de 60% [36]. 

Na figura seguinte, encontram-se representadas imagens retiradas por infra-vermelhos, de um sistema 
radiante com dissipadores metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 – Imagem do comportamento térmico de um pavimento radiante com dissipadores metálicos (PYD, 2008) 

 

Pela análise da figura 14 é possível verificar que os dissipadores em alumínio incrementam a área de 
dissipação de calor, diminuindo assim as diferenças de temperatura entre o intervalo da tubagem e os 
materiais colocados sobre os dissipadores. O aquecimento é realizado de forma mais uniforme e 
constante. 

 

2.3.3. PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (AQS) 

A produção de água quente sanitária pode ser concretizada com muita eficácia por uma bomba de 
calor. 

Se no dimensionamento do sistema é considerado o aquecimento de água sanitária com a mesma 
bomba de calor com que se realiza o aquecimento central, dispõem-se devido às circunstâncias, de 
uma potência térmica mais elevada. 

Quando se possui uma potência de aquecimento elevada, com a disponibilidade necessária para 
aquecer uma habitação, normalmente acima de 10kW, coloca-se esta potência ao serviço da produção 
de água quente sanitária, tornando-se o processo rápido e eficiente. 

Nas instalações domésticas ou comerciais, normalmente é dada prioridade à produção de água quente 
sobre o aquecimento de ambiente.  
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Normalmente, o processo é concretizado através da utilização de uma válvula de 3 vias, que comuta 
do circuito de aquecimento centralizado no balão de inércia para o de produção de águas sanitárias, 
como se pode analisar na figura 15 [37]. 

 
Fig.15 – Esquema representativo de produção de AQS utilizando uma válvula de 3 vias (Stene, 2004) 

 

A partir do momento em que existe ordem de produção de AQS, a bomba do circuito de aquecimento, 
e a bomba de calor elevam a temperatura para os 60ºC. O aquecimento de AQS faz-se por intermédio 
de uma serpentina em aço inox, com área convenientemente dimensionada para a permuta entre o 
circuito da bomba de calor e a água da rede, localizada no interior do acumulador de AQS [38]. 

Existem outras formas de preparação de AQS, como a preparação a partir da permuta indirecta 
instantânea através de um permutador de placas paralelas, externo ao acumulador de inércia.  

Uma forma distinta mas também eficiente de se efectuar o aquecimento das águas sanitárias é 
realizada a partir da permuta directa de AQS no interior da serpentina de inox, com área de 
transferência superior a 5m2, imersa no interior do acumulador de inércia, como se pode observar pela 
figura 16 [39]. 
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Fig.16 – Esquema de um acumulador para o aquecimento instantâneo de AQS e balão de inércia incorporado 

(Feuron, 2007) 

 

Estas duas últimas formas de produzir AQS, têm a vantagem de serem instantâneas, e por isso de 
eliminarem o risco de contaminação por Legionela, uma vez que deixa de existir água parada no 
interior do acumulador por longos períodos de tempo. 
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3 

DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO  
 

 

3.1. IMPLANTAÇÃO 

O caso em estudo desta Tese situa-se no Alto Minho, no concelho de Caminha e numa zona 
predominantemente montanhosa (figura 17). 

A habitação está localizada numa pequena elevação granítica no centro de uma aldeia e é constituída 
por dois corpos; a casa propriamente dita com dois pisos e um espaço adjacente, que era o antigo 
curral, e que após a reabilitação é utilizado como biblioteca e quarto de hóspedes. 

Devido á localização próxima à costa atlântica, nesta serra predomina um clima temperado, de forte 
influência marítima. 

A esta altitude, o Outono, Inverno e Primavera, apresentam-se quase, como uma estação única, 
seguidos de um Verão quente, seco e ventoso. 

 Em termos geológicos, nesta serra encontram-se na sua base formações xistosas e granitos alterados, 
mas em altitude a predominância é do granito. 

 

Fig.17 – Localização geográfica do edifico em estudo [40]  
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Na figura 18, encontra-se delimitado todo o terreno em estudo. 

 

Fig.18 – Delimitação do caso de estudo em planta 

 

3.2. ARQUITECTURA 

O estudo será realizado sobre a reabilitação de uma casa centenária, em já avançado estado de 
deterioração. 

Os únicos elementos conservados e protegidos foram as espessas paredes em pedra, que por sua vez 
delimitaram e condicionaram todo o perímetro da casa. 

A moradia em análise encontra-se orientada a Sul na sua fachada principal, a fachada posterior 
orientada a Norte e as fachadas laterais orientadas a Nascente e Poente. 

Os alçados e as fotografias de seguida apresentados, permitem analisar a forma de como a orientação 
solar se conjuga com os diferentes vãos e, posteriormente localiza-los em planta. 

 

Fig.19 – Vista panorâmica do caso de estudo  
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Pela observação da figura 20, verifica-se que o alçado Sul é constituído por seis vãos, sendo quatro 
localizados no 1ºandar e dois no r/chão.  

Todos estes vãos não apresentam portadas. A espessura elevada das paredes constituintes deste alçado, 
por si próprias provocam um ligeiro sombreamento, diminuindo desta forma, os ganhos solares 
directos.  

 

Fig.20 – Alçado Sul – Edifício principal em projecto 

 

A figura 21 comprova a conformidade do alçado Sul em projecto com o existente em obra. Nesta 
fachada não ocorreram alterações ao projecto inicial. 

 

Fig.21 – Alçado Sul – Edifício principal em obra 
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Relativamente ao alçado Norte, pode verificar-se pela figura 22 a existência de três vãos, estando dois 
deles localizados no 1ºandar e um mais pequeno no r/chão.  

Os vãos localizados no 1ºandar não possuem portadas, nem está previsto a implementação de 
blackouts interiores futuramente.  

Um outro vão que não é visível no desenho deste alçado, encontra-se localizado num corpo deste 
edifício mais afastado e divide o interior da habitação de um pátio interior, que está delimitado por sua 
vez por muros altos em pedra.  

As paredes neste alçado apresentam uma espessura considerável.  

 

Fig.22 – Alçado Norte – Edifício principal em projecto 

 

Todavia, na figura 23, correspondente à fotografia do existente na realidade e, é possível observar-se a 
presença de mais um vão, situado no r/chão. Neste novo vão, foram implementadas portadas por 
motivos de segurança. 

 

Fig.23 – Alçado Norte – Edifício principal em obra 
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O alçado Nascente, representado na figura 24, revela somente o aproveitamento da parede em pedra 
até ao nível do tecto do r/chão. Este alçado apresenta um conjunto de quatro vão, dois no 1ºandar e 
dois situados no r/chão. O único vão que possui portadas, está localizado no r/chão e, também como 
no alçado Norte, foi implementado por motivos de segurança.   

Neste alçado existe um outro vão, que se encontra localizado num plano mais afastado e no interior do 
pátio central, encontrando-se representado posteriormente na figura 38. 

 

Fig.24 – Alçado Nascente – Edifício principal em projecto 

 

Porém, pela análise do que foi executado em obra, verifica-se que a parede em pedra foi reabilitada em 
toda a sua altura.  

 

Fig.25 – Alçado Nascente – Edifício principal em obra 
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Pela análise da figura 26 e 27, verifica-se a existência de três vãos, apesar de estarem dispostos em 
planos distintos. O 1ºandar é composto por um único vão que permite dar passagem para um alpendre 
suspenso. Este alpendre encontra-se implantado a um nível superior ao pátio interior do r/chão. 

Os dois outros vãos, situados no r/chão correspondem a um localizado no hall de entrada e o outro 
num dos quartos, sendo este o único que apresenta portadas. Estes dois vãos estão orientados para o 
pátio interior do edifício.  

Neste alçado não ocorreram alterações ao planeado em projecto. 

 

Fig.26 – Alçado Poente – Edifício principal em projecto 

 

 

Fig.27 – Alçado Poente – Edifício principal em obra 
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De uma forma simplificada, o edifício principal é composto por um r/chão e um 1ºandar. O r/chão é 
constituído por dois quartos, dois quartos de banho, sendo um deles privativo e três halls. Existe uma 
escada interior que faz a ligação entre os dois pisos. No 1ºandar, situa-se uma sala de estar, uma sala 
de jantar, uma copa, uma cozinha, um quarto de banho e um hall.  

As áreas dos diferentes compartimentos para o edifício principal estão especificadas no seguinte 
quadro: 

Quadro 4 – Áreas referentes ao edifício principal 

Descrição 
R/Chão 1⁰Andar 

Área (m2) Área (m2) 

Quarto, Q1 19,08 - 

Quarto de Banho, QB1 5,78 - 

Quarto, Q2 17,23 - 

Quarto de Banho, QB2 7,07 - 

Quarto de Vestir QV 3,41 - 

Hall de Entrada, H1 8,60 - 

Hall de Quartos, H2 13,23 - 

Cozinha, CZ - 13,83 

Copa, CP - 7,09 

Sala de Estar e Jantar, 
SEJ - 38,93 

Lareira da Sala, L - 2,37 

Varanda Interior, VI - 10,98 

Hall, H5 - 3,24 

Quarto de Banho, QB4 - 1,04 

Hall, H6 - 4,88 

Escadas, EI - 2,27 

 

O segundo edifício existente corresponde actualmente à biblioteca e quarto de hóspedes e, foi 
reconstruído sobre uma estrutura exterior já existente e não contígua ao edifício principal. 

A fachada principal encontra-se orientada a Poente e, é a única que possui aberturas para o exterior. 
Verifica-se a existência de dois vãos, estando o mais pequeno munido de uma portada. A parede 
exterior foi reabilitada pelo seu interior e manteve-se a estrutura em pedra pelo exterior. 

As figuras 28 e 29 permitem comprovar a consistência entre o idealizado e o executado. 
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Fig.28 – Alçado Poente – Biblioteca e quarto de hóspedes em projecto 

 

 

Fig.29 – Alçado Poente – Biblioteca e quarto de hóspedes em obra 

 

As áreas dos diferentes compartimentos do segundo edifício estão representadas no quadro 5. 

Quadro 5 – Áreas referentes à biblioteca 

Descrição 
R/Chão 

Área (m2) 

Quarto de Vestir, QVS 14,24 

Quarto de Banho, QB3 3,61 

Hall, H4 7,78 

Biblioteca, BB 17,26 

Casa das Máquinas 6,95 
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De seguida irão ser apresentadas as plantas que permitem visualizar e validar a orientação de cada um 
dos alçados, assim como simplificar a visão global de todo o edifício. 

A figura 30 corresponde à disposição dos diferentes compartimentos na planta do r/chão do edifício 
principal. Pela breve observação, é possível de imediato verificar as espessas paredes em pedra na 
envolvência de todo o seu perímetro e, localizar a disposição dos diferentes vãos.  

Os quartos encontram-se situados entre a parede exterior situada a Norte e o hall dos quartos. É no hall 
dos quartos e no hall de entrada do edifício principal onde se localizam o maior numero de vãos, sendo 
na sua totalidade cinco, dois na parede a Sul, e os restantes orientados a Nascente, a Norte e a Poente. 

 

Fig.30 – Planta do r/chão – Edifício principal 

 

O r/chão do segundo edifício, designado por biblioteca, apresenta como no primeiro edifício paredes 
exteriores em granito de espessura considerável. Os vãos, como se verifica pela figura 31, permitem a 
passagem do interior para o exterior e, estão orientados para Poente, sendo o que não possui portadas, 
amparado por um pequeno coberto que diminui em parte alguns dos ganhos solares. 
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Fig.31 – Planta do r/chão – Biblioteca e quarto de hóspedes 

 

O 1ºandar do edifício principal é composto pelas zonas de convívio, nomeadamente a cozinha, a copa 
e a sala de estar e jantar.  

As salas e a cozinha encontram-se como um único compartimento, sem apresentar paredes na sua 
delimitação. Neste andar, existe um maior número de vãos, sendo dois localizados a Norte e situados 
na sala de estar e na cozinha; dois situados a Nascente, implementados na cozinha e copa; quatro 
orientados a Sul e, dispostos na varanda interior do edifício e finalmente, um vão localizado a Poente 
na sala de estar. 

A figura 32 apresenta a delimitação das paredes exteriores já existentes antes da reabilitação e, as 
paredes executadas de novo e em betão na zona do hall de escadas, permitindo desta forma a criação 
do pátio interior no r/chão do edifício principal. 

 

Fig.32 – Planta do 1ºandar – Edifício principal 
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A cobertura dos dois edifícios em estudo é plana e executada com uma leve pendente para permitir o 
escoamento das águas pluviais, como se pode verificar na figura 33. No segundo edifício está 
localizado uma clarabóia no compartimento da biblioteca.  

 

Fig.33 – Planta de cobertura dos dois edifícios em estudo 

 

3.3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

Abordar-se-á de forma sucinta as constituições de alguns elementos construtivos, para posteriormente 
ser mais simples e objectivo o cálculo dos parâmetros de caracterização energética. 

 

3.3.1. COBERTURA  

A cobertura foi executada como se apresenta na figura 34. Acima da laje maciça em betão foi 
efectuada uma camada em betão leve com pendente de 1,5%, seguida por um sistema de 
impermeabilização. Posteriormente, foi colocado sobre esta última uma camada de poliestireno 
extrudido com 10cm espessura. Finalmente, o revestimento exterior da cobertura foi concluído em 
godo rolado com uma espessura de 6cm. 
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Fig.34 – Constituição da cobertura dos edifícios em estudo 

 

A figura 35 monstra um pormenor do capeamento das platibandas da cobertura em granito. Por sua 
vez, as goteiras executadas na limitação da cobertura permitem impedir que a água proveniente da 
chuva se infiltre e deposite em locais menos impermeabilizados.  

 
Fig.35 – Pormenor do capeamento final nas platibandas da cobertura 
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3.3.2. PAREDES EXTERIORES: NORTE, SUL, NASCENTE E POENTE 

Nas seguintes figuras serão analisados alguns tipos de paredes de fachada, no que se refere à sua 
constituição e acabamento final. 

Na figura 36, está representado um corte construtivo das paredes exteriores, referentes aos alçados 
Norte, Sul, Nascente e Poente. Estas foram executadas utilizando a estrutura antiga em pedra do 
edifício já existente e revestidas interiormente com um tijolo cerâmico térmico. 

A caixa-de-ar vazia de 3cm de espessura e a alvenaria em tijolo cerâmico térmico correspondem à 
constituição interior mais utilizada neste edifício. 

 

Fig.36 – Corte construtivo da parede da fachada exterior: Norte, Sul, Nascente e Poente  
 

As paredes exteriores a Norte, Sul, Nascente e Poente, que limitam interiormente o hall de entrada no 
edifício principal, por se tratar de paredes executadas de novo, não possuem as paredes exteriores em 
granito, mas sim em betão. Na figura 37 pode-se observar que a caixa-de-ar novamente é 
implementada com uma espessura de 3cm e a espessura da parede de tijolo cerâmico térmico é 
diminuída relativamente às restantes paredes exteriores. 

 
Fig.37 – Corte construtivo da parede da Fachada Exterior que limita o hall de entrada 
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Como já foi demonstrado na figura anterior, quando já não era possível utilizar as paredes exteriores 
em granito, foram executadas paredes em betão e estas finalizadas com um reboco areado de cal. Para 
rematar as juntas entre as paredes novas e as já existentes, foram implementadas cantoneiras em 
alumínio, como se pode verificar pela figura 38. 

 
Fig.38 – Parede da fachada exterior orientada a Nascente no pátio principal 

 

3.3.3. PAREDES E TECTOS INTERIORES 

Relativamente ao acabamento final das paredes interiores, em quartos, salas e halls, como se pode 
verificar pela figura 39, este foi realizado com um reboco areado de cal, sendo o rodapé rematado com 
uma cantoneira de alumínio. 

As paredes interiores de quartos de banho foram acabadas a azulejo vidrado de aresta lisa, incluindo 
argamassa de regularização, argamassa de assentamento e tomação de juntas. 

As paredes laterais da lareira da sala de estar foram executadas em pedra de granito serrado com 
espessura de 5cm. 

O acabamento das paredes interiores da cozinha foi realizado com mármore de espessura de 2cm. 

O acabamento do tecto interior do edifício principal foi executado a estuque, incluindo chapisco, 
emboço e reboco; excepto no tecto da varanda interior do 1ºandar que foi executado com placas de 
estafe. 
O tecto interior da biblioteca e quarto de hóspedes foi finalizado com placas de gesso cartonado em 
acabamento de tecto falso, enquanto no quarto de banho foi revestido com placas de gesso cartonado 
hidrófugo. 



Avaliação do Comportamento Higrotérmico de uma Habitação através de Medições “In Situ” 
 

37 

 

Fig.39 – Acabamento final das paredes interiores na sala do 1ºandar 
 

3.3.4. PAVIMENTOS 

Na figura 40 está representado a ligação e o remate entre o pavimento térreo e a caixilharia exterior na 
parede orientada a Poente do edifício principal. No patamar da escada no hall de entrada, foi executada 
um sistema de impermeabilização, além da laje de betão de 10cm para impedir futuros assentamentos 
e infiltrações nas zonas das fundações. Ainda, foi promovido um sistema de drenos em torno das 
paredes exteriores, que por sua vez se encontram ligados a uma caixa pluvial no exterior do edifício. 

 
Fig.40 – Corte construtivo do pavimento térreo na zona do patamar da escada do edifício principal 
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No edifício principal e na biblioteca o pavimento dos quartos de banho, halls e escadas interiores foi 
executado em pedra de granito serrado com 2cm de espessura, como se pode verificar pela figura 41. 

 

Fig.41 – Acabamento final do pavimento do hall dos quartos, r/chão 
 

Como já foi referido no Capítulo 2, implementou-se um tipo de pavimento radiante, composto por 
placas emissoras metálicas em alumínio, que permitiam a dissipação do calor interior de um modo 
mais constante e a baixa temperatura. 

Nos pavimentos interiores deste edifício em todos os compartimentos foi aplicado este tipo de 
pavimento radiante, que constituía o modo como se efectuava o aquecimento interior.  

De seguida é possível observar-se pelas figuras dos esquemas construtivos os diferentes tipos de 
pavimento radiante aplicados em obra e sua respectiva legenda. 

Em todas as legendas, os itens 1,2,3 e 6, correspondem em todos os compartimentos ao mesmo tipo de 
elemento construtivo e/ou material. Por isso apenas serão designadas uma só vez, de modo a evitarem-
se repetições. 

Os pavimentos interiores dos quartos, salas e cozinha, aplicaram como acabamento final o soalho em 
madeira de riga nova de 120mm de largura e 20mm de espessura. Nestes compartimentos a 
constituição do pavimento implementado foi do tipo seco, sendo composto por moldes separados entre 
si por ripas em madeira espaçadas de 53cm. O espaço entre as ripas foi preenchido pelas placas 
emissoras metálicas e a respectiva tubagem. 

Na figura 42, encontra-se caracterizado a disposição dos diferentes materiais que compõem o 
pavimento seco localizado no r/chão dos quartos, biblioteca e quarto de hóspedes. Este pavimento por 
ser térreo apresenta na sua composição uma espessura de poliestireno expandido de 45mm. O 
pavimento executado nestes compartimentos é designado por VH.  
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Fig.42 – Pavimento sobre espaço exterior – Pavimento Seco (VH)                    

 

Quadro 6 – Legenda da figura 42 

1 Parede 

2 Fita Isoladora de 8mm 

3 Rodapé 

4 Soalho em Riga de 20mm 

5 Ripas de madeira de 23x50mm 

6 Placas de alumínio moldadas de 20mm 

7 Espuma de polietileno de 3mm 

8 Contraplacado de choupo de 10mm 

9 Painel de poliestireno expandido de15 mm 

10 Poliestireno expandido EPS 40 de 30mm 

11 Barreira pára-vapor DIN 18195 

12 Laje de betão de 100mm 

 

Por sua vez, na figura 43 encontra-se representado um pavimento do tipo húmido. Este foi aplicado no 
quarto de banho privativo do edifício principal e no quarto de banho da biblioteca. Por se tratar de um 
piso térreo este foi reforçado com uma argamassa de enchimento com espessura de 65mm. Uma vez 
que espessura da argamassa é suficiente, não foi necessário reforçá-la com pequenas partículas em 
aço. Este tipo de pavimento não reforçado é designado por pavimento não reforçado VV. O 
poliestireno expandido nesta situação apresenta uma espessura de 55mm. 

 
Fig.43 – Pavimento sobre espaço exterior – Pavimento Húmido (VV)                                                          
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Quadro 7 – Legenda da figura 43 

4 Placas de granito de 20 mm 

5 Argamassa de enchimento, DIN 18560 

7 Painel de poliestireno expandido de 15 mm 

8 Poliestireno expandido de 40 mm 

9 Barreira pára-vapor, DIN 18195 

10 Laje de betão de 100 mm 

 

O pavimento localizado no hall dos quartos apresentou uma cota de enchimento inferior aos restantes 
compartimentos do edifico, por isso, tornou-se inevitável o uso de uma espessura de argamassa 
inferior aos restantes locais. Na figura 44, é representado uma espessura de 40mm de argamassa, 
reforçada com ripas de aço de forma a fortalecer a densidade do pavimento. Este tipo de pavimento é 
designado por pavimento reforçado (VVA). Os 55mm de espessura de poliestireno expandido 
mantém-se, devido a este se localizar no pavimento térreo.  

 
Fig.44 – Pavimento sobre espaço exterior – Pavimento Húmido (VVA)                                                                

 

Quadro 8 – Legenda da figura 44 

4 Placas de granito de 20mm 

5 
Argamassa de enchimento reforçada com ripas 
de aço, DIN 18560 

7 Painel de poliestireno expandido de 15mm 

8 Poliestireno expandido de 40mm 

9 Barreira pára-vapor, DIN 18195 

10 Laje de betão de 100mm 

 

A figura 45 refere-se ao pavimento seco localizado na sala e cozinha do 1ªandar e, é denominado por 
VH. Este pavimento radiante foi aplicado sobre uma laje que separa dois espaços interiores aquecidos, 
por isso a espessura da camada de poliestireno expandido aplicada foi inferior à utilizada em 
pavimentos térreos.  
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Fig.45 – Pavimento sobre espaço aquecido – Pavimento Seco (VH) 

 

Quadro 9 – Legenda da figura 45 

4 Soalho em Riga de 20mm 

5 Ripas de madeira de 23x50mm 

7 Espuma de polietileno de 3mm 

8 Contraplacado de choupo de 10mm 

9 Painel de poliestireno expandido de 30mm 

10 Laje de betão de 120mm 

 

Por fim, o pavimento VVA localizado no 1ºandar nas zonas húmidas (hall e copa), foi reforçado com 
ripas de aço devido às cotas a respeitar serem reduzidas e o peso próprio das placas em granito ser 
considerável. A espessura de poliestireno expandido nestes compartimentos também foi diminuída 
devido às mesmas condicionantes (figura 46).  

 

Fig.46 – Pavimento sobre espaço aquecido – Pavimento Húmido (VVA) 

 

Quadro 10 – Legenda da figura 46 

4 Placas de granito de 20mm 

5 
Argamassa de enchimento reforçada com ripas 
de aço, DIN 18560 

7 Painel de poliestireno expandido de15 mm 

8 Poliestireno expandido de 20mm 

9 Laje de betão de 120mm 
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3.4. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS EM OBRA: CLIMATIZAÇÃO 

3.4.1. BOMBA DE CALOR TERRA/ÁGUA, SONDAS VERTICAIS E ACUMULADOR DE AQS 

Foi encomendado pelo Dono de Obra um sistema de climatização para satisfazer em termos de 
conforto e condições básicas de manutenção, uma habitação de utilização actualmente esporádica, mas 
no futuro permanente.  

Este sistema teria que aliar a economia de operação, baixa manutenção e a possibilidade de controlo 
remoto. 

Um sistema que permitia reunir todas estas valências e que o Dono de Obra achava por bem utilizar, 
foi a implementação de uma bomba de calor geotérmica. Esta por sua vez, opera independentemente 
das condições ambientais, em segurança e sem necessitar de vigilância e permitia ainda a sua 
instalação numa área pequena como era o caso da casa das máquinas do edifício em estudo. 

Dada a natureza do solo granítico, e do facto do edifício estar no topo de uma serra e, as temperaturas 
serem aí baixas durante o Inverno, a escolha de uma bomba de calor ar/água seria de alguma maneira 
problemática e de menor eficiência devido às temperaturas reduzidas. Desta forma, uma bomba 
geotérmica aliada a uma sonda vertical tornava-se numa das escolhas com um rendimento final mais 
apelativo. 

Após várias ponderações foi implementado um sistema constituído por uma bomba de calor 
geotérmica de 14kW, associada a uma sonda vertical em duplo U de 32mm, com 160m de 
profundidade e inserida no maciço granítico. 

As condições de operação definidas para este sistema foram as seguintes: 

 Aquecimento ambiente utilizando uma temperatura de envio para o circuito de aquecimento 
entre 30 e 35ºC (realizado no condensador da bomba de calor); 

 Temperatura de funcionamento das sondas geotérmicas entre 7ºC (envio para as sondas) e 10ºC 
(retorno das sondas); 

 Diferencial de temperaturas entre o envio e o retorno das sondas de 3⁰C; 
 Coeficiente de eficiência (COP) entre 5 e 5,5, no inicio da estação de aquecimento e 4,5, no 

final do estação de aquecimento. Isto ocorre devido a no início da estação de aquecimento, o 
solo em profundidade se encontrar a uma temperatura estabilizada de 10-13ºC, e no final da 
estação de aquecimento, depois de se ter retirado a energia para o aquecimento ambiente e de 
águas sanitárias, sem permitir a reposição natural do solo, a temperatura do solo estar a cerca 
de 7ºC;   

 Produção de 200L de água quente sanitária por dia a 60ºC. 

Na figura 47 encontra-se representado um gráfico fornecido pelo fabricante da bomba de calor para 
uma potência de 14kW e, que permite identificar os COP`s obtidos para o sistema, consoante a 
temperatura de retorno das sondas e a temperatura a que funcionam os diferentes equipamentos. Para 
as águas quentes sanitárias como é necessário atingir uma temperatura de 60ºC (para evitar o risco de 
contaminação pela legionela), o COP mínimo fica muito próximo do 3. Para o sistema de aquecimento 
interior, como os pavimentos radiantes funcionam a uma baixa temperatura (entre 30 e 35ºC), o COP 
do sistema é mais elevado, atingindo um COP mínimo de 5. 
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Fig.47 – Gráfico representativo do COP do sistema em função da temperatura de retorno proveniente da sonda  

 

Como já foi citado no Capítulo 2, a função da bomba de calor geotérmica neste caso de estudo foi a de 
produzir energia para permitir o aquecimento do ambiente e de AQS. Neste presente caso, foi dada 
prioridade à produção de AQS sobre a produção de calor para o aquecimento de ambiente. Esta 
prioridade é facultada pela existência de uma válvula de três vias que permite inverter o circuito de 
aquecimento, quando existe uma necessidade para águas quentes sanitárias. Enquanto isso o circuito 
de aquecimento é assegurado pelo balão de inércia existente. 

De um modo sucinto a bomba de calor é constituída pelos elementos já referidos na figura 5 do 
Capítulo 2 e encontra-se representado na figura 48 a identificação dos diferentes constituintes que 
englobam a bomba de calor aplicada ao caso de estudo.  

Esta ficou localizada como já foi mencionado na cada das máquinas e devido às suas reduzidas 
dimensões (4,7x1,0x1,7m), foi necessário implementar um sistema de acumulação e distribuição feito 
à medida do espaço. 
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Fig.48 – Bomba de Calor geotérmica implementada em obra 

 

Todo o sistema de tubagens foi implementado ao longo da parede Sul da referida casa das máquinas 
(compartimento junto à biblioteca), como se pode verificar pelas figuras 31 e 53. 

Os componentes fundamentais, como o balão de inércia e o acumulador das águas quentes sanitárias 
foram colocados na parede situada a Nascente e, a bomba de calor próxima à parede Poente, junto à 
porta de entrada. Por sua vez os sistemas de distribuição e bombagem estão localizados no espaço 
intermédio entre a bomba de calor, o balão de inércia e o acumulador de AQS. 
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Fig.49 – Balão de inércia implementado em obra 

 

 
Fig.50 – Acumulador de águas quentes sanitárias e balão de inércia 

 

A bomba de calor dimensionada para este sistema encontra-se a realizar apenas o aquecimento de 
ambiente e de águas quentes sanitárias, mas também permitia se o Dono de Obra o desejasse, produzir 
frio após a estação de aquecimento. Este facto seria uma vantagem adicional, já que o arrefecimento 
no interior da habitação seria efectuado a um custo mínimo (apenas relativo à energia de recirculação 
para as sondas geotérmicas). Todavia, esta opção não foi requerida pelo Dono de Obra. 
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A introdução das sondas geotérmicas no solo granítico, como se pode verificar pela figura 51 permite 
após o sistema se encontrar a operar nas condições dimensionadas, uma recuperação do calor do solo 
(fluxo geotérmico) de um modo estável, ininterrupto e possibilita ainda abastecer de energia o sistema 
da bomba de calor, independentemente das condições atmosféricas. 

 

Fig.51 – Inserção das sondas no furo geotérmico 

 

A figura 52 permite situar a posição das sondas relativamente à casa das máquinas e à entrada do 
portão principal. 

 

Fig.52 – Posição das sondas geotérmicas relativas ao edifício principal 

 

Para a execução das sondas foi utilizada uma máquina perfuradora de roto-percussão com extracção 
do material em excesso por ar comprimido. Foi verificado uma elevada coerência no solo granítico, 
com ligeiras alternâncias de rochas xistosas. Também foi observado o atravessamento de vários níveis 
freáticos, que constituem um incremento energético ao sistema de sondas geotérmicas. 

Após a perfuração foram introduzidas as sondas, de duplo U, impelidas por um contrapeso de 20Kgs 
para a profundidade final de 160m, como se pode verificar pela figura 7 do Capítulo 2. 



Avaliação do Comportamento Higrotérmico de uma Habitação através de Medições “In Situ” 
 

47 

Pela observação da figura 51 é possível verificar que juntamente com a introdução das sondas em 
duplo U, foi inserido também um tubo de 25mm. Este foi utilizado para permitir o preenchimento do 
furo (entre as paredes do solo e as sondas introduzidas), com uma mistura impermeabilizante e de boa 
condutibilidade térmica (bentonite, areia de sílica, cimento portland e água). 

Na figura 53 mostra a posição relativa da sonda geotérmica e o esquema de ligação entre a bomba de 
calor e sonda geotérmica e entre o acumulador de AQS e o edifício principal. 

 

Fig.53 – Esquema de ligação sonda/bomba de calor, AQS e colectores 

 

Na figura 54, está representado um esquema mais detalhado entre a ligação do colector localizado na 
casa das máquinas, à sonda geotérmica e à respectiva bomba de calor. A distância máxima 
aconselhada entre a tubagem do colector à sonda geotérmica deve ser inferior a 15m de modo a não se 
incrementar as perdas de carga [41]. 
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Fig.54 – Esquema de ligação entre a bomba de calor/colector e a respectiva sonda geotérmica (Enertres, 2008) 

 

3.4.2. CIRCUITO DE AQUECIMENTO 

O pavimento radiante de construção seca de alta emissão, utilizado neste edifício, prende-se com a 
utilização de uma bomba de calor geotérmica e com a eficiência final do sistema a atingir. Quanto 
mais baixas as temperaturas de emissão no pavimento radiante, maior será a eficiência da bomba de 
calor e, consequentemente de todo o sistema. 

Os pavimentos radiantes clássicos, com tubos de PEX ou multicamadas aplicados sobre uma base 
isolada, que por sua vez são cobertos por uma argamassa, são mais difíceis de implementar numa 
reabilitação, devido aos 10-12cm de cota necessários à sua montagem. 

No caso presente em estudo, já estavam definidos níveis de soleira, limitando drasticamente as cotas 
disponíveis para a instalação do sistema de aquecimento. O Arquitecto por sua vez, não tencionava 
que ficassem à vista qualquer tipo de emissor de calor, sendo deste modo a opção por radiadores 
imediatamente eliminada. 

Por esse motivo foi seleccionado um sistema de aquecimento de construção seca, de alta emissão de 
calor e a baixa temperatura já referido no Capítulo 2. O pavimento utilizado trata-se se um sistema 
pouco exigente em cotas a respeitar, podendo ser aplicado com 5 a 8,5cm de altura. Permite emitir 
80W/m2, sem que as temperaturas superficiais do pavimento ultrapassem os 29ºC nas salas e os 33ºC 
nas casas de banho como é requerido pela norma EN 1264. A temperatura do pavimento radiante 
quando ligado, não ultrapassa normalmente em 2 a 3ºC a temperatura ambiente. 

Deste modo o sistema seleccionado resolve simultaneamente as questões de eficiência energética, 
montagem, cotas disponíveis, que são as mais visíveis, e também de uma forma eficaz as 
condicionantes de conforto definidas anteriormente no Capítulo 2. 

 

3.4.2.1. Descrição do dimensionamento do circuito de aquecimento 

O dimensionamento deste pavimento foi realizado antes da sua colocação em obra, num programa 
próprio. O programa de cálculo do pavimento radiante, permite seleccionar entre as variadas opções de 
construção a mais adequada ao projecto em estudo. A partir daí, se for fornecido as cargas térmicas 
para cada divisão da habitação, ou na falta delas, através de valores médios estimados para o tipo de 
construção em causa (U), é possível determinar as diversas variáveis que constituem o sistema [42]. 
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As variáveis obtidas são as seguintes: 

 O número de circuitos necessários por divisão; 
 O comprimento do tubo para cada circuito; 
 O número de placas emissoras; 
 O número de circuitos em cada colector; 
 A determinação da temperatura mínima e a variação da temperatura (ΔT) capaz de satisfazer a 

emissão prevista; 
 O caudal de água necessário por circuito para que seja realizada a emissão (L/min); 
 O cálculo da potência específica de emissão (W/m2); 
 As perdas de carga por circuito (kPa); 
 As perdas de carga por colector (kPa); 
 As perdas totais a serem ultrapassadas pela bomba de circulação (kPa). 

Por outro lado o programa dispõe de uma interface gráfica que permite desenvolver o projecto de 
implementação do pavimento, de um modo automático, partindo de informações básicas, como a 
posição dos colectores de distribuição e o input da planta em DWG. 

Com estes dados básicos o programa define e traça os circuitos, posiciona os emissores em cada 
circuito, posiciona a passagem da tubagem necessária e contabiliza as emissões previstas para cada 
compartimento. 

Este programa de projecto do pavimento radiante, permite através de um cálculo preciso e o 
posicionamento predefinido de todos os componentes, que constituem o pavimento, obter uma maior 
eficiência no uso da energia térmica no aquecimento, e com isso incrementar a eficiência dos meios de 
produção de calor. 

As figuras 55, 56 e 57 apresentam os valores fornecidos pelo programa para o caso em estudo e os 
diferentes parâmetros são definidos pelas seguintes abreviações: 

 A AQ: Área de aquecimento (m2); 
 Pav.: Tipo de pavimento; 
 Ti: Temperatura interior ambiente (⁰C); 
 To: Temperatura do pavimento (⁰C); 
 PEN: Potência de emissão necessária (W); 
 PEE: Potência específica de emissão (W/m2); 
 PEF: Potência de emissão fornecida pelo pavimento (W); 
 ΔT: Diferença de temperatura (⁰C); 
 PNS: Potência não suprida pelo sistema (W). 

O quadro 55 permite verificar que para o 1ºandar as temperaturas interiores dimensionadas atingiam 
os 20ºC, sendo para isso necessário uma potência específica de 50 W/m2. Para este piso todas as 
necessidades são supridas, atingindo-se um valor total de 4010W para a potência de emissão 
necessária. No quadro 56, verifica-se que para o r/chão do edifício principal todos os parâmetros são 
respeitados e atingidos, com a excepção para os quartos de banho em que a temperatura interior 
dimensionada para os 24ºC, não é respeitada. 
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Fig.55 – Dados obtidos para o dimensionamento do pavimento radiante no 1ºandar do edifício principal 

 

 

Fig.56 – Dados obtidos para o dimensionamento do pavimento radiante no r/chão do edifício principal 

 

Relativamente ao r/chão da biblioteca, nesta também são cumpridos todos os requisitos, menos para a 
temperatura interior do quarto de banho. 
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Fig.57 – Dados obtidos para o dimensionamento do pavimento radiante no R/Chão da biblioteca 

 

No quadro 11, encontram-se representados as áreas de emissão referentes a casa piso, assim como a 
potência de emissão fornecida e a não suprida pelo sistema. 

Apesar de existirem 994W de potência que o sistema não consegue fornecer, este valor não implica 
que as temperaturas totais interiores não verifiquem os valores pretendidos. Apenas representa que os 
circuitos que fornecem as casas de banho, não atingirão a temperatura dimensionada. 

Quadro 11 – Resultados finais obtidos para o dimensionamento do pavimento radiante 

Piso 
Área de Emissão 

(m2) 

Potência de 
Emissão Fornecida 
pelo Sistema (W) 

Potência de 
Emissão Não 
Suprida pelo 
Sistema (W) 

1⁰Andar 80,0 4010 - 

R/Chão 73,0 3652 -808 

Biblioteca 44,0 2194 -186 

Total 197,0 9856 -994 

 

3.4.2.2. Descrição do processo construtivo utilizado 

Pela observação da figura 58 é possível analisar o tipo de pavimento em cada um dos compartimentos 
do 1ºandar e, verificar o número de metros e orientação da tubagem aplicada, assim como o número de 
peças metálicas utilizadas. A localização do colector neste piso situa-se no interior de um armário no 
compartimento da copa. Neste piso foram aplicados os pavimentos VH (pavimento seco: salas e 
cozinha) e o pavimento VVA (pavimento húmido reforçado: copa e hall da varanda interior). 
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Fig.58 – Disposição do pavimento radiante no 1ºandar do edifício principal (PYD, 2007)  

 

A figura 60 permite observar o piso do r/chão. Neste devido à existência de um maior número de 
compartimentos, tornou a execução do trabalho mais complexo. A este nível, necessitou-se de ter um 
maior cuidado em respeitar as cotas, as soleiras já existentes e encontrar formas de encaminhar a 
tubagem dos pontos mais distantes, para o colector situado no arrumo localizado no interior do vão da 
escada.  

Neste piso foram utilizados três tipos de pavimentos, tais como, o VH (pavimento seco: quartos), o 
VV (pavimento húmido não reforçado: quarto de banho privativo) e o VVA (pavimento húmido 
reforçado: hall dos quartos e de entrada e quarto de banho). A diferença entre a utilização do 
pavimento VV e o pavimento VVA, prendeu-se com a diferença de cotas a respeitar, pois no quarto de 
banho não foi necessário a utilização de um pavimento com argamassa reforçada, visto ser possível a 
utilização de uma espessura de argamassa superior (65mm). Todavia, no hall dos quartos como só era 
exequível a implementação de uma argamassa com 40mm de espessura, devido às soleiras já 
existentes, foi necessário ser reforçado (figura 59). 

 

Fig.59 – Soleiras existentes no r/chão do edifício principal 
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Fig.60 – Disposição do pavimento radiante no r/chão do edifício principal (PYD, 2007) 

 
Como se pode verificar pela figura 61, nas soleiras já existentes, foi necessário contorná-las de forma a 
mantê-las intactas e, para isso, foi inevitável furar e passar a tubagem por baixo destas. 

 

Fig.61 – Soleiras existentes no hall do r/chão do edifício principal  
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Pela figura 62, correspondente ao r/chão da biblioteca, pode-se verificar a existência de dois tipos de 
pavimentos, sendo o pavimento seco (VH) utilizado para a biblioteca e o quarto de hóspedes e o 
pavimento húmido (VV) para o quarto de banho. Neste edifício, o colector estava localizado no 
interior da casa das máquinas, na parede orientada a Sul.  

 

Fig.62 – Disposição do pavimento radiante no r/chão da biblioteca e quarto de hóspedes (PYD, 2007)  

 

Nas paredes a Norte dos dois edifícios, refere-se a existência de desperdícios de materiais e 
complicações durante o corte e a colocação do contraplacado e poliestireno expandido junto às paredes 
que apresentavam inclinações acentuadas.   

Durante todo o processo construtivo, foram seguidas várias etapas. Inicialmente foi executado a 
limpeza e o nivelamento de todo o pavimento. Posteriormente, foi assentado a espessura de 
poliestireno correspondente, e o contraplacado ou painel de poliestireno, consoante se tratasse de 
pavimento seco ou húmido, respectivamente. 

Na figura 63, observa-se no hall dos quartos a disposição das placas emissoras e a respectiva tubagem, 
sobre um painel especificado pela própria empresa do pavimento radiante. Sobre este foi disposto a 
argamassa não reforçada com uma espessura de 40mm e, finalmente como acabamento final foram 
colocadas as pedras em granito serrado. 
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Fig.63 – Implementação do pavimento radiante húmido no hall dos quartos do r/chão 

 

Na figura 64, observa-se a execução do pavimento radiante seco na sala de estar e jantar do 1ºandar. 
Inicialmente, é efectuado um contorno com um ripado de choupo em torno das paredes e locais de 
remate para mudanças de pavimento. Esse ripado é aplicado já sobre o poliestireno expandido e o 
contraplacado. Depois dispõem-se as ripas no sentido perpendicular às tábuas de soalho de forma a 
estas serem fixadas no sentido oposto às do ripado. 

 

Fig.64 – Colocação do ripado o para pavimento radiante seco na sala do 1ºandar 
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Nos pavimentos secos (salas e quartos) como é apresentado na figura 65, o ripado é aparafusado ao 
contraplacado. Entre o passo das ripas de madeiras é colocado um filme de espuma de polietileno de 
3mm de espessura. Apenas sobre esta é que se procede à aplicação da tubagem que será guiada por 
alhetas, também estas aparafusadas ao contraplacado e ripado.  

 

Fig.65 – Colocação da tubagem para o pavimento radiante seco no 1ºandar 

 

Posteriormente, são colocadas as placas emissoras entre as ripas e, por estas conterem as aberturas já 
necessárias ao encaixe dos tubos, torna-se um trabalho simples e rápido, como se pode observar pela 
figura 66. 

 

Fig.66 – Colocação das placas de alumínio para o pavimento radiante seco no 1ºandar 
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É importante referir-se a necessidade de se ceder espaços que permitam o encaminhamento da 
tubagem para os referidos colectores, como se pode analisar pelas figuras 67 e 68.  
Nos compartimentos onde serão implementados os pavimentos húmidos, possuem filmes plásticos 
junto às paredes de forma a impedir deposições e sujidades indesejáveis, como é mostrado na figura 
67 nas zonas a azul. 

 
Fig.67 – Encaminhamento da tubagem do pavimento radiante seco no 1ºandar 

 

Se no encaminhamento da tubagem aos colectores, existir um plano já pré definido, torna-se fácil a sua 
orientação e disposição, mesmo com as mudanças necessárias para os diferentes tipos de pavimento. 
Deste modo, os colectores serão instalados nos locais inicialmente propostos e onde já existe de 
antemão dois tubos, um de envio (a vermelho) e outro de retorno (a azul), como se pode comprovar 
pelas figuras 68 e 69. 

 

Fig.68 – Ligação da tubagem ao colector no hall do 1ºandar 
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A instalação final de todos os constituintes que compõem o colector encontra-se definida na figura 69. 
O número de tubagens de água fria e quente depende do número de circuitos existentes em cada um 
dos pisos. Por sua vez estes encontram-se ligados a um pequeno sensor que permite regular o caudal 
de passagem para cada um deles.  

 

Fig.69 – Colector de ligação ao pavimento radiante, hall do 1ºandar (interior do armário) 

 

Em cada um dos compartimentos existe um termóstato (figura 70). Este permite controlar a 
temperatura desejada e facultar de forma simples a detecção de anomalias, como o “sobre ou sub- 
aquecimentos”. 

 
 

Fig.70 – Termóstato no quarto de banho privativo do r/chão do edifício principal 
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3.5. PARÂMETROS DE CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA 

3.5.1. COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO TÉRMICA –“U” 

O coeficiente de transmissão térmica superficial, em zona corrente, de um elemento da envolvente 
(U), é a quantidade de calor por unidade de tempo que atravessa uma superfície de área unitária desse 
elemento da envolvente por unidade de diferença de temperatura entre os ambientes que ele separa 
[43]. 

O cálculo do “U” resulta da soma do inverso das resistências térmicas das diversas camadas do 
elemento da envolvente, bem como das resistências superficiais interior e exterior. 

De seguida, irão ser descritos detalhadamente os constituintes de cada elemento construtivo, conforme 
a sua espessura, tipo de material, condutibilidade térmica e quando necessário resistência térmica. 

 

3.5.2. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

3.5.2.1. Cobertura 

A cobertura nos dois edifícios apresenta-se como um elemento plano e é composta pelos seguintes 
constituintes: 

 Camada de godo: e = 0,06 m;  = 2 W/(mºC); 
 Feltro geotêxtil; 
 Isolamento térmico - Poliestireno extrudido: e=0,1 m;  = 0,037 W/(mºC); 
 Tela betuminosa polímera; 
 Camada de pendente de betão leve: e=0,06 m;  = 0,22 W/(mºC); 
 Laje aligeirada: e = 0,20 m; R = 0,27 m2·ºC/W; 
 Reboco areado: e = 0,020 m;  = 1,30 W/(mºC). 

Assim a resistência térmica para este elemento é dada pela equação: 

 

C/Wºm431,310,0
30,1
020,027,0

22,0
06,0

037,0
10,0

2
060,004,0R 2

C1    

 

Em que o coeficiente de transmissão térmica apresenta um valor de: UC1 = 0,29 W/(m2ºC). 

 

3.5.2.2. Parede exterior: Norte, Sul, Nascente e Poente 

No edifício principal as paredes exteriores orientadas a Norte, Sul, Nascente e Poente do r/chão e do 
1ºandar, são idênticas e o processo construtivo adoptado é o seguinte: 

 Reboco interior areado: e=0,02 m;  = 1,3 W/(mºC); 
 Alvenaria de tijolo cerâmico térmico: e = 0,15 m;  = 0,234 W/(mºC); 
 Caixa-de-ar: e=0,03 m; R = 0,18 m2·ºC/W; 
 Alvenaria de granito: e = 0,60 m;  = 3,98 W/(mºC). 

A resistência térmica destas paredes é fornecida pela seguinte equação: 
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C/Wºm157,113,0
98,3
60,018,0

234,0
15,0

3,1
02,004,0R 2

Pr1 
 

 

Em que o coeficiente de transmissão térmica apresenta um valor de: UPr1 = 0,86 W/(m2ºC). 

 

3.5.2.3. Parede exterior: Norte, Sul, Nascente e Poente (“caixa de escadas”) 

A parede exterior que limita o hall de entrada e a caixa de escadas encontra-se orientada a Norte, Sul, 
Nascente e Poente nos dois pisos do edifício principal e é composta pelos seguintes materiais: 

 Reboco interior areado: e = 0,020 m;  = 1,30 W/(mºC); 
 Alvenaria de tijolo cerâmico térmico: e = 0,07 m;  = 0,234 W/(mºC); 
 Caixa-de-ar: e=0,04 m; R = 0,18 m2·ºC/W; 
 Parede exterior de betão: e=0,2 m;  = 2 W/(mºC); 
 Reboco exterior areado: e = 0,020 m;  = 1,30 W/(mºC). 

A resistência térmica destas paredes é fornecida pela seguinte equação: 

 

C/Wºm78,013,0
30,1
02,0

0,2
20,018,0

234,0
070,0

30,1
02,004,0R 2

Pr2    

 

Em que o coeficiente de transmissão térmica apresenta um valor de: UPr2 = 1,28 W/(m2ºC). 

 

 

3.5.2.4. Parede interior: casa das máquinas/biblioteca 

A parede entre a casa das máquinas e a biblioteca é orientada a Sul e por se tratar de uma parede de 
separação entre um espaço aquecido e um outro não aquecido, foi efectuado também o cálculo dos 
elementos constituintes:  

 Reboco interior areado: e = 0,02 m;  = 1,30 W/(mºC); 
 Alvenaria de tijolo cerâmico: e = 0,20 m;  = 0,26 W/(mºC); 
 Reboco areado: e = 0,02 m;  = 1,30 W/(mºC). 

A resistência térmica desta parede é fornecida pela seguinte equação: 

 

C/Wºm06,113,0
30,1
02,0

26,0
20,0

30,1
02,013,0R 2

3Pr    

 

Em que o coeficiente de transmissão térmica apresenta um valor de: UPr3 = 0,95W/(m2ºC). 
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3.5.2.5. Caixilharia e envidraçados 

Os vãos envidraçados da envolvente do edifício, foram constituídos por vidro duplo com as seguintes 
espessuras: vidro interior laminado de 8mm, caixa-de-ar de 12mm e vidro exterior simples de 6mm. 
Todos os vidros serão lisos e transparentes, e foram executados na caixilharia em ferro, com um 
coeficiente de transmissão térmica (U) de 4,0W/m2⁰C [44]. Em contrapartida a caixilharia em ferro, 
possui um U de 6,0W/m2⁰C, segundo o fabricante. 

Relativamente, às portas de entrada estas apresentam-se em caixilharia de ferro e vidro, semelhantes 
aos restantes vãos e, possuem um coeficiente de transmissão térmica para os vidros de 4,0W/m2⁰C.  

O vidro das clarabóias, situado na biblioteca é duplo, do tipo vidro interior laminado de 8mm, caixa-
de-ar de 12mm e vidro exterior laminado de 10mm, branco e liso. Este foi também assente numa 
caixilharia em ferro. O coeficiente de transmissão térmica para um vidro deste tipo apresenta um valor 
de 3,8W/m2⁰C [44].  

 

Fig.71 – Envidraçado orientado a Poente para o interior do pátio no r/chão do edifício principal 

 

3.5.3. COMPARAÇÃO DOS COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CALCULADOS COM OS DO RCCTE  

Os valores de cálculo obtidos no subcapítulo anterior apresentam-se no seguinte quadro. 

Quadro 12 – Coeficientes de transmissão térmica obtidos para o caso de estudo 

Elementos da envolvente em zona corrente U calculados W/(m2 ºC) 

Elementos exteriores 
Opacas Verticais 

0,86 (P. Granito) 

1,28 (P. Betão) 

Opacas Horizontais 0,29 

Elementos interiores em contacto 
com zonas anexas não úteis 

Opacas Verticais 0,95 

Envidraçados 3,80 – 4,00 
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Em contrapartida, o RCCTE em função da zona climática onde se localiza a fracção em estudo, 
recomenda os valores máximos e de referência para os coeficientes U da envolvente. 

Os valores máximos e de referência descritos pelo RCCTE para o caso de estudo são apresentados no 
quadro seguinte [45]: 

Quadro 13 – Coeficientes regulamentares de transmissão térmica máximos e de referência para a zona climática 
I2  

Elementos da envolvente em zona corrente 
Coeficientes de transmissão térmica  

W/(m2 ºC) 
Máximo (Umax) Referência (Uref) 

Elementos exteriores 
Opacas Verticais 1,60 0,60 

Opacas Horizontais 1 0,45 

Elementos interiores 
em contacto com 
zonas anexas não úteis 

Opacas Verticais 2 1,20 

Opacas Horizontais 1,30 0,90 

Envidraçados - 3,30 

 

Os quadros 12 e 13 permitem verificar que as paredes que possuem na sua composição granito ou 
betão atingem um coeficiente de transmissão térmica inferior ao valor estipulado como máximo pelo 
RCCTE. Todavia este resultado é superior ao valor de referência, sendo a parede em betão, a que 
implementa um coeficiente de transmissão mais desfavorável. 

Por sua vez, a cobertura possui um valor que cumpre os requisitos determinados, tanto a nível de valor 
máximo como de referência, devido aos 10cm de espessura de poliestireno extrudido utilizado como 
isolamento. 

A parede interior que divide a biblioteca da casa das máquinas apresentou um valor de cálculo inferior 
ao estipulado no RCCTE. 

Contudo os envidraçados, pertencem ao elemento construtivo com o valor de coeficiente de 
transmissão térmica superior ao valor de referência estipulado pelo RCCTE. Por se tratar de vãos, 
preenchidos por uma caixilharia em ferro e vidro sem qualquer tipo de protecção, as perdas por este 
tipo de envolvente foram majoradas.  
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4 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO  
 

 

4.1. ENQUADRAMENTO 

O plano de monitorização, para o caso de estudo deste trabalho, pode ser enquadrado com o objectivo 
de posteriormente ser possível efectuar uma análise relativamente à eficiência energética e ao conforto 
ambiental, e também de comparação de dados reais, com os previstos no projecto de execução e de 
simulação do comportamento térmico. 

Com base nos dados recolhidos pelos sensores, poder-se-á avaliar a divergência ou convergência dos 
dados com os da simulação e compará-los de um modo prático e não apenas teórico com os métodos 
de cálculo e ainda com os valores estabelecidos no RCCTE. 

Porém, a recolha de dados durante um caso de estudo, para serem considerados coerentes e fidedignos, 
devem ser obtidos a partir de um conjunto de regras e decisões bem ponderadas, que serão sempre 
determinantes para o propósito final. 

 

4.2. EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos utilizados, para a verificação e recolha de dados, principalmente de registo de 
temperaturas e humidades a intervalos pré-determinados, foram: 

 Sensores de temperatura e humidade, 
 Câmaras de verificação de sensores de temperatura e humidade, 
 Termo-higrómetro, 
 Termómetro de infravermelhos. 
 Higrómetro. 

 

4.2.1. SENSORES DE TEMPERATURA E HUMIDADE 

Os sensores são dispositivos usados para medir e registar as características do ambiente físico, e ainda 
permitem avaliar o conforto ambiente e a capacidade do sistema de aquecimento implementado [46]. 

Foram utilizados doze sensores, modelo Hobo idênticos ao da figura 72, sendo dez deles para medição 
de temperatura interior, um para medição de temperatura interior e humidade relativa interior e, um 
outro para a medição de temperatura exterior e humidade relativa exterior. 
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Fig.72 – Sensor Hobo utilizado no caso de estudo [Hobo, 2008) 

 

Quando se planeia a aquisição de dados com este tipo de equipamentos, o objectivo final não é o de 
recolher dados em quantidade só porque é simples, mas sim de forma estruturada e conclusiva. Uma 
atitude desleixada e menos atenta por vezes, pode originar recolhas exaustivas e resultados 
inconclusivos, ou de análise até mesmo impossível.  

Por isso o importante é efectuar uma análise sempre que haja uma recolha, de forma a existir sempre a 
possibilidade de mudança do sensor de local e consequentemente, determinar uma nova acção e forma 
de recolha. 

Há passos fundamentais a seguir quando se pretende efectuar uma aquisição de dados, num 
determinado local. Os principais, estão apresentados seguidamente [47]: 

 Planeamento; 
 Configuração; 
 Colocação; 
 Recolha; 
 Tratamentos de dados. 

 

4.2.1.1. Planeamento 

Em qualquer caso de estudo, o planeamento cuidadoso fará a diferença entre um projecto bem 
sucedido de outro que implique grande manipulação de dados, resultados inconclusivos, e por vezes 
necessidade de repetição da recolha. 

Por isso, é necessário inicialmente efectuar um Plano de Registo de Dados (PRD), e salientar os 
objectivos a atingir, definindo assim as circunstâncias que são consideradas importantes: período de 
aquisição, registo de dados, e por fim a execução de um relatório. 

O PRD deve focar e examinar as seguintes fases: 

 Objectivo do plano, incluindo o propósito do relatório; 
 Lista dos parâmetros ambientais que devem ser registados, e qual o tipo de sensor a ser usado; 
 Precisão e calibração requerida para todos os dados a registar; 
 O intervalo de amostragem; 
 O período de registo (start/stop, data/hora); 
 Plano de comunicação, referindo o objectivo, a duração da intervenção e o impacto desta. 
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4.2.1.2. Configuração 

No PRD, deve ser tido em conta que todos os sensores autónomos devem ser configurados, 
previamente antes da colocação no local final de medição. 

Neste caso de estudo, os sensores foram configurados com a utilização do programa designado por 
Boxcar [48], e foi necessário cumprir os seguintes passos, de forma a deixar os sensores aptos a 
registar as medidas no intervalo e com a sequência desejada. Por isso, no programa de configuração 
existe a possibilidade de escolha sobre as seguintes valências:  

 Definição do intervalo de amostragem; 
 Definição do tamanho da amostra; 
 Definição do método de arranque; 
 Sincronização dos relógios; 
 Nome do ficheiro. 

 

4.2.1.3. Colocação 

Após a configuração, a fase de colocação dos sensores no ambiente a ser analisado, deve satisfazer-se 
as seguintes acções: 

 Posicionamento dos sensores de acordo com o PRD estudado anteriormente; 
 Histórico da acção de colocação dos sensores; 
 Activação dos sensores na data e hora estipulada anteriormente durante a configuração dos 

sensores. 

Depois do posicionamento dos sensores nos locais anteriormente escolhidos, deve-se ter em 
consideração, se os sensores estão livres de interferências, se ficam bem fixos no ponto determinado e 
se ficaram todos a funcionar e a efectuar registos. A queda de um dos sensores pode inviabilizar a 
recolha de dados desse sensor e provocar estragos externos e detecção errada de valores. 

O arranque pode ser feito manualmente ou a um tempo predeterminado através do programa Boxcar. 
Neste caso o arranque dos sensores foi estipulado mediante a escolha de uma determinada data e hora. 

 

4.2.1.4. Recolha 

No fim do período de registo estipulado, os sensores autónomos devem ser recolhidos, descarregados 
para o programa Boxcar, realizadas cópias de segurança, e após isso os dados devem ser preparados 
para serem analisados.  
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Fig.73 – Recolha de informação do sensor nº18 no quarto Q1 do r/chão do edifício principal 

 

São de considerar as seguintes etapas durante o processo de recolha: 

 Previamente à recolha/remoção dos sensores, deve ser realizada a descarga e verificação da 
integridade dos dados no local, pois pode dar-se o caso de uma avaria que obrigue á repetição 
da recolha; 

 Após a acção anterior os sensores podem ser removidos. 

 

4.2.1.5. Análise e realização de relatório 

A partir do momento que todos os dados são recolhidos, a sua integridade for verificada e os dados 
forem introduzidos no programa Boxcar como se pode observar pela figura 74, pode iniciar-se o passo 
final de análise dos dados em função do objectivo predeterminado no PRD e a posterior realização do 
relatório final. Posteriormente, foi utilizado o MS Excel para a análise e tratamento de dados, e criação 
de gráficos.  

 
Fig.74 – Exemplo de análise do sensor nº2 com o sistema de aquecimento desligado, no programa Boxcar  
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4.2.2. CÂMARAS CLIMÁTICAS  

Na realização dos ensaios, descritos neste capítulo, foram utilizadas duas câmaras climáticas existentes 
no Laboratório de Física das Construções da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 
LFC-FEUP.  

A primeira, modelo Aralab Fitoclima 3600 EDTU Climaplus V (figura 75), permite um controlo de 
temperatura entre 15 ºC e 35 ºC, com uma flutuação no tempo inferior a 0,3 ºC. O controlo de 
humidade relativa permite variações entre 30 % e 90 %, com flutuações no tempo inferiores a 3 %. A 
segunda, modelo Vötsh VC 4034 (figura 76), permite um controlo de temperatura entre -40 ºC e 180 
ºC, com uma flutuação no tempo inferior a 0,3 ºC. O controlo de humidade relativa permite variações 
entre 10 % e 98 %, com flutuações no tempo inferiores a 3 % [49]. 

 
Fig.75 – Imagem da câmara climática Climaplus V, (Ramos, 2007)  

 

  
Fig.76 – Imagem da câmara climática Vötsh VC 4034, (Ramos, 2007) 
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Para a verificação inicial do estado dos sensores, estes foram colocados na câmara climática modelo 
Aralab Fitoclima 3600 EDTU Climaplus V e, procedeu-se à sua verificação durante os dias 5 e 6 de 
Março de 2009 antes da sua colocação em obra no dia 10 de Março.  

Posteriormente, depois de terem sido retirados os sensores da obra em estudo no dia 8 de Abril, estes 
foram novamente verificados, mas na segunda câmara climática Vötsh VC 4034. Esta repetição de 
processo ocorreu do dia 26 de Maio ao dia 1 de Junho e permitiu analisar-se os desvios e variações em 
termos de temperatura e humidade, relativamente ao que tinham sido registados inicialmente. Deste 
modo é lógico concluir uma interpretação fiável entre as temperaturas e humidades pré programadas e 
as registadas pelos sensores.  

A mais-valia pelo qual se realizou todo este processo, foi a necessidade de se comprovar a veracidade 
dos dados registados em obra e concluir se estes foram os que realmente se faziam sentir no local em 
estudo. 

Além disso, a repetição deste procedimento antes e depois das medições “in situ” possibilitou detectar 
anomalias que facilitam devido à presença de um registo de data e hora uma análise mais fiável, 
sempre que eram recolhidos dados mais variáveis. 

 

4.2.3. TERMO HIGRÓMETRO 

O termo higrómetro portátil, marca HIBOK 302, utilizado nas medições deste caso de estudo, dispõe 
das funções de temperatura de bolbo seco, bolbo húmido, humidade relativa, humidade absoluta e 
ponto de orvalho. 

Foi utilizado para efectuar medidas instantâneas das condições de ambiente internas, na avaliação de 
temperaturas e humidades relativas e de ponto de orvalho, antes do sistema de aquecimento estar 
ligado e depois de este ter entrado em funcionamento. 

Por outro lado permitiu medir junto aos vãos, sendo estes constituídos por caixilharia em ferro, sem 
corte térmico e com vidro duplo, e verificar para as condições de conforto interiores definidas, se a 
temperatura de ponto de orvalho estava próxima, e consequentemente se existia a possibilidade de se 
verificarem fenómenos de condensação nas superfícies interiores. 

 
Fig.77 – Imagem do termo higrómetro na medição de temperatura e humidade relativa 



Avaliação do Comportamento Higrotérmico de uma Habitação através de Medições “In Situ” 
 

69 

4.2.4. TERMÓMETRO DE INFRAVERMELHOS 

Com o fim de medir as temperaturas superficiais, foi utilizado um termómetro de infravermelhos, sem 
contacto, Fluke 561 HVACPro [50]. O uso deste termómetro permitiu avaliar a dispersão de 
temperaturas nos locais de colocação de sensores, e também a influência de ganhos solares ou 
internos, sendo um precioso auxiliar na triagem entre locais alternativos.  

Além disso, permitiu verificar as temperaturas superficiais existentes no pavimento radiante, durante a 
semana em que o sistema de aquecimento se encontrou ligado.  
 

4.2.5. HIGRÓMETRO 

A utilização deste equipamento permite avaliar por contacto directo com as superfícies, qual a 
percentagem de humidade existentes nos elementos construtivos. Permite realizar medições de forma 
fiável e detectar humidades em pavimentos de madeira e em paredes. 

Neste caso de estudo foi utilizado um equipamento da marca Tramex, como se pode verificar pela 
figura 78. 

 
Fig.78 – Imagem do higrómetro na detecção de humidades numa parede interior 

 

4.3. CRITÉRIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS SENSORES 

Os critérios mais importantes para a localização de sensores, prendem-se com a variação da 
temperatura e humidade com a altura em relação ao pavimento, os ganhos solares pelos envidraçados e 
as perdas de calor através dos mesmos. 

Como no caso em análise o objectivo era tentar obter o valor da temperatura interior e a sua variação, 
em relação á temperatura exterior, foi necessária a determinação de pontos nas paredes a meia altura 
do pé-direito que não estivessem expostos às seguintes condições: 

 Influência da radiação solar directa através dos envidraçados; 
 Arrefecimento anormal, provocado por obstáculos exteriores elevados, como foi o caso do alto 

muro circundante em torno do alçado Poente; 
 Infiltrações de ar, devido a portas predominantemente abertas; 
 Processos convectivos no interior da habitação, como podem ser verificados no interior dos 

quartos de banho e próximos às lareiras de fogo aberto. 
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Devido ao aquecimento ambiente interior ser realizado por intermédio de um pavimento radiante de 
baixa temperatura, o perfil de variação de temperaturas ao longo do pé-direito tende a ser mais 
uniforme. 

Por isso, junto ao pavimento radiante a temperatura é em média 3ºC mais elevada que a temperatura 
de referência, a meia altura a temperatura é idêntica à temperatura de referência, e junto ao tecto é 2ºC 
abaixo da temperatura de referência (figuras 55, 56 e 57). 

Por esse facto, foi colocado num dos compartimentos dois sensores, o primeiro próximo do tecto e o 
segundo entre o pavimento e a meia altura. 

No exterior, o sensor de temperatura e humidade foi colocado no tecto do alpendre, para evitar a 
radiação solar directa, e possíveis contactos deste com a água da chuva. 

O clima exterior tem um impacto decisivo sobre o clima interior dos edifícios.  

A temperatura do ar exterior e a radiação solar condicionam a temperatura interior, especialmente nos 
casos em que não existem sistemas de aquecimento adequados ou, se existem, são utilizados de forma 
intermitente. 

Desta forma, é necessário escolher criteriosamente os locais de colocação dos dispositivos de recolha 
de forma a ter em consideração, todos os factores internos à habitação e externos a esta. 

De seguida, serão apresentados os locais de implementação de todos os sensores, assim como algumas 
explicações que justificam o local escolhido. 

No 1ºandar do edifício principal, foram colocados quatro sensores que permitiram realizar o registo 
das temperaturas interiores. Três dos sensores, o nº 10A, 4 e o 8 foram dispostos pela sala de estar, 
jantar e cozinha. 

O sensor nº 10A foi implementado a um ponto a meio da parede a Norte da sala, afastado dos dois 
vãos existentes nesta parede. 

O sensor nº 4, por sua vez foi afixado no tecto num ponto médio do comprimento total deste 
compartimento, de forma a ser possível, retirar algumas conclusões sobre as flutuações de temperatura 
junto ao tecto, devido à existência total de quatro vãos e duas portas de circulação na sua envolvência.  

Na parede interior de separação entre a sala e a varanda interior foi colocado o sensor nº 8, a um nível 
médio do pé-direito e entre as duas portas de circulação que permitem o acesso a este compartimento. 

Relativamente ao sensor nº 5 como se pode verificar pela figura 79, este foi colocado numa parede 
interior, e orientado para Sul. Neste local, apesar de existir pouco sombreamento, tentou-se colocar o 
sensor a uma determinada altura, para que não estivesse exposto à radiação solar directa. Por isso, este 
sensor foi colocado a uma distância de 1,80m, relativamente ao pavimento. 
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Fig.79 – Imagem do plano de localização dos sensores no 1ºandar do edifício principal 

 

A figura 80 permite observar a disposição dos sensores, relativamente ao r/chão do edifício principal.  

Neste piso, foram colocados quatro sensores, sendo o nº 2 e o nº 18, aplicados nos quartos e o sensor 
nº 12 e o nº 9, no hall dos quartos. 

Não foram implementados sensores no hall de entrada (H1), visto tratar-se de uma zona com um pé-
direito elevado e neste compartimento as portas que lhe dão acesso estarem constantemente abertas. 

O sensor nº 2 correspondia a um dispositivo que permitia registar as temperaturas e humidades 
interiores relativas. Este estava localizado na quarto Q2 a uma distância média do pavimento, e foi 
colocado na parede a Norte, afastado do vão orientado a Poente.  

No quarto Q1, foi colocado o sensor nº 18 numa parede interior, a média altura, e de frente para a 
parede do alçado Nascente. Neste compartimento existe um vão na parede a Norte e com iguais 
dimensões do localizado na parede a Nascente, que não se encontrava representado inicialmente em 
projecto.  

Por sua vez, os sensores nº 9 e nº 12 foram aplicados no hall dos quartos, como se pode observar pela 
figura 81. O sensor nº 9 foi colocado junto ao tecto, enquanto o sensor nº 12 a 0,5m do pavimento. 
Estes dois sensores dispuseram-se verticalmente ao longo da parede interior, e sem a captação directa 
dos ganhos solares. 
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Fig.80 – Imagem do plano de localização dos sensores no R/Chão do edifício principal 

 

 
Fig.81 – Imagem da localização dos sensores no hall dos quartos no r/chão do edifício principal 
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A imagem 82 permite situar a existência de três sensores no interior da biblioteca e um outro fora 
desta, no seu alpendre. 

Os sensores nº 17,13 e 14, permitem apenas registar temperaturas interiores e encontram-se no interior 
das paredes exteriores a Norte, Poente e Nascente, respectivamente. 

O sensor nº 15 por sua vez localiza-se no alpendre exterior à biblioteca e no tecto deste de forma a 
impedir que os ganhos solares e a chuva provoquem danos irreparáveis no dispositivo de medida. 

 

Fig.82 – Imagem do plano de localização dos sensores no r/chão da biblioteca 

 

Na figura 83 encontra-se representado a localização do sensor nº 13 no interior da biblioteca. 

 
Fig.83 – Imagem da localização do sensor nº 13 na parede interior orientada a Poente da biblioteca 
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4.4. VERIFICAÇÃO INICIAL E FINAL DOS SENSORES 

4.4.1. VERIFICAÇÃO INICIAL DOS SENSORES  

Para que os sensores sejam determinantes e sejam capazes de fornecer registos fiáveis, é necessário 
que a informação apresentada seja precisa.  

Normalmente os fabricantes do equipamento garantem a sua precisão por meio de uma calibração, 
mas existem entidades e normas dedicadas à calibração. Em Portugal é o IPQ (Instituto Português de 
Qualidade) ou laboratórios acreditados por ele que realizam esse tipo de trabalho. 

Por isso ao ser utilizado um sensor inicialmente calibrado, está-se a retirar medidas exactas e a registar 
informação precisa. Por outro lado assegura que um trabalho ao ser avaliado por uma entidade, tenha 
em conta que o ponto de partida para análise é seguro e preciso e que se pode atribuir credibilidade. 

A fim de verificar a precisão dos sensores, foi efectuada uma verificação dos seus registos por 
comparação com os “set points” de uma câmara climática do LFC. 

Para isso foi estabelecido dois patamares de temperaturas de 15 e 20ºC e um patamar médio para a 
humidade relativa de 50%. 

Todos os sensores foram colocados nessa câmara e procedeu-se à subida/descida e estabilização de 
temperaturas e humidade para cada um dos níveis de temperatura. 

Foram comparados, e os valores registados encontram-se representados no quadro 14 para cada um 
dos 11 sensores. O sensor nº 2 foi fornecido posteriormente à colocação dos restantes sensores na 
câmara climática e, por isso não foi possível verificar a sua constância em termos de registo de dados, 
antes de o colocar em obra. 

Deste modo, seria possível descartar os sensores que evidenciassem um mau funcionamento ou 
registassem diferenças de valores entre o imposto e o registado, e determinar o erro em relação à 
câmara climática.  

Assim, foi assegurada a fiabilidade das medidas e registos em relação à câmara e a cada um deles. 

Os intervalos sobre os quais foi analisado a sensibilidade dos dispositivos estão descritos no seguinte 
quadro. 

Quadro 14 – Dados para a verificação inicial dos sensores 

Data Duração 
Temperatura / Humidade 

Relativa 

05/03/2009 11:40 - 15:15 20°C/50% 

05/03/2009 - 06/03/2009 15:15 – 11:15 15°C/50% 

 

4.4.2. VERIFICAÇÃO FINAL DOS SENSORES 

Após o período de registo efectuado pelos sensores em obra durante os dias 10 de Março a 8 de Abril, 
estes foram colocados novamente numa câmara climática, de forma a verificar a existência de 
anomalias ocorridas durante todo este processo. Nesta verificação foi utilizada a câmara climática 
Vötsh VC 4034.  
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A existência em curso de trabalhos de acabamento final no interior da habitação poderia ter afectado 
de certo modo o registo dos sensores, uma vez que se tratam de dispositivos sensíveis a pequenas 
variações. 

A existência de poeiras, aquando dos trabalhos de lixar o pavimento em madeira, a proximidade com 
ruídos intensos de serras de corte, a passagem e o contacto dos trabalhadores e até mesmo o 
descolamento dos próprios sensores, poderiam ter sido alguns dos factores de variação ou até mesmo 
da sua completa avaria. 

Por isso durante o dia de 26 de Maio os sensores foram colocados no interior da câmara, até ao dia 1 
de Junho. Estes estiveram expostos a uma temperatura de 23ºC e uma humidade relativa de 50%. Os 
valores numéricos utilizados durante este intervalo de medição no interior da câmara apresentaram 
este tipo de ordem de grandeza, devido a estar a ocorrer simultaneamente um outro ensaio. 

 

4.4.3. DADOS REGISTADOS DURANTE A VERIFICAÇÃO  

4.4.3.1. Fase Inicial  

No quadro seguinte, encontram-se apresentados os desvios padrão de cada um dos sensores, de acordo 
com cada uma das rectas definidas como padrão.  

Desta forma, é possível verificar que durante o registo de temperaturas referente à recta de 15ºC tendo 
sido este o intervalo de medição mais longo, o sensor que apresentou menor desvio padrão foi o sensor 
nº 14. Contudo o sensor que apresentou maior desvio padrão foi o sensor nº 15. A localização do 
sensor nº 15 em planta correspondia ao sensor que efectuava os registos no exterior no tecto do 
alpendre e com orientação a Poente. 

Relativamente, à recta padrão dos 20ºC poder-se-á verificar que devido ao intervalo de tempo de 
medição ter sido mais curto que o da recta anterior observou-se que existia um período de adaptação 
tanto na fase inicial para se adaptar aos 20ºC, assim como na fase final durante a variação da 
temperatura para os 15ºC. Por isso os valores de desvio padrão serão menos fiáveis dos que os obtidos 
anteriormente. Contudo poderá ser possível detectar qual o sensor que apresentava maior rapidez de 
adaptação a uma diferente temperatura. O sensor que apresentou menor desvio padrão e 
consequentemente apresentou uma resposta de medição mais rápida foi o sensor nº 17, enquanto o 
sensor que apresentou uma maior discrepância foi o sensor nº 13, estando ambos localizados na 
biblioteca. 
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Quadro 15 – Comparação inicial dos desvios padrão para cada um dos sensores 

Sensor nº 
Desvio Padrão 

20ºC 15ºC 

4 0,35 0,46 
 

5 0,34 0,50 

8 0,24 0,64 

9 0,34 0,58 

10A 0,29 0,55 

12 0,34 0,50 

13 0,37 0,61 

14 0,29 0,41 

15 0,28 0,68 

17 0,23 0,63 

18 0,35 0,61 

 

O seguinte gráfico permite analisar a variação dos sensores em temos de temperatura, relativamente às 
temperaturas interiores da câmara. 

 
Fig.84 – Verificação dos sensores na fase inicial  
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4.4.3.2. Fase Final 

No quadro seguinte, encontram-se apresentados os desvios padrão de cada um dos sensores, de acordo 
com os valores definidos no interior da câmara como padrão (23ºC de temperatura e 50% de humidade 
relativa).  

Desta forma é possível verificar que durante o registo de temperaturas referentes à recta de 23ºC, 
tendo sido esta a única variação de temperatura, foi possível obter os desvios padrão e concluir que o 
sensor que apresentava menor desvio padrão era o nº 9, 10A e 14, e o que apresentava um desvio 
padrão mais acentuado era o sensor nº 5, seguido pelo nº 17. 

Quadro 16 – Comparação final dos desvios padrão para cada um dos sensores 

Sensor nº Desvio Padrão 

4 0,04 

5 0,18 

8 0,05 

9 0,02 

10A 0,02 

12 0,05 

13 0,04 

14 0,02 

15 0,04 

17 0,17 

18 0,04 

2 0,03 
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O seguinte gráfico permite analisar a variação dos sensores em temos de temperatura, relativamente às 
temperaturas interiores da câmara, após a sua colocação em obra. 

 
Fig.85 – Verificação dos sensores na fase final 

 

Após a análise das figuras 84 e 85, foi possível reter as seguintes observações: 

 O sensor nº 14, para períodos longos de medição (tanto para a recta da temperatura inicial dos 
15ºC, como para a recta de temperatura final dos 23ºC) foi o que comportou menor desvio 
padrão; 

 O intervalo de registo de verificação mais longo, correspondente ao período entre o dia 26 de 
Maio e o dia 1 de Junho, permitiu observar que os sensores registavam muito próximo da 
temperatura programada na câmara. A grande maioria dos sensores encontrava-se a registar o 
valor de 22,9ºC de forma constante, em comparação com os 23,0ºC pré-definidos no “display” 
da câmara; 

  O desvio padrão após a entrega dos sensores, apresentou-se menor, uma vez que o intervalo 
de medição foi mais longo e não foram registadas alterações nas condições interiores da 
câmara. Deste modo, foi possível aos sensores realizar registos sem ter que possuir intervalos 
de estabilização, o que incrementaria o desvio padrão, se fosse o caso;  

 O sensor nº 17 manteve-se a ser o que apresentava variações mais rápidas e acentuadas em 
comparação com os restantes sensores; 

 O sensor nº 5, em obra apresentou duas quedas por descolagem, tendo sido verificado que 
apesar de continuar a funcionar o seu desempenho diminuiu, registando-se por isso um desvio 
padrão superior.  
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5 

RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO  
 

 

5.1. ENQUADRAMENTO 

A monitorização do edifício em estudo foi realizada entre o dia 10 de Março de 2009 e o dia 8 de 
Abril de 2009, tendo-se observado para cada mês diferentes circunstâncias ambientais (figura 86 e 87). 

Nos subcapítulos seguintes serão analisados os dados obtidos durante a recolha “in situ”, com o 
sistema de climatização desligado e ligado. 

A primeira semana durante a qual foram efectuados registos em obra correspondeu ao intervalo do dia 
10 ao dia 19 de Março. Ao longo desta semana as temperaturas registaram-se ligeiramente elevadas 
para um típico mês de Março. Por isso, foi necessário encarar os valores obtidos como valores 
representativos da transição entre a estação de aquecimento e de arrefecimento (figura 86). 

 
Fig.86 – Representação da média da temperatura máxima do ar e a anomalia correspondente a medições de 

anos anteriores – Março de 2009 [51] 
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Durante esta semana, as temperaturas exteriores verificaram-se elevadas e o sistema de aquecimento 
encontrou-se desligado, tendo sido registados valores de temperatura interior e exterior e medidas de 
humidade relativa interior e exterior. 

Ao longo das restantes semanas foram recolhidos dados, apesar do sistema para aquecimento de AQS 
e de ambiente ainda se encontrar a ser submetido a testes de operação e de calibração. 

Do dia 20 de Março ao dia 1 de Abril, os valores registados foram tratados e analisados, tendo sido 
obtidas discrepâncias inconclusivas, devido ao sistema se encontrar ligado de forma intermitente, as 
janelas e portas ainda se encontrarem abertas e também devido aos trabalhos finais de carpintaria se 
manterem ainda em execução.   

Contudo, a semana ao longo da qual se manifestaram condições menos adversas foi a do dia 2 ao dia 8 
de Abril. Nesta semana o sistema de aquecimento esteve ligado e foram obtidos dados mais coerentes 
e de possível análise. 

Como se pode verificar pela figura 87, as temperaturas exteriores foram menos elevadas e 
consequentemente as temperaturas médias apresentaram-se mais semelhante a anos anteriores. 

 
Fig.87 – Representação da média da temperatura máxima do ar e a anomalia correspondente a medições de 

anos anteriores – Abril de 2009 [52] 

 

Simultaneamente aos registos efectuados para as temperaturas interiores e exteriores, também foi 
realizado as anotações dos consumos eléctricos semanais e posteriormente comparado com as 
condições de uso para cada semana. 
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5.2. SISTEMA DE AQUECIMENTO DESLIGADO 

5.2.1. ANÁLISE DA TEMPERATURA E HUMIDADE RELATIVA INTERIOR E EXTERIOR  

Na figura 88 estão representados os valores de temperatura registados pelos sensores nº 2 e nº 15, 
encontrando-se estes no interior do edifício e no seu exterior, respectivamente. Estes dois tipos de 
sensores permitem registar de forma idêntica os valores de temperatura e humidade relativa. 

O sensor nº 2 encontrava-se localizado no interior da habitação do edifício principal, no quarto Q2 do 
r/chão. Este quarto possui as suas paredes exteriores orientadas a Norte e a Poente, e apresenta um 
único vão orientado a Poente. Este por se encontrar na envolvência de um pátio interior e rodeado por 
altas paredes em granito, apresentou uma constância de valores ao longo de toda semana, mesmo 
tendo ocorrido um aumento gradual da temperatura exterior. 

Por sua vez, o sensor nº 15 foi colocado no exterior do edifício da biblioteca, no tecto do pequeno 
alpendre orientado a Poente, encontrando-se resguardado da chuva e da radiação solar directa.  

 

Fig.88 – Gráfico de temperatura interior e exterior com o sistema de aquecimento desligado 

 

Quadro 17 – Dados calculados para as temperaturas médias diárias da figura 88  

Sensor 

Temperatura média diária (ºC) 

3f 5f Sáb. Dom. 3f 5f 

10 Março 12 Março 14 Março 15 Março 17 Março 19 Março 

 Exterior 15 15,2 16,1 15,3 16,8 18,7 17,1 

Interior 2 11,5 12,5 13,5 13,9 15,0 16,1 
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Quadro 18 – Dados calculados para as médias das diferenças diárias de temperatura da figura 88  

TSi-TSext 

Média das Diferenças Diárias entre a Temp. Int. e Ext. (ºC) 

3f 5f Sáb. Dom. 2f 4f 

10 Março 12 Março 14 Março 15 Março 17 Março 19 Março 

 TS15-TS2 3,7 3,6 1,8 2,9 3,7 1,0 

 

Após a análise da figura 88 e dos valores registados nos quadros 17 e 18, foi possível verificar: 

 As temperaturas médias diárias no exterior atingiram valores elevados durante toda a semana, 
encontrando-se sempre acima dos 15,0ºC; 

 Durante os dias 17 e 19 de Março existiu uma diminuição na temperatura exterior em 1,6ºC, 
contudo no interior da habitação a temperatura continuou a aumentar, atingindo uma diferença 
em três dias de mais de 1,0ºC;  

  Uma vez que no interior do edifício, foi-se registando um aumento crescente e constante de 
temperatura, verificou-se que a inércia térmica do edifício era elevada; 

 As temperaturas mínimas no interior e exterior atingiam valores muito próximos até ao dia 15 
de Março, aumentando a progressivamente durante os dias 16 e 17 de Março.  

 Nos dias 18 e 19 de Março a temperatura mínima exterior diminui abruptamente ao contrário 
da temperatura interior; 

 Ao longo desta semana os valores máximos atingidos foram de 24,4ºC e17,5ºC, para o 
exterior e interior, respectivamente. 

O gráfico da figura 89 mostra o comportamento das humidades relativas dos sensores anteriormente 
mencionados ao longo da semana em estudo. 

 

Fig.89 – Gráfico de humidade relativa interior e exterior com o sistema de aquecimento desligado 

 

A semana em estudo apresentou uma ocupação variável, correspondendo apenas a alguns 
trabalhadores em obra. 
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Quadro 19 – Dados calculados para as humidades relativas médias diárias da figura 89  

Sensor 

Humidade Relativa média diária (%) 

3f 5f Sáb. Dom. 3f 5f 

10 Março 12 Março 14 Março 15 Março 17 Março 19 Março 

 Exterior 15 66,1 35,7 35,6 51,1 33,8 29,1 

Interior 2 66,5 71,5 60,7 65,6 58,1 50,4 

 

Quadro 20 – Dados calculados para as médias das diferenças diárias de humidade relativa da figura 89  

HSi-HSext 

Média das Diferenças Diárias entre a HR. Int. e Ext. (%) 

3f 5f Sáb. Dom. 3f 5f 

10 Março 12 Março 14 Março 15 Março 17 Março 19 Março 

 HS2-HS15 0,4 35,8 25,1 14,5 24,3 21,3 

 

Após a análise da figura 89 e dos valores registados nos quadros 19 e 20, foi possível verificar: 

 A humidade relativa interior encontra-se predominantemente acima da humidade relativa 
exterior; 

 A humidade relativa média interior ao longo de toda a semana apresentou-se elevada e acima 
dos 50,0%;  

 A humidade relativa média no exterior foi mais baixa, existindo nos dias 10 e 15 de Março um 
acréscimo repentino no seu valor médio;   

 À medida que a temperatura exterior aumentava (figura 88), a humidade relativa exterior e 
interior diminuía. 

 

5.2.2. ANÁLISE DIFERENCIADA DA TEMPERATURA INTERIOR E EXTERIOR 

A figura 90 permite observar o perfil de temperaturas referentes a diferentes divisões no edifício em 
estudo, nomeadamente no r/chão (sensor nº 2 e 12) e no 1ºandar (sensor nº 8) do edifício principal; e 
também no edifício correspondente à biblioteca (sensor nº 17). 

Os sensores nº 2 e nº 12 localizados no r/chão do edifício principal, no quarto Q2 e no hall dos quartos 
H2, respectivamente, apresentaram valores de temperatura mínima mais baixos. O vão do Quarto Q2 
apesar de orientado a Poente não permite obter ganhos solares consideráveis, enquanto os vãos 
orientados a Sul permitem obter ganhos solares apenas durante um intervalo característico do dia.  

Contudo, na sala de jantar do 1ºandar (sensor nº 8), o vão que permite a passagem para a varanda 
exterior e se encontra orientado a Poente, já não padece dos mesmos efeitos que o vão localizado no 
r/chão (quarto Q2), devido ao obstáculo que provoca sombreamento no r/chão deste alçado já não o 
fazer acima da laje do 1ºpiso.  

Do mesmo modo a biblioteca por possuir um vão orientado a Poente e sem obstáculos próximos, 
registou como na sala de jantar, temperaturas máximas mais elevadas.  
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Fig.90 – Gráfico de temperatura interior e exterior em diferentes compartimentos com o sistema de aquecimento 

desligado 

 

Quadro 21 – Dados calculados para as temperaturas médias diárias da figura 90  

Sensor 

Temperatura média diária (ºC) 

3f 5f Sáb. Dom. 3f 5f 

10 Março 12 Março 14 Março 15 Março 17 Março 19 Março 

 Exterior 15 15,2 16,1 15,3 16,8 18,7 17,1 

Interior 

2 11,5 12,5 13,5 13,9 15,0 16,1 

12 11,8 13,1 14,1 14,3 15,4 17,1 

8 13,4 14,8 15,7 16,0 17,7 18,2 

17 12,8 13,5 14,0 14,5 16,0 17,5 

 

Quadro 22 – Dados calculados para as médias das diferenças diárias de temperatura da figura 90  

TSi-TSext 

Média das Diferenças Diárias entre a Temp. Int. e Ext. (ºC) 

3f 5f Sáb. Dom. 2f 4f 

10 Março 12 Março 14 Março 15 Março 17 Março 19 Março 

 TS15-TS2 3,7 3,6 1,8 2,9 3,7 1,0 

TS15-TS12 3,4 3,0 1,2 2,5 3,3 0,0 

TS15-TS8 1,8 1,3 -0,4 0,8 1,0 -1,1 

TS15-TS17 2,4 2,6 1,3 2,3 2,7 -0,4 
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Após a análise da figura 90 e dos valores registados nos quadros 21 e 22, foi possível verificar: 

 As temperaturas registadas no exterior foram elevadas e crescentes ao longo da semana, sendo 
o dia 10 de Março o mais frio e o dia 16 de Março o mais quente; 

 O quarto Q2 analisado pelo sensor nº 2 apresentou de todas as divisões as temperaturas mais 
baixas, seguido pelo sensor nº 12 situado no hall dos quartos do mesmo piso; 

 A sala de jantar compreendia os valores de temperatura mais elevados, seguindo-se pela 
biblioteca, ambas com vãos orientados a Poente; 

 A média das diferenças diárias atingia valores negativos, sempre que a temperatura interior 
apresentava valores superiores à temperatura exterior. Esses casos ocorreram para a sala de 
jantar e para a biblioteca, após ter sido verificado que no dia anterior a este facto, a 
temperatura exterior tinha-se apresentado mais elevada. A temperatura no interior da 
biblioteca e da sala de jantar não acompanhava a diminuição da temperatura exterior, devido 
ao calor acumulado nas espessas paredes em granito reporem ao ambiente interior a energia 
nelas contida de forma gradual. 

Na figura 91, pretende-se analisar o comportamento mais detalhado e já avaliado no gráfico anterior. 
Para isso, foi particularizado o valor das temperaturas durante 24 horas, referentes ao dia 14 de Março. 

Este dia apresentou uma temperatura exterior baixa entre as 00:00 e as 9:36, aumentando 
progressivamente até atingir o seu valor máximo entre as 14:15 e as 15:00.  

A comparação entre os sensores em estudo, permitiu verificar que a sala de jantar foi o compartimento 
com temperaturas mais elevadas ao longo do dia e, que o quarto Q2, situado no r/chão a divisão que 
apresentou valores mais baixos. 

 
Fig.91 – Gráfico de temperatura interior e exterior para o dia 14 de Março com o sistema de aquecimento 

desligado  
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Quadro 23 – Dados calculados para a temperatura média diária da figura 91 – 14 de Março  

Nº Sensor 
Temperatura média 

diária (ºC) 

Temperatura máxima 
diária (ºC)/Hora 

Temperatura mínima 
diária (ºC)/Hora 

Exterior 15 15,3 20,2 14:15-15:00 12,6 03:15-07:15 

Interior 

2 13,5 14,5 14:00-15:30 12,9 01:30-08:45 

12 14,1 16,4 11:15-12:00 13,0 06:15-08:30 

8 15,7 16,8 15:30-17:30 14,9 04:30-08:30 

17 14,0 16,4 15:45-16:30 13,3 02:30-11:45 

 

Após a análise da figura 91 e dos valores registados no quadro 23, foi possível verificar: 

 A temperatura exterior máxima e mínima durante este dia apresentou valores de 20,2ºC e 12,6, 
respectivamente;   

 Na sala de jantar as temperaturas máximas e mínimas registadas, foram as mais elevadas; 
 Também foi na sala de jantar onde se verificou a temperatura média mais elevada, seguindo-se 

do hall dos quartos H2 e da biblioteca; 
 Nas fracções do r/chão (quarto Q2 e hall H2) a temperatura mínima era idêntica e próxima à 

temperatura mínima exterior (13ºC); 
 No hall dos quartos orientado a Sul, a temperatura máxima atingida foi no intervalo das 11:15 

ao 12:00 e com valor igual à temperatura máxima registada na biblioteca (16,4ºC);  
    A biblioteca orientada a Poente, obteve a sua temperatura máxima próximo das 16:00. 

 

5.2.3. ANÁLISE DA TEMPERATURA INTERIOR E EXTERIOR PARA A FACHADA ORIENTADA A SUL 

A figura 92 descreve a variação da temperatura interior, nas divisões do edifício principal orientadas a 
Sul, e permite comparar os seus valores médios com a temperatura exterior média diária. 

Neste alçado, todos os vãos incrementam de certa forma, para um aumento significativo da 
temperatura média interior. Todavia, é no 1ºandar que este incremento se faz mais sentir, 
nomeadamente devido á varanda interior que está mais exposta e livre de obstáculos. 

Pela análise gráfica, é permitido verificar que a temperatura interior do edifício acompanha, os 
aumentos e reduções de temperatura verificados no exterior. Sendo no 1ºandar os picos de temperatura 
máxima mais acentuados. 
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Fig.92 – Gráfico de temperatura interior e exterior para o alçado Sul com o sistema de aquecimento desligado 

 

Quadro 24 – Dados calculados para as temperaturas médias diárias da figura 92  

Sensor 

Temperatura média diária (ºC) 

3f 5f Sáb. Dom. 3f 5f 

10 Março 12 Março 14 Março 15 Março 17 Março 19 Março 

 Exterior 15 15,2 16,1 15,3 16,8 18,7 17,1 

Interior 

12 11,8 13,1 14,1 14,3 15,4 17,1 

9 13,0 14,5 15,4 15,6 17,0 18,0 

5 14,4 15,9 16,9 17,2 18,9 19,6 

 

Quadro 25 – Dados calculados para as médias das diferenças diárias de temperatura da figura 92  

TSi-TSext 

Média das Diferenças Diárias entre a Temp. Int. e Ext. (ºC) 

3f 5f Sáb. Dom. 2f 4f 

10 Março 12 Março 14 Março 15 Março 17 Março 19 Março 

TS15-TS12 3,4 3,0 1,2 2,5 3,3 0,0 

TS15-TS9 2,2 1,6 -0,1 1,2 1,7 -0,9 

TS15-TS5 0,8 0,2 -1,6 -0,4 -0,2 -2,5 
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Após a análise da figura 92 e dos valores registados nos quadros 24 e 25, foi possível verificar: 

 Nos compartimentos interiores a temperatura máxima registada foi na varanda interior do 
1ºandar e com valor de 22,5ºC, apresentando-se esta divisão com a temperatura média diária 
mais elevada e com a média da diferença diária relativamente à exterior mais reduzida; 

 Este compartimento além de ser o mais quente, também apresenta temperaturas superiores às 
exteriores, sendo por isso verificado valores negativos entre as diferenças médias diárias; 

 Como o sistema de aquecimento se encontrava desligado a temperatura máxima no hall dos 
quartos foi registada pelo sensor nº 9 que se encontrava junto ao tecto (19,8ºC), relativamente 
ao sensor nº 12 situado a 0,5m do pavimento que apresentava uma temperatura inferior; 

 Ao longo de toda a semana o sensor nº 9 junto ao tecto apresentou diferenças médias diárias 
baixas e no último dia de medição, negativas.  

 

5.3. SISTEMA DE AQUECIMENTO LIGADO 

5.3.1. ANÁLISE DA TEMPERATURA E HUMIDADE RELATIVA INTERIOR E EXTERIOR 

A figura 93 mostra o perfil de temperaturas interiores e exteriores registados pelos sensores nº 2 e nº 
15. O sensor nº 2 localizado no quarto Q2, antes de possuir o sistema de aquecimento ligado 
apresentava temperaturas médias baixas e humidades relativas altas. Pela análise do gráfico seguinte 
verificou-se que a temperatura média interior manteve-se constante, apesar de ainda existir algumas 
flutuações.  

Todavia, a temperatura exterior ao longo da semana atingiu valores mais baixos em comparação com a 
semana em que o sistema se encontrou desligado, chegando atingir valores mínimos inferiores a 7,5ºC. 

 
Fig.93 – Gráfico de temperatura interior e exterior com o sistema de aquecimento ligado 
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Quadro 26 – Dados calculados para as temperaturas médias diárias da figura 93  

Sensor 

Temperatura média diária (ºC) 

5f 6f Sáb. Dom. 2f 3f 4f 

2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril 6 Abril 7 Abril 8 Abril 

 Exterior 15 12,8 13,0 13,4 12,6 10,4 9,8 11,7 

Interior 2 17,9 18,8 19,7 20,1 19,2 18,7 18,8 

 

Quadro 27 – Dados calculados para as médias das diferenças diárias de temperatura da figura 93 

TSi-TSext 

Média das Diferenças Diárias entre a Temp. Interior e Exterior (ºC) 

5f 6f Sáb. Dom. 2f 3f 4f 

2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril 6 Abril 7 Abril 8 Abril 

TS2-TS15 5,1 5,8 6,3 7,5 8,8 8,9 7,1 

 

Após a análise da figura 93 e dos valores registados nos quadros 26 e 27, foi possível verificar: 

 A temperatura exterior durante esta semana apresentou valores médios diários baixos, entre os 
10 e os 13ºC. A temperatura máxima exterior ocorreu para o dia 4 de Abril e com o valor de 
17,9ºC; 

 Por sua vez as temperaturas médias diárias no interior do edifício principal mantinham-se 
próximas e com valores entre os 18,0ºC e os 20,0ºC; 

 Apesar da temperatura exterior ter sido baixa, o sistema de aquecimento permitiu que a 
temperatura interior se mantivesse com um nível de conforto adequado; 

 Foram obtidas diferenças médias diárias elevadas, o que corresponde a que o sistema de 
aquecimento estava a desempenhar apesar das condicionantes um bom funcionamento, 
independentemente das condições climatéricas. 

O gráfico da figura 94 permitiu comparar a humidade relativa interior no quarto Q2 (sensor nº 2), 
sendo este um dos compartimentos com menor ventilação, com a humidade relativa exterior (sensor nº 
15). 

Anteriormente, a humidade relativa interior apresentava valores elevados e sempre superiores à 
humidade relativa exterior. Durante esta semana e após o aquecimento se encontrar ligado, a humidade 
relativa interior atinge valores predominantemente mais baixos. Todavia, continuaram a persistir 
alguns casos em que a humidade relativa interior se elevava à humidade relativa exterior. Estas 
situações terão ocorrido durante a semana em estudo, três vezes, e sucediam sempre que a temperatura 
interior do quarto diminuía e durante as horas de trabalho dos funcionários em obra. 
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Fig.94 – Gráfico de humidade relativa interior e exterior com o sistema de aquecimento ligado  

 

Quadro 28 – Dados calculados para as humidades relativas médias diárias da figura 94  

Sensor 

Humidade Relativa média diária (%) 

5f 6f Sáb. Dom. 2f 3f 4f 

2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril 6 Abril 7 Abril 8 Abril 

 Exterior 15 52,4 53,2 69,7 67,5 71,9 69,1 70,4 

Interior 2 46,1 49,7 52,1 49,2 47,5 47,3 49,7 

 

Quadro 29 – Dados calculados para as médias das diferenças diárias de humidade relativa da figura 94 

HSi-HSext 

Média das Diferenças Diárias entre a HR Interior e Exterior (%) 

5f 6f Sáb. Dom. 2f 3f 4f 

2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril 6 Abril 7 Abril 8 Abril 

HS2-HS15 6,3 3,5 17,6 18,3 24,4 21,8 20,7 

 

Após a análise da figura 94 e dos valores registados nos quadros 28 e 29, foi possível verificar: 

 A humidade relativa exterior atingiu em todos os dias da semana, valores elevados, variando 
entre os 50 e os 70%; 

 No interior do quarto Q2, a humidade relativa diminuiu bastante em comparação com a 
humidade relativa atingida durante a semana de 10 a 19 de Março, com o sistema de 
aquecimento desligado; 

 As diferenças médias diárias entre o interior e o exterior foram aumentando gradualmente, 
atingindo o seu valor máximo para o dia 6 de Abril, quando a temperatura média diária sofreu 
um decréscimo acentuado. 
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5.3.2. ANÁLISE DIFERENCIADA DA TEMPERATURA INTERIOR E EXTERIOR 

A figura 95 permite observar o perfil de temperaturas referente a diferentes divisões do edifício, com o 
sistema de aquecimento ligado. 

Foi verificado que as temperaturas recolhidas no interior do edifício principal apresentavam valores 
superiores (sensores nº 2, nº 12 e nº 8) aos recolhidos pelo sensor nº 17 localizado na biblioteca. 

No r/chão do edifício principal o hall H2 orientado a Sul apresentava valores de temperatura 
superiores aos obtidos no quarto Q2. 

A sala de jantar apresentava temperaturas inferiores às do hall H2 e superiores em média ao quarto Q2. 

O sensor nº 17 colocado na parede orientada a Norte da biblioteca, foi o que registou valores de 
temperatura interior mais baixos em comparação com os restantes sensores.  

 
Fig.95 – Gráfico de temperatura interior e exterior em diferentes compartimentos com o sistema de aquecimento 

ligado 

 

Quadro 30 – Dados calculados para as temperaturas médias diárias da figura 95  

Nº Sensor 

Temperatura média diária (ºC) 

5f 6f Sáb. Dom. 2f 3f 4f 

2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril 6 Abril 7 Abril 8 Abril 

Exterior 15 12,8 13,0 13,4 12,6 10,4 9,8 11,7 

Interior 

2 17,9 18,8 19,7 20,1 19,2 18,7 18,8 

12 19,4 19,6 20,2 20,9 20,1 19,6 20,0 

8 18,5 18,9 19,5 19,9 19,5 19,0 19,0 

17 16,7 16,4 17,7 18,0 16,7 16,7 16,9 
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Quadro 31 – Dados calculados para as médias das diferenças diárias de temperatura da figura 95 

TSi-TSext 

Média das Diferenças Diárias entre a Temp. Interior e Exterior (ºC) 

5f 6f Sáb. Dom. 2f 3f 4f 

2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril 6 Abril 7 Abril 8 Abril 

TS2-TS15 5,1 5,8 6,3 7,5 8,8 8,9 7,1 

TS12-TS15 6,6 6,6 6,8 8,3 9,7 9,8 8,3 

TS8-TS15 5,7 5,9 6,1 7,3 9,1 9,2 7,3 

TS17-TS15 3,9 3,4 4,3 5,4 6,3 6,9 5,2 

 

Após a análise da figura 95 e dos valores registados nos quadros 30 e 31, foi possível verificar: 

 A temperatura exterior média diária foi baixa e obteve um valor médio semanal de 11,9ºC; 
 As diferenças de temperaturas médias diárias mais elevadas corresponderam aos valores 

obtidos para o hall dos quartos H2; 
 No dia 5 de Abril o sensor nº 12, localizado a 0,5m de altura do pavimento registou uma 

diferença elevada entre a temperatura máxima interior e exterior e superior a 6ºC; 
 A temperatura máxima foi atingida no hall dos quartos entre período das às 10:00 e 11:00, 

com um valor de 23,0ºC; 
 A biblioteca por sua vez foi o compartimento que registou temperaturas médias diárias mais 

baixas e próximas às do exterior.  

Na figura 96, pretende-se analisar o comportamento mais pormenorizado ocorrido no dia 5 de Abril. 
Ao longo deste dia, a temperatura exterior apresentou valores baixos, chegando a sua temperatura 
mínima atingir os 10ºC e a máxima 16ºC. 

As temperaturas interiores no edifício principal apresentaram-se constantes e semelhantes nos 
diferentes locais do edifício, existindo uma diferença média entre a temperatura interior e exterior 
mais acentuada, no hall dos quartos H2. 

 
Fig.96 – Gráfico de temperatura interior e exterior para o dia 5 de Abril com o sistema de aquecimento ligado 
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Quadro 32 – Dados calculados para as temperaturas médias diárias da figura 96 – 5 de Abril  

Nº Sensor 
Temperatura média 

diária (ºC) 
Temperatura máxima 

diária (ºC)/Hora 
Temperatura mínima 

diária (ºC)/Hora 

Exterior 15 12,6 16,8 14:30-15:00 10,2 23:00-00:00 

Interior 

2 20,1 20,6 02:30-05:30 19,4 21:30-00:00 

12 20,9 22,9 10:00-11:00 20,2 00:00-08:15 

8 19,9 21,0 17:00-18:00 19,4 00:00-08:45 

17 18,0 19,4 17:00-18:30 17,5 01:45-12:30 

 

 
Fig.97 – Gráfico das temperaturas máximas interiores e exteriores para o dia 5 de Abril com o sistema de 

aquecimento ligado  

 

Após a análise das figuras 96 e 97 e dos valores registados no quadro 32, foi possível verificar: 

 No hall H2 foram registadas as temperaturas máximas, médias e mínimas mais elevadas; 
 A temperatura máxima foi registada durante o intervalo diário das 10:30 às 11:10 pelo sensor 

nº 12, localizado junto aos vãos com orientação a Sul; 
 A temperatura mínima no interior do quarto Q2 e da sala de jantar foi idêntica e próxima dos 

19,0ºC, tendo sido esta registada no quarto Q2 entre as 21:00 e as 00:00 e na sala de jantar 
entre as 00:00 e as 08:45; 

 As temperaturas médias mais constantes foram obtidas no quarto Q2 e na sala de jantar; 
 A biblioteca apresentou a temperatura média interior mais baixa e o seu comportamento 

interior variava consoante as solicitações externas, apesar de existir uma diferença entre elas 
de 5,4ºC. A sua temperatura máxima foi atingida durante o período da tarde entre as 17:00 e as 
18:30. 
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5.3.3. ANÁLISE DA TEMPERATURA INTERIOR E EXTERIOR PARA A FACHADA ORIENTADA A SUL  

A figura 98 descreve a variação da temperatura interior, nas divisões voltadas para os vãos da fachada 
a Sul, em comparação com a temperatura exterior envolvente. 

Pela análise deste gráfico, é possível verificar que a varanda interior, situada no 1ºandar, e o hall dos 
quartos H2 apresentavam temperaturas muito próximas. 

No 1ºandar, e na varanda interior as áreas de envidraçados eram superiores às dos vãos existentes no 
piso inferior, logo as perdas seriam superiores sempre que a temperatura exterior diminuía. O sensor nº 
5 encontrava-se localizado a 1,80m de altura, o que correspondia a estar mais próximo do tecto, por 
isso as temperaturas serem próximas ao sensor nº 12 e inferiores às do sensor nº 9.  

No hall dos quartos H2 o sensor nº 9 localizado junto ao tecto apresentou valores inferiores aos 
registados pelo sensor nº 12 colocado a 0,5m de altura do pavimento. Este aspecto difere em relação 
aquando o sistema de aquecimento esteve desligado. 

Junto ao tecto a temperatura máxima, média e mínima foram sempre inferiores às temperaturas 
registadas próximas ao pavimento radiante ligado. 

 
Fig.98 – Gráfico de temperatura interior e exterior para o alçado Sul com o sistema de aquecimento ligado 

 

Quadro 33 – Dados calculados para as temperaturas médias diárias da figura 98  

Nº Sensor 

Temperatura média diária (ºC) 

5f 6f Sáb. Dom. 2f 3f 4f 

2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril 6 Abril 7 Abril 8 Abril 

Exterior 15 12,8 13,0 13,4 12,6 10,4 9,8 11,7 

Interior 

12 19,4 19,6 20,2 20,9 20,1 19,6 20,0 

9 18,4 18,3 19,9 20,4 18,5 18,2 18,2 

5 19,0 19,2 19,2 19,8 18,9 18,8 18,6 
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Quadro 34 – Dados calculados para as médias das diferenças diárias de temperatura da figura 98 

TSi-TSext 

Média das Diferenças Diárias entre a Temp. Interior e Exterior (ºC) 

5f 6f Sáb. Dom. 2f 3f 4f 

2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril 6 Abril 7 Abril 8 Abril 

TS12-TS15 6,6 6,6 6,8 8,3 9,7 9,8 8,3 

TS9-TS15 5,6 5,3 6,5 7,8 8,1 8,4 6,5 

TS5-TS15 6,2 6,2 5,8 7,2 8,5 9,0 6,9 

 

Após a análise da figura 98 e dos valores registados nos quadros 33 e 34, foi possível verificar: 

 As diferenças diárias entre a temperatura média obtida entre o sensor nº 12 e o sensor nº 9 
eram positivas e observou-se uma diferença superior entre eles sempre que a temperatura 
exterior diminuía; 

 A temperatura máxima semanal registada para os sensores posicionados na fachada orientada 
a Sul ocorreu para o sensor localizado na parede do hall H2 e atingiu um valor próximo dos 
23,0ºC, seguindo-se a varanda interior com 22,5ºC e por fim o sensor localizado no tecto do 
hall H2 com 22,1ºC; 

 A diferença de temperaturas médias diárias foi elevada, tendo-se apresentado valores 
interiores médios mais elevados e constante durante o fim-de-semana de 4 a 5 de Abril. 

 

5.4. ANÁLISE DOS CONSUMOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DO SISTEMA 

Relativamente à análise dos consumos energéticos, pretende-se mostrar a eficiência da solução 
proposta e o valor final da solução integrada.  

A integração eficaz de um sistema de aquecimento ambiente e de AQS é uma mais-valia num 
projecto, mas poucas vezes realizado. Para este trabalho foi tentado conceber um sistema que de 
acordo com as condicionantes do projecto de arquitectura e as propostas pelo Dono de Obra, 
materializasse as condições de conforto com um grau de eficiência energética satisfatório. 

Pela análise das figuras 99, foi possível verificar os consumos eléctricos registados pelo contador 
eléctrico durante o período em estudo. 

 
Fig.99 – Consumos energéticos semanais acumulados em kWh 
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5.4.1. PRIMEIRA SEMANA DE RECOLHA: 10 A 19 DE MARÇO 

No dia 10 de Março durante a colocação dos sensores em obra, procedeu-se à leitura no contador 
eléctrico de modo a ser registado a energia até então consumida. 

Quando se procedeu à primeira recolha de dados, ocorrida no dia 19 de Março, o pavimento radiante 
encontrava-se desligado e apenas ocorreram no interior dos edifícios trabalhos de pintura em roupeiros 
e portas, colocação de espelhos nos quartos de banho e a colocação dos termóstatos nas paredes 
interiores para cada um dos compartimentos. Durante essa semana, existiu um acréscimo de energia de 
5kWh.  

 

5.4.2. SEGUNDA SEMANA DE RECOLHA: 19 A 25 DE MARÇO 

Na semana seguinte, quando se procedeu à segunda recolha no dia 25 de Março, foi verificado que 
tinha sucedido um aumento considerável no consumo de energia. Ao longo desta semana a bomba de 
calor geotérmica foi ligada, tendo sido regulada à distância a partir de um software próprio pela 
empresa instaladora e apoiada por um picheleiro em obra. 

Entre o dia de 19 e o dia 25 de Março, procedeu-se à calibração do caudal de passagem nos colectores 
(figura 100) correspondentes ao pavimento radiante, acertando-os para os valores de projecto 
fornecidos pelo programa de cálculo, o que permitiu a quantificação aproximada para cada um dos 
circuitos. 

Todavia, devido ao soalho obrigatoriamente necessitar de uma humidade relativa inferior a 10%, para 
ser lixado e envernizado, deixou-se este serviço para o final da empreitada, tendo sido esta tarefa 
executada durante a semana em estudo. 

Por sua vez, o acumulador de água quente sanitária foi concebido à medida para o local devido à 
reduzida área da casa das máquinas. Após vários testes, conclui-se que a área do permutador 
(conhecido comercialmente por “serpentina”) no interior do acumulador era insuficiente (A=2,7m2) e 
não permita o aquecimento da água quente sanitária à temperatura desejada e por isso, fazia disparar a 
bomba de calor geotérmica por alta pressão. Mediante isto, o acumulador necessitou de ser trocado por 
um outro, que foi novamente executado à medida. 

Esta semana em comparação com as restantes obteve um consumo eléctrico mais elevado. 
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Fig.101 – Identificação dos elementos existentes no colector localizado na casa das máquinas  

 

5.4.3. TERCEIRA SEMANA DE RECOLHA: 25 DE MARÇO A 2 DE ABRIL 

A terceira recolha de dados foi efectuada no dia 2 de Abril. Nesta semana o acumulador já estava 
colocado de forma correcta e com a área de permutador bem dimensionada (A=6,0 m2). Durante esta 
semana foi necessário “purgar” o circuito, devido a este ainda não se encontrar a funcionar 
correctamente. O circuito possuía uma grande quantidade de ar, o que dificultava a passagem do 
caudal obrigatório e impedia novamente que a água quente aquecesse à temperatura dimensionada. 
Deste modo, por não existir transferência de calor entre a bomba de calor e o acumulador, a primeira 
disparava por alta pressão.  

No final desta semana a água quente já atingia a temperatura projectada no r/chão do edifício principal 
e na biblioteca, mas na cozinha e no quarto de banho do 1ºandar ainda se encontrava a uma baixa 
temperatura. 

O aquecimento interior no edifício encontrava-se ligado de forma intermitente, devido aos arranques 
efectuados pela bomba de calor geotérmica. 
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5.4.4. QUARTA SEMANA DE RECOLHA: 2 A 8 DE ABRIL 

A quarta semana apresentou-se como a semana mais estável durante todo este processo. O circuito já 
não apresentava uma quantidade de ar tão elevada no interior da tubagem. Já não foram realizadas 
tarefas em que se tivesse de utilizar equipamentos que provocassem um acréscimo de consumo 
eléctrico elevado. 

Os trabalhos executados durante este período basearam-se nas limpezas interiores e exteriores de 
âmbito após obra e, na decoração interior por parte do Dono de Obra.  

Por vezes ainda se encontravam portas e/ou janelas abertas por alguns períodos de tempo, devido à 
passagem de trabalhadores e/ou devido ao cheiro da tinta e verniz ainda intenso. 

O aquecimento interior esteve ligado de forma contínua e o consumo eléctrico aumentou ligeiramente, 
relativamente à anterior.  

 

5.5. SÍNTESE CRÍTICA DO CAPÍTULO 5 

Os resultados da monitorização apresentados ao longo deste capítulo, devem ser de um modo geral 
enquadrados relativamente à estação do ano, em que esta recolha se sucedeu, o clima e as suas 
anomalias frequentemente observadas (figura 86 e 87). 

Nas semanas em que decorreram os registos de dados, o clima mostrou-se instável, registando-se dias 
atípicos muito quentes para o mês de Março, seguidos de dias comuns para a época.  

Nos meses de Março e Abril, em que decorreram os registos de dados, o sol relativamente à sua altura 
e percurso no horizonte, já era capaz de influenciar de um modo significativo os ganhos solares a 
Poente e a Sul. 

Em Março e com o sistema ainda desligado, foi possível verificar a influência dos ganhos solares e do 
seu efeito na temperatura interior. Também se verificou o efeito da estabilização da temperatura 
interior, devido á elevada inércia térmica da construção (figura 90). 

Além disso, observou-se que a humidade relativa no interior e sem aquecimento ambiente, era sempre 
mais elevada que no exterior em cerca de 20%, mesmo sem ocupantes. A água utilizada durante a 
construção e ainda existente nas argamassas e nas paredes em betão permitiam a contínua evaporação 
da água, que era mais incrementada quanto maior fosse o diferencial de humidade relativa entre o 
exterior e interior (figura 89). 

Foi possível identificar um período entre o dia 2 e o dia de 8 de Abril com coerência de dados que 
permitisse determinar com relativa segurança os graus dias de aquecimento para essa semana. 

Durante este período, a humidade relativa no exterior era mais elevada, e próxima dos 70%, enquanto 
no interior baixou para valores próximos dos 50%. Isto deve-se ao facto de a humidade relativa 
interior baixar com o aquecimento, mesmo considerando os ganhos internos de humidade, 
provenientes do efeito de secagem dos materiais (figura 94). 

Relativamente às temperaturas exteriores, observadas durante esta semana, com valores médios diários 
entre os 10 e 13ºC, e com a temperatura mínima a atingir 7,5ºC, pode-se verificar a estabilização da 
temperatura interior, próxima à temperatura de conforto pré-determinada de 20ºC. 

Apesar da baixa temperatura exterior, o sistema conseguiu manter a temperatura interior dentro de 
valores confortáveis. 
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Foi importante verificar-se o efeito estabilizador, sobre a temperatura ambiente, promovida pelos 
sistemas de pavimento radiante de baixa temperatura.  

Observou-se pela figura 92 que durante o período em que o sistema de aquecimento se encontrou 
desligado, no hall dos quartos, a temperatura registada pelo sensor nº 9 (próximo do tecto) era superior 
à temperatura registada pelo sensor nº 12, junto ao pavimento. 

Em contrapartida, pela análise da figura 98 e aquando do sistema ligado, verificou-se inverter as 
médias das diferenças diárias, tendo-se obtido temperaturas junto ao pavimento ligeiramente mais 
acentuadas. 

Durante o período de 20 de Março a 1 de Abril, decorriam simultaneamente trabalhos finais de 
construção, em algumas das divisões da casa, e por esse facto os dados dos consumos de energia 
eléctrica pelo sistema de climatização e AQS, foram misturados com outros consumos, difíceis de 
individualizar, para se obter rigor na avaliação. 

Na semana de 2 a 8 de Abril foi possível reunir as condições para que se obtivesse um valor válido 
para o consumo de energia eléctrica realizado pelo sistema. 

Verificou-se que nessa semana o consumo de energia apresentou um valor de 68kW.h. A obtenção 
deste valor, permitiu ser possível quantificar os resultados “in situ” em termos energéticos. 

Teria sido importante, e de certo modo determinante conseguir uma base mais alargada de semanas 
com consumos “normais” previstos para o aquecimento. 

Os consumos obtidos para este edifício foram contabilizados com o edifício sem ocupação, ficando 
assim excluídos os ganhos internos devidos à actividade humana e à utilização de equipamentos e 
iluminação, contabilizados na avaliação regulamentar pelo RCCTE e pela simulação dinâmica do 
programa CASAnova. 
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6 
APRESENTAÇÃO DE DISCUSSÃO 

DE RESULTADOS  
 

 

6.1. ENQUADRAMENTO 

O presente capítulo permitiu avaliar termicamente o edifício de duas formas distintas e comparar os 
valores obtidos desta forma, com os dados recolhidos em obra pelos sensores e os registos do contador 
da electricidade. 

A primeira forma sobre a qual se realizou este estudo foi através da simulação dinâmica do edifício 
utilizando o programa chamado CASAnova. Por sua vez, a segunda forma de análise do caso de 
estudo foi efectuada a partir do cálculo estático simplificado previsto no regulamento para a eficiência 
energética (RCCTE).  

Após isso, será proposto comparar os cálculos obtidos, com os resultados da aquisição de dados que 
foi realizada no interior e no exterior ao edifício. 

Apenas deste modo será possível verificar se existe convergência entre os métodos a testar e a 
consistência e coerência dos resultados.  

Ao ser utilizado mais que um método de cálculo é possível dispor de um processo de análise que evite 
subestimar ou sobrestimar as necessidades de energia do edifício e melhorar a eficiência energética e a 
qualidade do conforto térmico no seu interior. 

Por fim, será tentado comparar as temperaturas interiores obtidas a partir dos registos dos sensores, 
com as estimadas aquando do dimensionamento do pavimento radiante e verificar a coerência com os 
dados de projecto utilizados. 
 
6.2. SIMULAÇÃO NO PROGRAMA DE CÁLCULO CASANOVA PARA O AQUECIMENTO AMBIENTE  

O programa CASAnova, é um programa de simulação dinâmica térmica, que permite efectuar o 
cálculo das necessidades de aquecimento e arrefecimento, estimar as variações da temperatura no 
interior do edifício, verificar a contribuição dos ganhos solares, das infiltrações de ar e da ventilação 
natural. 

Através de uma interface gráfica os dados são inseridos de uma forma simples e organizada de modo a 
relacionar a geometria de construção, a orientação, o tipo de isolamento térmico e vidros a utilizar, 
entre outros [53]. 

A interface gráfica utilizada por este programa apresenta o aspecto representado nas figuras 101 e 102. 
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Fig.101 – Apresentação gráfica do input da geometria do edifício no programa de simulação CASAnova  

 

 
Fig.102 – Apresentação gráfica do input dos coeficientes de transmissão no programa de simulação CASAnova 
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Deste modo é relevante o modo como se podem testar diferentes opções. Por exemplo, se for 
escolhido um tipo de vidro e a respectiva caixilharia, poder-se-à ver a valia da contribuição destes 
elementos no balanço energético final de forma rápida e simples, e assim comparar diferentes 
escolhas. Proporciona também uma forma simples de decidir as especificações de materiais e 
componentes de um projecto.  

O cálculo das necessidades de aquecimento neste programa é baseado na norma Europeia BS EN 
832:2000 (“Thermal performance of buildings. Calculation of energy use for heating. Residential 
buildings”). 

O balanço mensal é realizado entre as perdas por transmissão (condução) e as de ventilação, além de 
serem também contabilizados ganhos internos, solares e a inércia térmica. 

As necessidades de aquecimento são baseadas nas diferenças entre as perdas e os ganhos de energia do 
edifício, para as temperaturas de aquecimento e arrefecimento e a taxa de ventilação, previamente 
definida pelo utilizador.  

Todavia, a simulação dinâmica é realizada considerando o espaço interior do edifício como uma zona 
climática única, sem se considerar a divisão do espaço interior, tendo em vista a simplificação do 
sistema.  

O programa CASAnova permite também, através do tratamento dos dados que constituem os 
resultados das necessidades energéticas, e para algumas opções de sistemas de produção de calor e 
frio, atingir os consumos de energia primária para cada projecto.  

Os dados climáticos para uma determinada região, ou pertencem a uma base de dados predefinida ou 
devem ser inseridos com a formatação WMI. 

Os resultados são apresentados de forma gráfica e numérica, em diferentes tabelas com os resumos dos 
diferentes valores mensais. 

 

6.2.1. DADOS CLIMÁTICOS 

O programa CASAnova utiliza os dados climáticos exteriores como a temperatura média do ar, 
temperatura máxima do ar e temperatura mínima do ar, disponíveis na sua base de dados para efectuar 
uma simulação o mais próxima da realidade. 

Os dados climáticos relativos à temperatura são tratados por uma rotina do programa de cálculo, 
associados a um intervalo de tempo, normalmente, mensal e estão representados no quadro 35. 

As temperaturas exteriores utilizadas no âmbito deste caso de estudo dizem respeito aos meses de 
Março e Abril. Todavia, como se trata de um programa de simulação dinâmica e existe a possibilidade 
de estimar os diferentes valores para cada mês, verifica-se que pode ser relevante a exposição dos 
valores restantes para cada mês. 
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Quadro 35 – Temperaturas exteriores estimadas pelo Programa CASAnova 

Mês T Média ⁰C T Máxima ⁰C T Mínima ⁰C 

Janeiro 10,0 21,5 0,5 

Fevereiro 10,6 20,6 0,3 

Março 11,7 20,0 -0,2 

Abril 12,8 25,9 2,3 

Maio 14,4 31,8 4,5 

Junho 17,8 30,7 8,8 

Julho 19,4 33,8 10,1 

Agosto 18,9 33,9 8,5 

Setembro 18,3 29,9 7,8 

Outubro 15,6 26,0 7,5 

Novembro 12,8 23,1 -0,4 

Dezembro 11,1 20,9 -0,2 

 

6.2.2. RESULTADOS   

O edifício principal e a biblioteca foram simulados de forma individual de modo a serem apresentados 
resultados mais fiáveis. 

Alguns dos valores introduzidos neste programa de cálculo encontram-se calculados e referidos no 
Capítulo 3.  

A forma de introdução das áreas interiores do edifício é obtida considerando a geometria de um único 
bloco e não a sua composição em pequenas fracções.  

Os coeficientes de transmissão térmica, assim como áreas dos vãos, a sua orientação e as respectivas 
áreas de alçados; foram introduzidas com valores idênticos ou semelhantes, de forma a obter-se dados 
que possam posteriormente ser comparáveis com os do RCCTE. 

Todavia, não se torna possível, a definição com rigor da heterogeneidade de paredes e sua mudança de 
plano em planta, não permitindo a possibilidade de personalizar pontes térmicas, mas sim de 
considerar um valor médio para estas.  

Finalmente será contabilizado o valor global das necessidades de energia térmica para aquecimento 
em kW.h/m2.ano e, a sua conversão para as necessidades de energia eléctrica para aquecimento em 
kWh/ ºC.dia. 

 

6.2.2.1. Edifício Principal 

O quadro 36 é obtido a partir da simulação no próprio programa e permite identificar as potências 
máximas de aquecimento e arrefecimento necessárias, assim como contabiliza as perdas específicas 
totais para o edifico principal. 
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A área utilizada para a simulação deste edifício foi de 162,7 m2. Este valor é superior à área interior 
existente (Aexistente de 159,0 m2), mas tudo se resume devido a ter se introduzir no programa as 
dimensões geométricas interiores como um único bloco, incluindo as paredes interiores no seu todo. 

Quadro 36 – Dados obtidos para edifício principal 

Perdas específicas totais 453,7 W/⁰C 

Potência máxima de aquecimento 8,7 kW 

Potência específica máxima de aquecimento 53,5 W/m2 

Potência máxima de arrefecimento 6,2 kW 

Potência específica máxima de arrefecimento 37,9 W/m2 

Total de dias de aquecimento 287 dias/ano 

Factor de Forma 0,79 m-1 

Energia requerida para aquecimento 69,9 kWh/m2.ano 

 

No quadro 36 observa-se que a potência máxima de aquecimento é superior à de arrefecimento. 
Verifica-se que em 287 dias do ano é necessário recorrer a um sistema de aquecimento no interior do 
edifício principal de forma a manter uma temperatura constante de 20ºC. 

O quadro anterior mostra além das potências máximas de aquecimento, também as necessidades 
térmicas específicas requeridas para o aquecimento ambiente interior. 

Na figura 103 apresenta-se a variação anual em horas de aquecimento e arrefecimento, necessários 
para manter a temperatura interior constante, de acordo com os dados gerados pelo programa 
CASAnova. Foi verificado que no mês de Setembro pertencendo este à estação de arrefecimento não é 
necessário recorrer a um sistema de arrefecimento no interior do edifício. Nos meses de Junho, Julho e 
Agosto em que o programa considerou a necessidade de arrefecimento interior, se existir a prevenção 
com a ventilação natural e o cuidado de beneficiar da inércia térmica das espessas paredes em granito 
é possível prescindir de um equipamento mecânico para o realizar. 

 

Fig.103 – Variação anual das horas de aquecimento e arrefecimento de acordo com os dados do programa 
CASAnova para o edifício principal 
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O programa permite simular e traduzir em valores mensais as necessidades de energia térmica de 
aquecimento, como se pode analisar pelo quadro 37.  

Para ser possível obter as necessidades de energia eléctrica que o sistema implementado irá consumir 
durante o seu funcionamento, é necessário dividir as necessidades de energia térmica simuladas para 
cada mês, pelo COP da bomba de calor geotérmica. Como já se tinha referido no Capítulo 3, o COP do 
sistema utilizado é igual a 5, de acordo com o catálogo do fabricante da bomba de calor geotérmica 
(figura 47). 

Quadro 37 – Dados para as necessidades mensais de aquecimento para o edifício principal 

Mês 
Nec. Energia Térmica p/ 

aquecimento (kWh) 
COP 

Nec. Energia Eléctrica p/ 
aquecimento (kWh) 

Janeiro 2343 

5,0 

469 

Fevereiro 1883 377 

Março 1514 303 

Abril 1096 219 

Maio 595 119 

Junho 15 3 

Julho 0 0 

Agosto 0 0 

Setembro 6 1 

Outubro 431 86 

Novembro 1411 282 

Dezembro 2081 416 

 

No quadro 38, é possível verificar as necessidades anuais de energia térmica e eléctrica para o 
aquecimento interior do edifício principal. 

Quadro 38 – Dados para as necessidades anuais de aquecimento para o edifício principal 

Nec. Energia Térmica para aquecimento 11375 kWh/ano 

Nec. Energia Eléctrica para aquecimento 2275 kWh/ano 

 

6.2.2.2. Biblioteca 

O quadro 39 é obtido de maneira idêntica ao simulado para o edifício principal. Permite identificar as 
potências máximas de aquecimento e arrefecimento necessárias, assim como contabiliza as perdas 
específicas totais para a biblioteca. 

A área utilizada para a simulação deste edifício foi de 44,0 m2. Este valor é superior à área interior 
existente (Aexistente de 42,9 m2), mas tudo se resume devido a ter se introduzir no programa as 
dimensões geométricas interiores como um único bloco, incluindo as paredes interiores no seu todo. 
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Quadro 39 – Dados obtidos para a biblioteca 

Perdas específicas totais 191,3 W/⁰C 

Potência máxima de aquecimento 3,7 kW 

Potência específica máxima de aquecimento 84,3 W/m2 

Potência máxima de arrefecimento 2,4 kW 

Potência específica máxima de arrefecimento 53,7 W/m2 

Total de dias de aquecimento 293 dias/ano 

Factor de Forma 1,26 m-1 

Energia requerida para aquecimento 123,5 kWh/m2.ano 

 

No quadro 39 observa-se que a potência máxima de aquecimento é superior à de arrefecimento. 

Verificou-se que em 293 dias do ano é necessário recorrer a um sistema de aquecimento no interior da 
biblioteca de forma a manter uma temperatura constante de 20ºC. 

Na figura 104 apresenta-se a variação anual em horas de aquecimento e arrefecimento, necessários 
para manter a temperatura interior constante, de acordo com os dados gerados pelo programa 
CASAnova. 

O mês de Agosto era o único mês durante o qual era necessário um período de horas de arrefecimento 
no interior da biblioteca. 

Contudo, se existirem procedimentos diários de ventilação pelas janelas durante a noite de forma a 
refrigerar naturalmente a habitação e usufruir da forte inércia térmica existente, não é necessário 
recorrer a um sistema de arrefecimento nesse intervalo de tempo. Nos restantes meses, é possível 
observar que existem pelo menos seis meses, dentro dos quais existem algumas horas em que não é 
necessário aquecimento ambiente, existindo apenas nesses períodos o aquecimento das águas 
sanitárias.   

 

Fig.105 – Variação anual das horas de aquecimento e arrefecimento de acordo com os dados do programa 
CASAnova para a biblioteca 
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O programa permite simular e traduzir em valores mensais as necessidades de energia térmica de 
aquecimento, como se pode analisar pelo quadro 40.  

Para ser possível obter as necessidades de energia eléctrica que o sistema implementado irá consumir 
no seu funcionamento, é necessário realizar o mesmo procedimento já utilizado para o edifício 
principal. 

Quadro 40 – Dados para as necessidades mensais de aquecimento para a biblioteca 

Mês 
Nec. Energia Térmica p/ 

aquecimento (kWh) 
COP 

Nec. Energia Eléctrica p/ 
aquecimento (kWh) 

Janeiro 1044 

5,0 

209 

Fevereiro 850 170 

Março 743 149 

Abril 530 106 

Maio 318 64 

Junho 24 5 

Julho 0 0 

Agosto 3 1 

Setembro 22 4 

Outubro 314 63 

Novembro 673 135 

Dezembro 924 185 

 

No quadro 41, é possível verificar as necessidades anuais de energia térmica e eléctrica para o 
aquecimento interior da biblioteca. 

Quadro 41 – Dados para as necessidades anuais de aquecimento para a biblioteca 

Nec. Energia Térmica para aquecimento 5445 kWh/ano 

Nec. Energia Eléctrica para aquecimento 1089 kWh/ano 

 

6.2.2.3. Resumo dos resultados totais dos dois edifícios em estudo 

Após a análise das necessidades de aquecimento ambiente mensais para o edifício principal e para a 
biblioteca é possível apresentar a figura 105 representativa dos consumos eléctricos dimensionados, no 
programa CASAnova.  

No gráfico seguinte é apresentado o somatório mensal das necessidades de energia eléctrica para os 
dois edifícios. Este permite verificar que existe um acréscimo elevado de energia entre o mês de 
Outubro e o mês de Novembro. As diferenças entre as amplitudes destes dois meses contabilizaram 
um valor de 268 kWh, como se pode verificar pela análise da figura seguinte. 
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Foi verificado que durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Novembro e Dezembro, o consumo 
eléctrico para o aquecimento interior era elevado e acima dos 400 kWh. 

 

Fig.105 – Gráfico representativo dos consumos eléctricos dos dois edifícios simulados 

 

De forma a ser possível, efectuar uma análise comparativa entre os diferentes métodos de estudo sobre 
o valor total das necessidades de aquecimento, apresenta-se de seguida o número de graus dias (GD) 
utilizado pelo programa CASAnova e, a conversão das necessidades anuais de energia eléctrica em 
kWh/ano para necessidades anuais de energia eléctrica em graus dias (GD). 

Quadro 42 – Conversão das nec. de aquecimento anuais totais em nec. de aquecimento por GD 

Nec. Energia Térmica Total para aquecimento 16820 kWh/ano 

Nec. Energia Eléctrica Total para aquecimento 3364 kWh/ano 

NºGD 1789 (ºC.dia) 

Nec. Energia Eléctrica para aquecimento em GD 1,88 kWh/(ºC.dia) 

 

6.3. CÁLCULO COM BASE NO RCCTE E NO SOLTERM 

O presente subcapítulo pretende efectuar a verificação do Regulamento das Características de 
Comportamento Térmico dos Edifícios – RCCTE, Decreto-Lei Nº 80/2006 de 4 de Abril e inclui a 
quantificação dos diferentes parâmetros térmicos e a determinação das necessidades nominais de 
energia útil de aquecimento (Nic) e de arrefecimento (Nvc) e a quantificação das necessidades 
nominais de energia útil para produção de água quente sanitária (Nac).  

Na fase de comparação entre os dados obtidos pelo CASAnova, as medições realizadas “in situ” e pelo 
RCCTE serão apenas avaliadas as necessidades para o aquecimento ambiente. O sistema 
implementado em obra permite a realização do aquecimento ambiente e das águas quentes sanitárias. 
Por sua vez, durante a fase de medições “in situ” e o registo dos valores semanais do contador da 
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electricidade não ocorreram gastos de água quente sanitária, o que corresponde a que o consumo 
eléctrico registado apenas correspondia ao consumo de energia para manter o sistema de aquecimento 
ligado.  

O consumo de AQS apesar de ter sido verificado e simulado no Solterm não foi abordado com muito 
pormenor neste trabalho, uma vez que durante a medição “in situ” não ocorriam consumos médios 
diários de águas quentes sanitárias.  

Todavia, da simulação efectuada no Solterm [54] para quatro colectores solares padrão de 1m2/cada, 
foi possível quantificar um valor de 1710 kWh/ano (Esolar) que os painéis permitiam oferecer ao 
sistema, caso tivesse-se optado por este tipo de energia renovável [55]. 

O sistema executado além de proceder ao aquecimento ambiente, permitia simultaneamente realizar o 
aquecimento das águas quentes sanitárias até 60ºC, dando sempre prioridade a esta última.  

Para verificarmos as energias primárias consumidas, considerámos que a fonte geotérmica fornecia o 
que os colectores solares padrão se dispunham a oferecer. Contudo esta comparação entre as 
necessidades reais que o sistema implementado podia suprir e a que os colectores solares podiam 
fornecer não foi efectuada. 

Relativamente ao facto de existirem dois blocos de edifícios, aquando da simulação para o consumo 
das águas quentes sanitárias, considerou-se o seu consumo como um único, tendo em contas todas as 
alterações que fossem necessárias. 

Assim, o presente subcapítulo pretendeu verificar se as exigências de conforto térmico, relativamente 
às necessidades de aquecimento, foram satisfeitas sem dispêndio excessivo de energia.  

Finalmente, foram também convertidas as necessidades nominais de aquecimento por ano em 
necessidades de aquecimento por GD, de modo a ser plausível a comparação desta necessidade com a 
calculada no subcapítulo anterior e com a obtida à custa da medição realizada em obra. 

 

6.3.1. DADOS CLIMÁTICOS  

6.3.1.1. Zona climática 

Para efeitos do RCCTE, o presente caso de estudo encontra-se localizado em Caminha. A fracção 
autónoma em causa pertence à zona climática de Inverno “I2” e à zona climática de Verão “V2” [56].  

 

6.3.1.2. Graus dias de aquecimento (GD) 

Os GD de aquecimento (base 20ºC) que caracterizam a severidade do clima durante a estação de 
aquecimento para o edifício em estudo são de 1930 ºC.dias [56]. 

 

6.3.1.3. Duração da estação de aquecimento  

A duração da estação de aquecimento para o edifício em estudo é igual a 6,3 meses [56].  

 

6.3.1.4. Energia solar incidente na estação de aquecimento 

A fracção autónoma encontra-se na zona climática I2, logo a energia solar média mensal incidente 
numa superfície vertical orientada a sul na estação de aquecimento (Gsul) é de 93 kWh/m2.mês [57].  
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6.3.1.5. Intensidade da radiação solar para a estação de arrefecimento  

Como a fracção se situa a Norte, na zona climática V2, a intensidade da radiação solar é a indicada no 
quadro seguinte [58].  

Quadro 43 – Intensidade da radiação solar para a estação de arrefecimento 

Zona 
climática 

Intensidade da radiação solar - Ir 

[kWh/m2] 

N NE E SE S SW W NW Horiz. 

V2 – N 200 320 450 470 420 470 450 320 790 

 

6.3.1.6. Temperatura média mensal do ar para a estação de arrefecimento 

A temperatura do ar exterior para a estação convencional de arrefecimento é igual a 19 ºC, pois a 
fracção em estudo localiza-se na zona climática V2 - Norte [58]. 

 

6.3.2. REQUISITOS ENERGÉTICOS REGULAMENTARES 

Para que um edifício cumpra o RCCTE, é necessário que a sua necessidade nominal anual de energia 
Nic, Nvc e Nac não exceda os valores máximos admissíveis, que se designam por Ni, Nv e Na. 

 

6.3.2.1. Necessidades nominais de energia útil para aquecimento  

Segundo o RCCTE, as necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (Nic), de uma 
habitação, não podem exceder o valor limite das necessidades nominais de energia útil para 
aquecimento (Ni). Consoante a morfologia da habitação, a qualidade térmica das paredes exteriores, o 
aproveitamento dos ganhos solares, as perdas por ventilação e as energias renováveis utilizadas para 
compensar perdas e necessidades elevadas devido à deficiente construção, é possível quantificar um 
valor que permita averiguar se os sistemas e demais escolhas construtivas foram bem realizados.  

O valor limite das necessidades nominais de energia útil para aquecimento (Ni), depende do factor de 
forma (FF) da fracção autónoma e dos graus dias (GD) do clima local. 

O factor de forma é o quociente entre o somatório das áreas da envolvente exterior (Aext) e da 
envolvente interior (Aint) multiplicado pelo respectivo valor de τ, da fracção autónoma com 
exigências térmicas, e o volume interior (V) [59]: 

 

 
V

τAA
FF

intext 
      [m-1] 

 

Este permite averiguar se as áreas da envolvente exterior e da envolvente interior afectada pelo 
coeficiente τ, são demasiado elevadas em relação ao volume interior. Quanto mais elevado for o factor 
de forma, pior se comporta o edifício termicamente. Pois as áreas das envolventes exteriores são 
superiores ao volume interior que encerra. 
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Para o caso em estudo, as necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (Ni) 
utilizadas neste presente trabalho são calculadas pela seguinte expressão [60]: 

 Para 0,5 < FF ≤ 1,   GDFF0,0370,0214,5Ni      [kWh/(m2ano)] 

 

6.3.2.2. Necessidades nominais de energia útil para arrefecimento  

O valor limite das necessidades nominais de energia útil para arrefecimento (Nv) do edifício em 
estudo depende apenas da sua zona climática [61]:  

 Zona V2 (Norte)    Nv = 18 kWh/m2.ano 

 
6.3.2.3. Limitação das necessidades de energia útil para preparação de AQS 

O limite máximo das necessidades de energia para preparação das águas quentes sanitárias (Na) da 
fracção autónoma é o seguinte [62]: 

 

p

dAQS

A
nM0,081

Na


     [kWh/(m2ano)] 

 
6.3.3. RESULTADOS 

6.3.3.1. Edifício Principal 

O quadro 44 é obtido a partir do cálculo realizado nas folhas de cálculo do RCCTE e permite 
quantificar as perdas e os ganhos energéticos, assim como quantificar as necessidades máximas 
regulamentares para o aquecimento (Ni) em função do factor de forma calculado e os GD atribuídos 
regulamentarmente. Para o edifício em estudo cumprir o regulamento é necessário que as necessidades 
calculadas em função das características e da usabilidade do edifício, sejam inferiores à máxima 
regulamentar.  

A área utilizada para a simulação deste edifício foi de 159,03 m2. Este valor corresponde à área 
interior do edifício, sem a contabilização das paredes interiores.  

Quadro 44 – Dados obtidos para edifício principal 

Perdas relativas à envolvente exterior 337,7 W/⁰C 

Perdas relativas à envolvente interior 0 W/⁰C 

Perdas relativas aos vãos envidraçados 
exteriores 149,0 W/ºC 

Perdas associadas à renovação de ar 133,6 W/ºC 

Ganhos úteis totais (Inverno) 7123,3 kWh/ano 

Perdas térmicas totais 7843,2 kWh 

Ganhos térmicos totais (Verão) 5946,8 kWh 

Factor de forma 0,65 m-1 
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O quadro 45 permite quantificar os restantes valores em falta e verificar as necessidades de energia 
térmica de aquecimento e arrefecimento desta habitação. 

Quadro 45 – Valores de cálculo das nec. nominais de aquecimento e arrefecimento para o edifício principal 

Nic 

kWh/(m2ano) 

Ni 

kWh/(m2ano) 

Nvc 

kWh/(m2ano) 

Nv 

kWh/(m2ano) 

135,9 91,5 3,7 18,0 

 

Observa-se que as necessidades de aquecimento anuais ultrapassam as necessidades de aquecimento 
anuais máximas estipuladas. Relativamente às necessidades de arrefecimento estas são reduzidas e por 
isso cumpridas. 

Como no presente estudo apenas se irá comparar as necessidades de aquecimento interior. O quadro 
46 traduz as necessidades anuais de energia eléctrica para o aquecimento interior do edifício principal.   

Para ser possível obter a energia eléctrica, a fornecer ao sistema implementado para o seu 
funcionamento, é necessário dividir as necessidades de energia térmica simuladas para cada mês, pelo 
COP da bomba de calor geotérmica. O procedimento é idêntico ao já realizado no subcapítulo 
referente aos valores calculados pelo programa CASAnova. 

Quadro 46 – Dados para as necessidades anuais de aquecimento para o edifício principal 

Nec. Energia Térmica para aquecimento  21608,1 kWh/ano 

Nec. Energia Eléctrica para aquecimento 4321,6 kWh/ano 

 

6.3.3.2. Biblioteca 

O quadro 47 é obtido a partir do cálculo realizado nas folhas de cálculo do RCCTE e permite 
quantificar as perdas e os ganhos energéticos, assim como quantificar as necessidades máximas 
regulamentares para o aquecimento (Ni) em função do factor de forma calculado e os GD atribuídos 
regulamentarmente. Para o edifício em estudo cumprir o regulamento é necessário que as necessidades 
calculadas em função das características e da usabilidade do edifício, sejam inferiores à máxima 
regulamentar.  

A área utilizada para a simulação deste edifício foi de 42,89 m2. Este valor corresponde à área interior 
da biblioteca, sem a contabilização das paredes interiores.  
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Quadro 47 – Dados obtidos para a biblioteca 

Perdas relativas à envolvente exterior 138,4 W/⁰C 

Perdas relativas à envolvente interior 1,7 W/⁰C 

Perdas relativas aos vãos envidraçados 
exteriores 43,7 W/ºC 

Perdas associadas à renovação de ar 37,4 W/ºC 

Ganhos úteis totais 2213,7 kWh/ano 

Perdas térmicas totais 2547,0 kWh 

Ganhos térmicos totais (Verão) 1785,2 kWh 

Factor de forma 0,95 m-1 

 

O quadro 48 permite quantificar os restantes valores em falta e verificar as necessidades de energia 
térmica de aquecimento e arrefecimento desta habitação. 

Quadro 48 – Valores de cálculo das nec. nominais de aquecimento e arrefecimento para a biblioteca 

Nic 

kWh/(m2ano) 

Ni 

kWh/(m2ano) 

Nvc 

kWh/(m2ano) 

Nv 

kWh/(m2ano) 

187,4 112,9 6,2 18,0 

 

Observa-se que as necessidades de aquecimento anuais ultrapassam as necessidades de aquecimento 
anuais máximas estipuladas. Relativamente às necessidades de arrefecimento estas são reduzidas e por 
isso cumpridas. 

Como no presente estudo apenas se irá comparar as necessidades de aquecimento interior. O quadro 
49 traduz as necessidades anuais de energia eléctrica para o aquecimento interior da biblioteca.   

Quadro 49 – Dados para as necessidades anuais de aquecimento para a biblioteca 

Nec. Energia Térmica para aquecimento  8039,5 kWh/ano 

Nec. Energia Eléctrica para aquecimento 1607,9 kWh/ano 

 

No presente trabalho apesar de não ter ocorrido forma de contabilizar os consumos de energia para a 
produção de águas quentes sanitárias, foi calculado utilizando o Solterm a energia que 4m2 de painéis 
solares padrão disponibilizariam ao sistema aquando da produção de AQS. 

Para o conjunto do edifício principal e a biblioteca os painéis solares permitiam fornecer de apoio ao 
sistema de produção de água quente 1710 kWh/ano.  

No sistema implementado para ser considerado o incremento da energia geotérmica em alternativa ao 
sistema solar, era necessário que este fornecesse uma quantidade de energia igual ou superior à energia 
fornecida pelo sistema solar. 
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6.3.3.3. Resumo dos resultados totais dos dois edifícios em estudo 

No quadro 50 encontra-se representado os consumos totais para as necessidades de energia térmica de 
aquecimento, arrefecimento e de AQS, que o edifício segundo o RCCTE verifica de modo a serem 
cumpridas as temperaturas interiores de conforto, e os 40 litros de água quente sanitária por dia e por 
pessoa. 

Quadro 50 – Valores de cálculo das necessidades de aquecimento, arrefecimento, de preparação de AQS  

Nic 

kWh/ano 

Ni 

kWh/ano 

Nvc 

kWh/ano 

Nv 

kWh/ano 

Nac 

kWh/ano 

Na 

kWh/ano 

29647,6 22587,9 854,3 3634,2 1508,2 4730,5 

 

De modo a ser possível, efectuar uma análise comparativa entre os diferentes métodos de estudo sobre 
o valor total das necessidades de aquecimento, foi utilizado o número de 1930ºC.dia, utilizado pelo 
RCCTE para o local em estudo. No quadro 51 encontram-se representadas as necessidades de energia 
eléctrica para aquecimento em graus dias. 

Quadro 51 – Conversão das nec. de aquecimento anuais totais em nec. de aquecimento por GD 

Nec. Energia Térmica Total para aquecimento Nic 29647,6 kWh/ano 

Nec. Energia Eléctrica Total para aquecimento 5929,5 kWh/ano 

Nec. Energia Eléctrica para aquecimento em GD 3,0 kWh/(ºC.dia) 

 

6.4. CÁLCULO DOS GRAUS DIAS DURANTE A MEDIÇÃO “IN SITU”  

Para proceder à comparação entre os diferentes métodos foi necessário calcular o número de GD 
correspondente à semana em que o sistema de aquecimento interior esteve ligado. 

O método de cálculo GD é baseado na duração da estação de aquecimento.  

Ao quantificar-se o número de GD, este reflecte a severidade do clima com base numa temperatura 
interior de conforto para a estação de aquecimento. 

Consoante a zona climática do país (I1, I2 ou I3), o número de graus dias difere. Para locais em que as 
temperaturas exteriores sejam baixas, o número de GD aumenta, pois as diferenças entre a temperatura 
interior (na base 20ºC) [63] e a exterior são elevadas. 

Pela observação da figura seguinte é possível verificar em Portugal continental as zonas climáticas de 
Inverno [64]. 
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Fig.106 – Portugal continental: Zonas climáticas de Inverno 

 

Desta forma foi possível comparar o consumo eléctrico registado semanalmente com os consumos 
estimados pelo programa CASAnova e pelo RCCTE. 

O primeiro passo foi considerar que a temperatura interior de referência no edifício, para garantir as 
condições de conforto, teria de se encontrar a 20ºC.  

De seguida, efectuou-se o tratamento dos valores obtidos pelo sensor nº 15 (localizado no exterior) 
durante o intervalo da semana de 2 a 8 de Abril, agrupando à parte os dados recolhidos por este sensor 
hora a hora. Posteriormente, foi realizada a diferença entre as temperaturas interiores de referência 
(Tref: 20ºC) e as temperaturas exteriores monitorizadas.  

Finalmente procedeu-se ao somatório das diferenças entre estas duas temperaturas, e dividiu-se o valor 
obtido por 24. Desta forma, foi possível obter-se o número de GD correspondentes a esta semana. 

O gráfico referente às diferenças de temperaturas entre a semana do dia 2 ao dia 8 de Abril encontra-se 
representado na figura 107. 

É possível verificar que quanto mais reduzida fosse a temperatura exterior, mais elevadas se 
apresentavam as diferenças entre a temperatura interior e exterior e consequentemente mais elevado 
seria o número de graus dias. 

No quadro 52 encontram-se representadas as temperaturas médias calculadas diariamente e as 
temperaturas máximas e mínimas diárias obtidas pelo sensor nº 15, localizado no exterior. Pretende-se 
verificar a proximidade da temperatura exterior à temperatura interior de conforto a 20ºC. 
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Quadro 52 – Comparação das temperaturas diárias exteriores 

Dia da Semana 
Temp. Máxima 
exterior em ºC 

Temp. Mínima 
exterior em ºC 

Temp. Média 
diária exterior 

em ºC 

Dif. de Temp. 
Médias diárias 

em ºC 

(Tint – Text) 

2 de Abril 18,66 9,82 12,84 7,16 

3 de Abril 17,52 9,82 13,05 6,95 

4 de Abril 17,90 12,16 13,41 6,59 

5 de Abril 16,76 10,21 12,66 7,34 

6 de Abril 14,09 8,23 10,41 9,59 

7 de Abril 14,09 7,43 9,77 10,23 

8 de Abril 16,00 8,23 11,74 8,26 

 

Na figura 107 é possível comparar graficamente as diferenças entre a temperatura interior e exterior 
horária, para cada dia da semana.  

 
Fig.107 – Gráfico representativo das diferenças de temperaturas: Graus dias 

 

Verificou-se que as diferenças entre as temperaturas diárias máximas exteriores e as temperaturas 
diárias mínimas exteriores eram elevadas e variavam acima dos 5ºC.  

De seguida, procedeu-se à contabilização e à conversão dos dados observados no contador da 
electricidade para a semana em estudo. Deste modo torna-se mais simples e fiável a comparação dos 
dados obtidos “in situ” com os resultados dos dois outros métodos em análise. 
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Quadro 53 – Conversão das nec. de aquecimento semanal em nec. de aquecimento em GD 

Valor observado no contador da electricidade:  

Nec. Energia Eléctrica Semanal de aquecimento  
68 kWh/semana 

Nº GD calculado 52ºC.dia 

Nec. Energia Eléctrica para aquecimento em GD 1,31 kWh/ (ºC/dia) 

 

6.5. COMPARAÇÃO DAS NEC. ENERGIA ELÉCTRICA PARA AQUECIMENTO EM GRAUS DIAS  

No seguinte quadro é possível verificar que as medições “in situ” possuem as necessidades de 
aquecimento mais baixas comparativamente com os resultados obtidos pelos dois outros métodos em 
estudo. 

Quadro 54 – Comparação das necessidades de aquecimento semanal em GD 

Nec. Energia Eléctrica para aquecimento em GD - kWh/(ºC.dia) 

CASAnova 1,88 

RCCTE 3,00 

“In Situ” 1,31 

 

Os valores obtidos para os diferentes métodos implementados encontram-se próximos e na mesma 
ordem de grandeza. 

O programa CASAnova apresenta um valor intermédio relativamente ao calculado e obtido pelo 
RCCTE e “in situ”. Por se tratar de um programa de simulação dinâmica simplificada os balanços 
energéticos para o edifício em estudo, provêem de simplificações de forma, como foi o caso de criar 
um único espaço interior (ausência de divisões) e permitir majorar as perdas térmicas lineares através 
de um valor pré-existente.  

Por sua vez, este permite realizar de um modo simples a escolha relativa de diversos materiais de 
construção e/ou equipamentos. Por isso, não pode ser considerado um método de cálculo de muita 
precisão, mas permite fornecer um apoio considerável, na especificação de diferentes sistemas 
construtivos.  

Apesar do valor obtido para o RCCTE se encontrar mais elevado que os restantes, este permite ter em 
atenção que possivelmente as temperaturas exteriores recolhidas durante a semana em estudo fossem 
ligeiramente elevadas para as especificadas no RCCTE e, por sua vez o número de graus dias 
calculado para a semana em estudo não correspondesse à realidade esperada. 

O sistema de aquecimento como foi possível verificar pelas temperaturas recolhidas e identificadas no 
Capítulo 5, ainda não permitia o constante aquecimento ambiente a 20ºC, nos diferentes 
compartimentos. Este facto poder-se-á dever ainda à má regulação dos termóstatos e às perdas 
térmicas provenientes de algumas janelas e portas abertas. Quando os termóstatos forem regulados 
para a mesma temperatura interior de 20ºC, o consumo eléctrico possivelmente atingirá valores mais 
elevados, e consequentemente originará um consumo em kWh/ºC.dia mais próximo ao calculado 
através do RCCTE. 
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7 

CONCLUSÕES  
 

 

7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação recaiu sobre a avaliação do comportamento higrotérmico de uma habitação 
através de medições “in situ”.  

Através da introdução de conceitos sobre o conforto, a eficiência energética e sistemas de climatização 
e de produção de AQS, foi possível comparar dados e retirar algumas conclusões. 

O âmbito deste trabalho, permitiu verificar o comportamento térmico de uma habitação submetida a 
obras de reabilitação profunda.  

Para ser possível estudar o comportamento do edifício face às variações climatéricas exteriores, foi 
necessário submete-lo a recolhas diárias de temperaturas e humidade, tendo-se recorrido a sensores 
para o fazer. 

Essas recolhas permitiram verificar como o edifício se comportava interiormente face às condições 
exteriores existentes, estando o sistema de aquecimento desligado ou ligado. 

O processo de licenciamento deste edifício foi realizado anteriormente ao decreto de lei nº80, 
estipulado para o novo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 
aprovado no dia 4 de Abril de 2006. 

Por isso, para este edifício ainda não foi necessário cumprir os requisitos mínimos mencionados no 
RCCTE. Todavia, os parâmetros relativos à norma EN 7730 deviam ser cumpridos e exigidos, para o 
bem estar dos futuros utilizadores.  

O estudo térmico desta habitação aquando da sua construção não tinha sido realizado segundo o 
regulamento estipulado a nível nacional e por isso neste trabalho foi efectuado a comparação entre os 
dados obtidos através de um programa de simulação dinâmico bastante simples (CASAnova), os dados 
obtidos pelo RCCTE e medidas que foram recolhidas “in situ”. 

Finalmente, foi possível realizar um estudo comparativo entre as necessidades de aquecimento 
dimensionadas, as mínimas exigidas no RCCTE e as obtidas pelo contador de electricidade.  

As conclusões seguintes serão realizadas por capítulo e individualmente.   
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7.2. CONCLUSÕES POR CAPÍTULO  

7.2.1. CAPÍTULO 2 

7.2.1.1. Conforto térmico 

Os parâmetros de conforto no interior de espaços habitados são enquadrados pelas normas ISO-7730 e 
pela norma da ASHRAE 55 – 1981. O conforto não é percepcionado de igual forma por todos, e está 
dependente de várias condicionantes relacionadas com parâmetros individuais de cada pessoa e 
ambientais. 

Por este facto, as normas referidas enquadram resultados de estudos muito alargados sobre a 
percepção do conforto. Os valores resultantes estão considerados como valores padrão, na avaliação 
das condições conforto, e análise de sistemas de climatização. 

Durante a semana de 10 a 19 de Março as temperaturas exteriores mantiveram-se mais elevadas do 
que para um típico mês de Março e, as temperaturas interiores foram aumentando gradualmente, 
mantendo-se elevadas mesmo depois da temperatura exterior começar a diminuir. 

Durante esta semana apesar das temperaturas exteriores se encontrarem durante o dia elevadas, 
durante a noite era necessário realizar aquecimento interior para cumprir o estipulado nas normas e 
regulamento. 

Quadro 55 – Temperaturas médias interiores e exteriores para a transição entre a estação de aquecimento e 
arrefecimento (ºC) 

 10 Março 12 Março 14Março 15 Março 17Março 19Março  

T Exterior 15,1 16,1 15,3 16,8 18,7 17,1 

T Edifício 
Principal 

12,9 14,3 15,1 15,4 16,8 17,8 

T Biblioteca 12,4 13,1 14,0 14,5 15,9 17,5 

 

Na habitação em estudo, as temperaturas médias registadas “in situ” para um cenário de estação de 
aquecimento e com o sistema de aquecimento ligado encontram-se representadas no quadro 56. 

Quadro 56 – Temperaturas médias interiores e exteriores para a estação de aquecimento (ºC) 

 2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril 6 Abril 7 Abril 8 Abril 

T Exterior 12,8 13,0 13,4 12,6 10,4 9,8 11,7 

T Edifício 
Principal 

18,5 18,9 19,6 20,2 19,2 18,9 18,9 

T Biblioteca 16,0 15,7 17,2 17,2 15,6 15,8 16,3 

 

As médias das temperaturas obtidas no interior do edifício com o sistema de aquecimento ligado 
apresentaram-se acima dos 18,5ºC para o edifício principal e acima dos 15,7ºC na biblioteca. Os 
valores obtidos foram contabilizados a partir das médias dos oito sensores do edifício principal e dos 
três localizados na biblioteca. 

Os valores obtidos diariamente apresentaram-se inferiores aos 20,0ºC tomados como referência. 
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Todavia, convém lembrar que ainda existiam trabalhos finais de limpeza e algumas das portas e 
janelas encontravam-se abertas. 

Durante o fim-de-semana (4 e 5 de Abril) as temperaturas interiores mantiveram-se mais constantes e 
atingiram valores mais próximos dos que se pretendia.  

Na prática o utilizador poderá estipular e requerer as condições interiores mais adequadas ao seu estilo 
de vida.   

 

7.2.1.2. Eficiência energética 

A eficiência energética encontra-se regulamentada pelo RCCTE, e foi realizado no presente trabalho 
uma avaliação para o edifício em estudo segundo o referido no regulamento. Como o projecto da 
reabilitação foi apresentado anteriormente á entrada em vigor do regulamento, não tinha 
obrigatoriamente que o cumprir. 

Contudo foi levado a efeito uma avaliação sobre as necessidades de aquecimento, arrefecimento e 
AQS segundo o RCCTE.   

No presente trabalho também foi realizado uma simulação dinâmica das necessidades energéticas, 
utilizando o programa CASAnova, segundo a norma europeia EN 832:2000 (“Performance fo 
Buildings – Calculation of Energy Use for Heating – Residential Buildings”). 

A comparação entre dois métodos permitiu averiguar a eficiência energética para o edifício em estudo.  

 

7.2.1.3. Climatização 

Para o cumprimento dos parâmetros de conforto actuais, existem soluções inovadoras e eficientes 
energeticamente, capazes de satisfazer as exigentes condições de conforto. 

Para o aquecimento do interior, os sistemas radiantes de dissipação a baixa temperatura, permitem 
cumprir todas a exigências de temperaturas limite para as superfícies de emissão, resolver o problema 
de variação de temperatura máxima, em relação ao pé-direito, evita os ruídos produzidos por alguns 
tipos de equipamentos existentes a nível nacional e não necessitam de movimentar o ar para 
dissiparem o calor nos espaços.  

As fontes de calor baseadas nas energias renováveis, como as bombas de calor geotérmicas, e a 
energia solar térmica, podem deste modo destacar-se, e contribuir para a eficiência energética global 
de um edifício. 

 

7.2.2. CAPÍTULO 3 

A habitação em estudo corresponde a uma reabilitação de uma de casa rural, integrada numa aldeia 
cercada por montanhas, de construção típica da região, em granito e xisto, integrada num clima de 
forte influência marítima. 

O edifício em estudo encontrava-se num estado de degradação avançado, daí a necessidade de uma 
reabilitação profunda.  

A reabilitação foi feita no sentido de conservar os traços tradicionais arquitectónicos e de manter o 
aspecto rural até então existente. 
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Durante a reabilitação foram considerados as utilizações a dar aos espaços, e a possibilidade de 
introduzir algum tipo de isolamento ao refazer as paredes e pavimento térreos. 

Foi introduzida uma solução contemporânea, de caixilharia em cantoneira de ferro e vidro que 
aumentou significativamente as perdas térmicas por transmissão e infiltrações de ar. 

As coberturas foram executadas de novo, com integração de isolamento, o que permitiu valores de 
globais de transmissão, U, regulamentares. 

Por outro lado, algumas das paredes por serem de granito e de espessura superior a 60cm e não ser 
possível o seu isolamento interior contribuíram significativamente, com as suas perdas, para a 
diminuição da eficiência energética. 

Na maioria dos locais não foi possível tratar as pontes térmicas. 

Devido a existirem dois edifícios separados, verificou-se a influência decisiva num projecto, em 
termos de eficiência energética, do coeficiente de forma. O edifício relativo à biblioteca por esse 
motivo não é um bom exemplo, pois apresentava um factor de forma mais elevado. 

Os materiais como o granito, de grande capacidade calorífica determinou por si só uma elevada inércia 
térmica observada nestes dois edifícios, como foi verificado através das temperaturas recolhidas “in 
situ”. 

A forma como os edifícios foram reabilitados, implicou necessidades térmicas elevadas. 

Os pavimentos térreos e da laje do 1ºandar foram executados praticamente de novo, existindo locais 
onde se procedeu à recuperação das soleiras e padieiras. Neste caso de estudo procedeu-se à execução 
de um sistema de pavimento radiante de baixa temperatura, e procurou-se para além do conforto 
proporcionado, eliminar a estratificação térmica de ar quente junto ao tecto, como seria no caso de um 
sistema baseado em radiadores. 

Em conjugação com o pavimento de baixa temperatura foi especificada uma bomba de calor 
geotérmica e a respectiva sonda, para funcionarem nas condições normais de operação. 

Por outro lado, por se utilizar temperaturas de distribuição no circuito de aquecimento reduzidas e 
próximas dos 30ºC, influenciou-se de um modo decisivo a eficiência do sistema, como se pôde 
verificar pela figura 47 do Capítulo 3. 

O maciço granítico e os lençóis de água subterrânea existentes, constituiu um meio ideal para a 
introdução de sondas geotérmicas. 

Assim procurou-se compensar a baixa eficiência energética do edifício devido aos processos 
construtivos implementados e devido às condicionantes existentes durante a reabilitação, com a alta 
eficiência do sistema de climatização, a sua adequação ao meio envolvente, e o baixo impacto 
ambiental. 

 

7.2.3. CAPÍTULO 4 

Com o objectivo de recolher dados “in situ” que permitissem um meio de comparação dos valores 
obtidos por medição e registo, com os determinados pelo regulamento RCCTE e os aferidos pela 
simulação dinâmica (programa CASAnova), foi implementado um plano de aquisição e registo de 
dados (PRD), baseado na utilização de sensores. 

Para a execução do PRD, foram utilizados 12 sensores, 8 no interior do edifício principal, 3 na 
biblioteca e 1 no exterior, posicionados de acordo as figuras 79, 80 e 82. 
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Previamente a se colocar os sensores “in situ” foi efectuado uma verificação, para o registo de 
temperaturas e humidade relativas, simultaneamente a todos os sensores, de modo a estabelecer as 
diferenças relativas entre sensores. Para isso foram apontados os intervalos predefinidos, para 
posteriormente ser possível a sua comparação com os dados realmente recolhidos no interior da 
câmara. De seguida foram calculados os desvios padrão para cada um dos sensores. 

No final da medição em obra, voltou-se a realizar um procedimento semelhante, com o mesmo 
propósito de avaliar possíveis desvios que pudessem comprometer os registos recolhidos. 

Em obra e de um modo sucinto, os sensores foram sincronizados no tempo e todos de forma idêntica, 
colocados á mesma altura relativamente ao pavimento, com excepção dos sensores nº 15,9, 4 e 5 que 
foram colocados ou no tecto ou mais próximo a este.   

Em todos os sensores apresentou-se o cuidado de estes não ficarem expostos directamente à radiação 
solar e à chuva. 

Após o período de medição no interior do edifício, os sensores ainda registavam de forma idêntica à 
inicial, com a excepção do sensor nº 5. 

A quantidade de sensores implementada durante o caso de estudo permitiu verificar que alguns dos 
sensores recolhiam valores idênticos, tendo um comportamento muito semelhante entre si. 

Os sensores colocados na biblioteca permitiram concluir que apenas teria sido necessário a utilização 
de um único sensor neste compartimento, uma vez que a temperatura no seu interior era sempre muito 
constante. Na presente análise quantificou-se em mais pormenor o sensor nº 17. 

Relativamente ao edifício principal, o r/chão do quarto Q2 manifestou temperaturas interiores muito 
semelhantes às do quarto Q1. Neste piso foi importante avaliar o comportamento térmico para apenas 
um dos quartos e no respectivo hall. Foram observadas com mais detalhe as medições realizadas por 
apenas três sensores (sensor nº 2, 9 e 12). 

O 1ºandar do edifício principal por sua vez possuía na sua envolvente interior uma sala de estar, jantar 
e cozinha sem delimitações interiores, constituindo deste modo um único compartimento. Achou-se 
importante avaliar o seu desempenho, assim como o da varanda interior orientado a Poente. Neste caso 
de estudo foram sujeitos a uma maior atenção os sensores nº 5 e 8. 

Conclui-se deste modo, que é importante detalhar especificamente cada compartimento para se 
compreender as pequenas variações existentes, permitindo desta forma, uma análise mais profunda 
sobre a homogeneidade de cada um deles. Contudo, se fossem utilizados apenas seis sensores no 
interior dos edifícios e um no seu exterior, eram atingidos valores semelhantes, da mesma ordem de 
grandeza e de igual fiabilidade.  

 

7.2.4. CAPÍTULO 5 

A elaboração do Capítulo 5 sobre os resultados da monitorização permitiu retirar algumas conclusões 
acerca do comportamento térmico do edifício e do tipo de dados recolhidos durante o período em 
estudo. 

Os dados recolhidos “in situ” corresponderam a um intervalo curto de medição, sendo necessário 
encará-los como representativos para uma base de análise simples. Estes não podem ser considerados 
valores certos e definitivos, nem podem servir de exemplo para outros casos de estudo. 
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De seguida serão apresentados as análises possíveis a ter em conta com os dados recolhidos ao longo 
das semanas em estudo. 

 

7.2.4.1. Recolha de dados com o sistema de aquecimento desligado 

Durante esta semana observaram-se os seguintes aspectos: 

 As temperaturas exteriores registadas pertenciam a uma semana característica de transição 
entre a estação de aquecimento e de arrefecimento; 

 O edifício principal e a biblioteca em termos térmicos não se comportavam de forma idêntica, 
sendo evidente a sua elevada heterogeneidade; 

 Quando a temperatura exterior apresentava variações elevadas, o r/chão do edifício principal 
comportava-se como o elemento mais estável termicamente; 

 O 1ºandar do edifício principal e a biblioteca eram facilmente influenciáveis pelos 
incrementos da temperatura externa; 

 A existência de vãos orientados a Poente e a Sul, contribuem para um aumento significativo 
da temperatura interior nesses compartimentos, todavia a biblioteca por possuir duas palas 
(uma na horizontal e outra na vertical), apresenta valores interiores mais baixos; 

 Os compartimentos com vãos expostos a Poente e pouco sombreados, após terem estado 
sujeitos a elevados ganhos solares, apresentam um intervalo de cerca de 48 horas em que a 
temperatura interior ainda se mantém superior e acima de 1ºC, mesmo depois da temperatura 
exterior já atingir valores mais reduzidos; 

 Vãos com o mesmo tipo de orientação apresentam valores para a temperatura interior mais 
elevados, quanto maior forem as suas áreas e quanto menor for o sombreamento aplicado; 

 O quarto Q2 mantém a sua temperatura interior constante devido a apresentar poucos ganhos 
solares pelos envidraçados;  

 Temperaturas interiores medidas no mesmo compartimento, em pontos alinhados entre si e na 
vertical, apresentam valores mais elevados junto ao tecto e com uma diferença entre eles 
superior a 1,0ºC; 

 A humidade relativa interior apresentou-se elevada em comparação com a do exterior, 
existindo uma diferença média entre elas acima dos 20,0%. 

 

7.2.4.2. Recolha de dados com o sistema de aquecimento ligado 

Durante esta semana observaram-se os seguintes aspectos: 

    A escolha de determinados elementos construtivos, como foi o caso dos vidros, tipo de 
caixilharia e paredes em betão, a não utilização de isolamentos na caixa-de-ar das paredes e a 
opção em utilizar portadas em apenas em alguns vãos (que não os essenciais) revelou ser 
determinante para o aumento das perdas interiores; 

 As temperaturas exteriores registadas pertenciam a uma semana típica da estação de 
aquecimento; 

 O sistema de aquecimento garante homogeneidade no aquecimento com excepção para alguns 
compartimentos com vãos mais expostos aos ganhos solares; 

 Nos compartimentos com os vãos desprotegidos e orientados a Sul e a Poente atingiam em 
certos períodos do dia, temperaturas elevadas, originando um sobreaquecimento nas zonas 
próximas ao pavimento; 
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 Para as temperaturas junto ao tecto e próximas a vãos expostos, estas sofriam um decréscimo 
acentuado sempre que a temperatura exterior diminuía; 

 Em compartimentos sujeitos a poucos ganhos solares pelos envidraçados (quarto Q2), as 
temperaturas interiores atingiam valores constantes e próximos da temperatura de conforto 
(com base de 20ºC); 

 O sistema de aquecimento permite contribuir para a redução da humidade relativa interior; 
 Em edifícios diferentes, como foi o caso do edifício principal e a biblioteca, mas dependentes 

do mesmo sistema de aquecimento, requerem um cuidado superior na regulação da 
temperatura interior; 

 A temperatura superficial do pavimento radiante obtida através do termómetro de 
infravermelhos apresentou no quarto Q2 e durante a semana em estudo valores entre os 21,3 e 
os 23,8ºC, o que verificou o estipulado pela norma EN ISO 7730; 

 O consumo eléctrico desta semana atingiu os 68,0 kW.h, não podendo ser considerado como 
um valor de referência. 

 

7.2.5. CAPÍTULO 6 

No presente capítulo foi possível avaliar e comparar as duas metodologias de cálculo em termos de 
necessidades energéticas do edifício em estudo (programa de simulação dinâmica CASAnova e o 
RCCTE), com os valores resultantes da medição e registo “in situ”. 

Por isso a elaboração do Capítulo 6, permitiu estabelecer o seguinte: 

    O factor de forma (FF) é tanto mais elevado, quanto maiores forem as perdas pela envolvente 
exterior relativamente ao volume interior existente; 

 A avaliação “in situ”, não se pode considerar que é por si um método de cálculo, mas antes um 
processo de verificação de outros métodos de avaliação térmica de edifícios; 

 Foi viável comparar os resultados das necessidades de energia para aquecimento determinadas 
pelos três métodos em estudo; 

 A base comum para a comparação entre eles foi a realizada tendo em conta as necessidades de 
energia eléctrica por grau dia de aquecimento; 

 Ambos os métodos utilizaram para o cálculo do número de graus dias uma temperatura de 
referência interior de 20,0ºC; 

 Foram quantificados para os valores obtidos “in situ” e durante a semana do dia 2 ao dia 8 de 
Abril, 52 graus dias (GD); 

 Os graus dias que utilizados pelo programa CASAnova, para a região em estudo são cerca de 
1789 graus dias (GD); 

 Os graus dias de aquecimento, estabelecidos pelo RCCTE para uma região V2, onde se 
encontra localizado o conselho de Caminha, são 1930 graus dias (GD); 

 Os dados obtidos, permitiram quantificar para a semana em que o sistema de aquecimento se 
encontrou ligado os seguintes valores para as necessidades de energia eléctrica: 

 “In situ”: Consumo eléctrico de 1,31 kW.h/(ºC.dia); 
 Programa CASAnova: Consumo eléctrico de 1,88 kWh/(ºC.dia); 
 RCCTE: Consumo eléctrico de 3,0 kWh(ºC.dia); 

 O RCCTE pode levar ao sobredimensionamento dos sistemas de climatização, no entanto esta 
questão só pode ser verificada com medições em períodos mais extensos e não afectados pelo 
decurso de uma obra; 
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 O programa CASAnova, pela sua estrutura simplificada carece do uso de cuidados redobrados 
ou do apoio de cálculos de outros programas de simulação dinâmica de análise mais detalhada 
e/ou certificada; 

 No RCCTE e no CASAnova, os dados obtidos foram calculados a partir de uma base anual e o 
valor “in situ” foi determinado para uma semana do mês de Abril, sendo por isso necessário 
avaliar os resultados com alguma reserva; 

 Os valores “in situ” na realidade podem ser incrementados, quando posteriormente for 
possível contabilizar também uma base anual de toda a estação de aquecimento; 

 Se existisse um incremento de 40% no consumo eléctrico referente ao valor “in situ”, obtinha-
se um valor próximo dos 2kW.h/(ºC.dia); 

 Verificou-se uma convergência entre estes três métodos o que permitiu demonstrar que a 
utilização de métodos de cálculo dinâmicos podem apoiar as decisões configuradas pelo 
RCCTE. 

 

7.3. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Os resultados obtidos nesta Tese permitem estabelecer diferentes vias para a continuidade do trabalho 
desenvolvido, tais como: 

 Avaliação “in situ” para diferentes casos de estudo, da quantificação de consumos de energia 
parcelados (aquecimento, arrefecimento e águas quentes sanitárias); 

 Criação de uma base de dados para diferentes tipos de energia renovável implementados; 
 Utilização de diferentes programas de cálculo para a contabilização das necessidades de 

aquecimento e arrefecimento no interior dos edifícios; 
 Realização de uma campanha de medição das condições de conforto interiores numa amostra 

significativa de edifícios portugueses, utilizando os dispositivos de medição de temperatura e 
humidade relativa mais recentes, fiáveis e economicamente acessíveis; 

 Desenvolvimento de uma metodologia de análise de custos inerentes à utilização de diferentes 
tipos de energia no interior de um edifício;   

 Avaliação de distribuições estatísticas dos parâmetros que condicionam a escolha do tipo de 
energia a utilizar, sendo esta renovável ou não renovável. 
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ANEXOS 

A1 – FOLHAS DE CÁLCULO UTILIZANDO O RCCTE PARA O EDIFÍCIO PRINCIPAL  

A2 – FOLHAS DE CÁLCULO UTILIZANDO O RCCTE PARA A BIBLIOTECA 

A3 – FOLHAS DE CÁLCULO UTILIZANDO O RCCTE PARA A PRODUÇÃO DE AQS  

 



 



A1 – Folhas de Cálculo utilizando o RCCTE para o Edifício Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paredes Exteriores Área U U.A
(m2) (W/m2.ºC) (W/ºC)

Parede Nascente - Sala e quartos 15,10 0,86 12,99
Parede Nascente - Hall de escadas 5,16 1,28 6,60
Parede Poente - Sala e quartos 14,80 0,86 12,73
Parede Poente - Hall de escadas 12,28 1,28 15,72
Parede Sul - Sala e quartos 28,89 0,86 24,85
Parede Sul - Hall de escadas 14,60 1,28 18,69
Parede Norte - sala e quartos 45,68 0,86 39,28
Parede Norte - Hall de escadas 5,20 1,28 6,66

141,71 TOTAL 137,51

Pavimentos Exteriores Área U U.A
(m2) (W/m2.ºC) (W/ºC)

TOTAL 0,00

Coberturas Exteriores Área U U.A
(m2) (W/m2.ºC) (W/ºC)

Cobertura 90,85 0,29 26,35
TOTAL 26,35

Paredes e pavimentos Perímetro ψ ψ.B
em contacto com o solo B (m) (W/m.ºC) (W/ºC)
Pavimento piso R/Chão 48,2 1,8 86,76

TOTAL 86,76

Pontes térmicas lineares Comp. ψ ψ.B
Ligações entre: B (m) (W/m.ºC) (W/ºC)
Fachada com os pavimentos térreos 38,20 0,60 22,92
Ligação da fachada com cobertura 45,30 0,50 22,65
Ligação da fachada com pavimentos intermédios 34,89 0,50 17,45
Ligação entre duas paredes verticais 21,15 0,50 10,58
Ligação da fachada/padieira ou peitoril 26,92 0,50 13,46

TOTAL 87,05

Perdas pela envolvente exterior
da Fracção Autónoma (W/ºC) TOTAL 337,67

Folha de Cálculo IV.1a - Edifício Principal  

Perdas associadas à Envolvente Exterior



Paredes em contacto com espaços Área U τ τ.U.A
não-úteis ou edifícios adjacentes (m2) (W/m2.ºC) (-) (W/ºC)

0,00 0 TOTAL 0,00

Pavimentos sobre espaços não-úteis Área U τ τ.U.A
(m2) (W/m2.ºC) (-) (W/ºC)

0,00
0,00

0 TOTAL 0,00

Coberturas Interiores Área U τ τ.U.A
(tectos sob espaços não-úteis) (m2) (W/m2.ºC) (-) (W/ºC)

0,00
0,00

TOTAL 0,00

Vãos envidraçados em contacto Área U τ τ.U.A
com espaços não-úteis (m2) (W/m2.ºC) (-) (W/ºC)

0,00
0,00

TOTAL 0,00

Pontes térmicas Comp. ψ τ τ.ψ.B
(apenas para paredes de separação para B (m) (W/m.ºC) (-) (W/ºC)
espaços não-úteis com τ>0,7)

0,00
0,00

TOTAL 0,00

Perdas pela envolvente interior
da Fracção Autónoma (W/ºC) TOTAL 0,00

Incluir obrigatoriamente os elementos que separam a Fracção Autónoma dos seguintes espaços:
Zonas comuns em edifícios com mais de uma Fracção Autónoma;
Edifícios anexos;
Garagens, armazéns, lojas e espaços não-úteis similares;
Sotãos não-habitados.

Folha de Cálculo IV.1b - Edifício Principal

Perdas associadas à Envolvente Interior



Vãos envidraçados exteriores Área U U.A
(m2) (W/m2.ºC) (W/ºC)

Verticais:
Envidraçados Nascente 6,31 4,00 25,24
Envidraçados Sul 14,21 4,00 56,84
Envidraçados Poente 9,01 4,00 36,04
Envidraçados Norte 7,73 4,00 30,92

TOTAL 149,04

Folha de Cálculo IV.1c - Edifício Principal

Perdas associadas aos Vãos Envidraçados Exteriores



Área Útil de Pavimento 159,03 (m2)

Pé-direito médio 2,6 (m)
=

Volume interior (V) 413,48 (m3)

(Quadro a considerar sempre que o único dispositivo 
VENTILAÇÃO NATURAL de ventilação mecânica existente seja o exaustor da cozinha)

Cumpre a NP 1037-1? (S ou N) N se SIM: RPH = 0

Se NÃO:

Classe da Caixilharia (s/c, 1, 2 ou 3) s/c Taxa de Renovação
Nominal:

Caixas de Estore (S ou N) N

Classe de Exposição (1, 2, 3 ou 4) 2 RPH= 0,95
(Ver Quadro IV.2)
Aberturas Auto-reguladas? (S ou N) Não

Área de envidraçados>15% Ap? (S ou N) sim

Portas Exteriores bem vedadas?(S ou N) Não

VENTILAÇÃO MECÂNICA (excluir exaustor da cozinha)

Caudal de Insuflação Vins - (m3/h) 0
Vf = 0,00

Caudal Extraído Vev - (m3/h) 0

Diferença entre Vins e Vev (m3/h) 0,00 / V = 0
(volume int) RPH (**)

Infiltrações (Vent. Natural) Vx - (h-1) 0 N.B.:
(**) O valor acima determina a 

Recuperador de calor (S ou N) N consideração ou não de infiltrações
se NÃO, η = 0

Taxa de Renovação Nominal (mínimo: 0,6) 0,00 (Vf / V + Vx).(1-η)

Consumo de Electricidade para os ventiladores 0 (Ev=Pvx24x0,03xM(kWh))

Volume 413,48
x

Taxa de Renovação Nominal 0,950
x

0,34
=

TOTAL 133,55 (W/ºC)

Folha de Cálculo IV.1d - Edifício Principal
Perdas associadas à Renovação de Ar

Ver Quadro IV.1



Orientação Tipo Área Factor de Factor Factor de Fracção Factor de Área
do vão (simples ou A orientação Solar ObstruçãoEnvidraçadaSel. Angular Efectiva

envidraçado duplo) (m2) X (-) do vidro Fs (-) Fg (-) Fw (-) Ae (m2)
g (-) Fh.Fo.Ff

Env P4 laminado 2,21 0,84 0,8 0,26 0,7 0,9 0,25
Env P11 laminado 4,03 0,84 0,8 0,52 0,7 0,9 0,89
Env P2 laminado 2,77 0,84 0,8 0,26 0,7 0,9 0,31
Env No12 (x3) laminado 4,50 0,33 0,8 0,90 0,7 0,9 0,67
Env No3 laminado 3,23 0,33 0,8 1,00 0,7 0,9 0,54
Env S8 laminado 3,26 0,84 0,8 0,48 0,7 0,9 0,67
Env S7 laminado 2,38 0,84 0,8 0,48 0,7 0,9 0,49
Env S13 direita laminado 1,70 0,84 0,8 0,58 0,7 0,9 0,42
Env S13 esquerda laminado 4,13 0,84 0,8 0,62 0,7 0,9 1,08
Env S14 laminado 2,17 0,84 0,8 0,86 0,7 0,9 0,79
Env S12 laminado 0,57 0,84 0,8 0,86 0,7 0,9 0,21
Env Na12 (x2) laminado 3,00 0,56 0,8 0,52 0,7 0,9 0,44
Env Na6 laminado 1,15 0,56 0,8 0,52 0,7 0,9 0,17
Env Na1 laminado 2,16 0,56 0,8 0,50 0,7 0,9 0,31

7,23
x

na zona I2 93
x

Duração da estação de aquecimento - do Quadro III.1(meses) 6,3
=

4237,84

(Quadro IV.3) 4 (W/m2)
x

6,30 (meses)
x

159,03 (m2)
x

0,72
=

2885,44 (kWh/ano)

7123,28
28730,60

3 a = 4,2 γ = 0,25

Factor de Utilização dos Ganhos Térmicos (η) 1,00
x

7123,28
=

7123,28

Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos

Ganhos Úteis Totais (kWh/ano)

Ganhos Úteis Totais:

γ = 
Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos

Necessidades Brutas de Aquecimento (da FC IV.2)

(In. Fraca=1; In. Média=2; In. Forte=3)

Ganhos Internos

Ganhos internos médios

Duração da Estação de Aquecimento

Área Útil de pavimento

Ganhos Internos Brutos

Inércia do edifício:

Ganhos Solares:

Área efectiva total equivalente na orientação Sul (m2)

Radiação incidente num envidraçado a Sul (Gsul)

Folha de Cálculo IV.1e - Edifício Principal

do Quadro III. 8 (Anexo III) - (kWh/m2.mês)

Ganhos Solares Brutos (kWh/ano)

Ganhos Úteis na Estação de Aquecimento (Inverno)



De FCIV.1a e FCIV.1c: (Áreas) m2

141,71
90,85

37,26

Área total: 269,82
/

413,48
=

Factor de Forma 0,65

Graus-dias no local (ºC.dia) (do Quadro III.1) 1930

80,735
91,447

97,848
136,931

Nec. Nom. de Aquec. Máximas - Ni (kWh/m2.ano) 91,45

Factor de forma

Paredes exteriores
Coberturas exteriores
Pavimentos exteriores
Envidraçados exteriores

Valor Máximo das Necessidades de Aquecimento (Ni)

Folha de Cálculo IV.1f - Edifício Principal

Envidraçados interiores

Volume (de FCIV.1d):

Ni = 4,5 + 0,0395 GD Para FF < 0,5

De FCIV.1b: (Áreas equivalentes, A .τ)

Paredes interiores
Coberturas interiores
Pavimentos interiores

Ni = 4,05 + 0,06885 GD Para FF > 1,5

Ni = 4,5 + (0,021 + 0,037FF) GD Para 0,5 < FF < 1

Ni = [4,5 + (0,021 + 0,037FF) GD] (1,2 - 0,2FF) Para 1 < FF < 1,5



Não verifica K.O.

Nic/Ni = 148,58%

Nec. Nominais de Aquec. Máximas - Ni (kWh/m2.ano)

Necessidades Brutas de Aquecimento (kWh/ano)

Consumo de Electricidade para os ventiladores (Ev=Pvx24x0,03xM(kWh))

Ganhos Totais Úteis (kWh/ano) (de FCIV.1e)

Necessidades de Aquecimento (kWh/ano)

Área Útil de Pavimento (m2)

Nec. Nominais de Aquecimento - Nic (kWh/m2.ano)
≤

91,45

=
21607,32

/
159,03

=
135,87

x
0,024

=
28730,60

+

7123,28

0,00
-

=
620,26

x
1930,00

Coeficiente Global de Perdas (W/ºC)

Graus-dias no Local (ºC.dia)

Vãos Envidraçados (de FCIV.1c) 149,04

Renovação de Ar (de FCIV.1d) 133,55

Envolvente Interior (de FCIV.1b) 0,00

Folha de Cálculo IV.2 - Edifício Principal

Envolvente Exterior (de FCIV.1a) 337,67

Perdas térmicas associadas (W/ºC)

Cálculo do Indicador Nic



Perdas associadas às paredes exteriores (U.A) (FCIV.1a) 137,51 (W/ºC)
+

Perdas associadas aos pavimentos exteriores (U.A) (FCIV.1a) 0,00 (W/ºC)
+

Perdas associadas às coberturas exteriores (U.A) (FCIV.1a) 26,35 (W/ºC)
+

Perdas associadas aos envidraçados exteriores (U.A) (FCIV.1c) 149,04 (W/ºC)
+

Perdas associadas à renovação do ar ( valor final da FCIV.1d / (1-η)) 133,55 (W/ºC)
(o efeito do recuperador de calor, caso exista, não deve ser considerado no Verão)

=

Perdas especificas totais (Q1a) 446,45 (W/ºC)

Temperatura interior de referência 25,00 (ºC)
-

Temperatura média do ar exterior na estação de arrefecimento 19,00 (ºC)
(Quadro III.9) =
Diferença de temperatura interior-exterior 6,00

x
Perdas especificas totais (Q1a) 446,45 (W/ºC)

x
2,93

=
Perdas térmicas totais (Q1b) 7.843,20 (kWh)

Folha de cálculo FCV.1a - Edifício Principal

Perdas



Perdas associadas às coberturas exteriores
Coberturas exteriores Área U U.A

(m2) (W/m2ºC) (W/ºC)
Cobertura 90,85 0,29 26,35

TOTAL 26,35

Perdas associadas aos envidraçados exteriores
Envidraçados Exteriores Área U U.A

(m2) (W/m2ºC) (W/ºC)
Envidraçados Nascente 6,31 4,00 25,24
Envidraçados Sul 14,21 4,00 56,84
Envidraçados Poente 9,01 4,00 36,04
Envidraçados Norte 7,73 4,00 30,92

149,04

TOTAL 175,39

Folha de Cálculo FC V.1b - Edifício Principal

Perdas Associadas a Coberturas e Envidraçados Exteriores (Verão)



Parede Parede Parede

Ganhos Solares pela Envolvente Opaca

Folha de Cálculo FC V.1c - Edifício Principal

POR ORIENTAÇÃO E HORIZONTAL (inclui paredes e cobertura )

Parede
Norte

Parede 
Norte Hall 

de 
escadas

Parede
Nascente

Parede
Nascente

Hall de 
escadas

Parede
Sul

Parede
Sul Hall 

de 
escadas

Parede
Poente

Parede
Poente hall de 

escadas
Cobertura

45,68 5,20 15,10 5,16 28,89 14,60 14,80 12,28 90,85

Orientação

Área, A (m2)

x x x x x x

0,86 1,28 0,86 1,28 0,86 1,28 0,86 1,28 0,29

x x x x x x

U (W/m2ºC)

x x x x x x

Coeficiente de absorção, α 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50
(Quadro V.5)

= = = = = = = = =

α.U.A (W/ºC) 15,71 2,66 6,49 2,64 9,94 7,48 5,09 6,29 13,17

x x x x x x x x

Int. de rad. solar na est. de arrefec. 320,00 320,00 470,00 470,00 470,00 470,00 320,00 320,00 730,00
 (kWh/m2)         (Quadro III.9) (kWh/m2)         (Quadro III.9)

x x x x x x x x x

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

= = = = = = = = == = = = = = = = =
TOTAL

201,14 34,08 122,07 49,67 186,84 140,53 65,17 80,48 384,66 1264,63 (kWh)Ganhos Sol. pela Env. Opaca Ext.



Orientação  P4  P11  P2  No12  No3  S8 S7  S13 S13 S14 S12 Na12 Na6 Na1

Ganhos Solares pelos Envidraçados Exteriores

Folha de Cálculo V.1d - Edifício Principal

POR ORIENTAÇÃO E HORIZONTAL

Área, A (m2) 2,21 4,03 2,77 4,50 3,23 3,26 2,38 1,70 4,13 2,17 0,57 3,00 1,15 2,16

x x x x x x x x x x x x x x

Factor solar do vão envidraçado 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50Factor solar do vão envidraçado 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
(protecção solar activada a 70%)

x x x x x x x x x x x x x x

Fracção envidraçada, Fg 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
(Quadro IV.5)

x x x x x x x x x x x x x x
(Quadro IV.5)

x x x x x x x x x x x x x x

Factor de obstrução, Fs 0,26 0,52 0,26 0,9 1 0,48 0,48 0,58 0,62 0,86 0,86 0,52 0,52 0,5

x x x x x x x x x x x x x x

Factor de select. do vidro, Fw 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
(Quadro V.3)

= = = = = = = = = = = = = =

Área Efectiva, Ae 0,18 0,66 0,23 1,27 1,01 0,49 0,36 0,31 0,80 0,58 0,15 0,49 0,19 0,34Área Efectiva, Ae 0,18 0,66 0,23 1,27 1,01 0,49 0,36 0,31 0,80 0,58 0,15 0,49 0,19 0,34

x x x x x x x x x x x x x x

Int. de rad. solar na est. de arrefec. 340 340 340 330 330 460 460 460 460 460 460 460 460 460
(kWh/m2)         (Quadro III.9)

= = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =
Ganhos Solares pelos Vãos Envidraçados Exteriores61,17 223,09 76,67 418,47 333,74 225,38 164,54 142,01 368,80 268,79 70,60 224,69 86,13 155,55 2819,65

(KWh)



Ganhos Internos médios (W/m2) 4,00
(Quadro IV.3)

x

Área Útil de Pavimento (m2) 159,03

x

2,93

=

Ganhos internos Totais 1.862,56 (KWh)

Ganhos Solares pelos Vãos Envidraçados Exteriores 2.819,65 (KWh)
(FCV.1d)

+

Ganhos Solares pela Envolvente Opaca Exterior 1.264,63 (KWh)
(FCV.1c)

+

Ganhos internos 1.862,56 (KWh)
(FCV.1e)

=

Ganhos Térmicos Totais 5.946,84 (KWh)

Folha de Cálculo V.1e - Edifício Principal

Folha de Cálculo V.1f

Ganhos Internos

Ganhos Totais na Estação de arrefecimento (Verão)



Ganhos Térmicos Totais 5.946,84 (kWh)
(FCV.1f)

/

Perdas Térmicas Totais 7.843,20 (kWh)
(FCV.1a)

=

Relação Ganhos-Perdas ץ 0,76

Inércia do edifício (In. Fraca=1; In. Média=2; In. Forte=3) 3,00

1,00

-

Factor de utilização dos ganhos, η 0,90
(Gráfico IV.1)

=

0,10

x

Ganhos Térmicos Totais 5.946,84 (kWh)
(FCV.1f)

=

Necessidades Brutas de Arrefecimento 594,68 (kWh/ano)
+

Consumo dos ventiladores 0,00
(se houver, exaustor da cozinha excluído)

=

TOTAL 594,68 (kWh/ano)
/

Área Útil de Pavimento (m2) 159,03

=

Necessidades Nominais de Arrefecimento - Nvc 3,74 (kWh/m2.ano)

≤

Necessidades Nominais de Arref. Máximas - Nv 18,00 (kWh/m2.ano)
(Nº2 do Artigo 15º)

Verifica O.K.

20,77%

(Ev=Pvx24x0,122
(kWh))

Folha de Cálculo V.1g - Edifício Principal

Valor das Necessidades Nominais de Arrefecimento (Nvc)

Nvc/Nv =



A2 – Folhas de Cálculo utilizando o RCCTE para a Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paredes Exteriores Área U U.A
(m2) (W/m2.ºC) (W/ºC)

Parede Nascente 20,92 0,86 17,99
Parede Poente 16,60 0,86 14,28
Parede Norte 11,10 0,86 9,55
Parede Sul interior (τ > 0,7) 11,31 0,95 10,74

TOTAL 52,56

Pavimentos Exteriores Área U U.A
(m2) (W/m2.ºC) (W/ºC)

TOTAL 0,00

Coberturas Exteriores Área U U.A
(m2) (W/m2.ºC) (W/ºC)

Cobertura 38,90 0,29 11,28
TOTAL 11,28

Paredes e pavimentos Perímetro ψ ψ.B
em contacto com o solo B (m) (W/m.ºC) (W/ºC)
Pavimento piso R/Chão 23,34 1,8 42,01

TOTAL 42,01

Pontes térmicas lineares Comp. ψ ψ.B
Ligações entre: B (m) (W/m.ºC) (W/ºC)
Fachada com os pavimentos térreos 23,34 0,60 14,00
Ligação da fachada com a cobertura 21,89 0,50 10,95
Ligação da fachada com a padieira/peitoril 10,80 0,50 5,40
Ligação entre duas paredes verticais 4,40 0,50 2,20

TOTAL 32,55

Perdas pela envolvente exterior
da Fracção Autónoma (W/ºC) TOTAL 138,40

Folha de Cálculo IV.1a - Biblioteca

Perdas associadas à Envolvente Exterior



Paredes em contacto com espaços Área U τ τ.U.A
não-úteis ou edifícios adjacentes (m2) (W/m2.ºC) (-) (W/ºC)

0,00 0 TOTAL 0,00

Pavimentos sobre espaços não-úteis Área U τ τ.U.A
(m2) (W/m2.ºC) (-) (W/ºC)

0,00
0,00

0 TOTAL 0,00

Coberturas Interiores Área U τ τ.U.A
(tectos sob espaços não-úteis) (m2) (W/m2.ºC) (-) (W/ºC)

0,00
0,00

TOTAL 0,00

Vãos envidraçados em contacto Área U τ τ.U.A
com espaços não-úteis (m2) (W/m2.ºC) (-) (W/ºC)

0,00
0,00

TOTAL 0,00

Pontes térmicas Comp. ψ τ τ.ψ.B
(apenas para paredes de separação para B (m) (W/m.ºC) (-) (W/ºC)
espaços não-úteis com τ>0,7) 4,36 0,5 0,8 1,74

0,00
0,00

TOTAL 1,74

Perdas pela envolvente interior
da Fracção Autónoma (W/ºC) TOTAL 1,74

Incluir obrigatoriamente os elementos que separam a Fracção Autónoma dos seguintes espaços:
Zonas comuns em edifícios com mais de uma Fracção Autónoma;
Edifícios anexos;
Garagens, armazéns, lojas e espaços não-úteis similares;
Sotãos não-habitados.

Folha de Cálculo IV.1b - Biblioteca

Perdas associadas à Envolvente Interior



Vãos envidraçados exteriores Área U U.A
(m2) (W/m2.ºC) (W/ºC)

Verticais:
Envidraçados Poente 10 8,57 4,00 34,28
Envidraçados Poente 9 1,90 4,00 7,60
Horizontais:
Claraboia H16 0,49 3,80 1,86

0,00
TOTAL 43,74

Folha de Cálculo IV.1c - Biblioteca

Perdas associadas aos Vãos Envidraçados Exteriores



Área Útil de Pavimento 42,89 (m2)

Pé-direito médio 2,7 (m)
=

Volume interior (V) 115,80 (m3)

(Quadro a considerar sempre que o único dispositivo 
VENTILAÇÃO NATURAL de ventilação mecânica existente seja o exaustor da cozinha)

Cumpre a NP 1037-1? (S ou N) N se SIM: RPH = 0

Se NÃO:

Classe da Caixilharia (s/c, 1, 2 ou 3) s/c Taxa de Renovação
Nominal:

Caixas de Estore (S ou N) N

Classe de Exposição (1, 2, 3 ou 4) 2 RPH= 0,95
(Ver Quadro IV.2)
Aberturas Auto-reguladas? (S ou N) Não

Área de envidraçados>15% Ap? (S ou N) sim

Portas Exteriores bem vedadas?(S ou N) Não

VENTILAÇÃO MECÂNICA (excluir exaustor da cozinha)

Caudal de Insuflação Vins - (m3/h) 0
Vf = 0,00

Caudal Extraído Vev - (m3/h) 0

Diferença entre Vins e Vev (m3/h) 0,00 / V = 0
(volume int) RPH (**)

Infiltrações (Vent. Natural) Vx - (h-1) 0 N.B.:
(**) O valor acima determina a 

Recuperador de calor (S ou N) N consideração ou não de infiltrações
se NÃO, η = 0

Taxa de Renovação Nominal (mínimo: 0,6) 0,00 (Vf / V + Vx).(1-η)

Consumo de Electricidade para os ventiladores 0 (Ev=Pvx24x0,03xM(kWh))

Volume 115,80
x

Taxa de Renovação Nominal 0,950
x

0,34
=

TOTAL 37,40 (W/ºC)

Folha de Cálculo IV.1d - Biblioteca
Perdas associadas à Renovação de Ar

Ver Quadro IV.1



Orientação Tipo Área Factor de Factor Factor de Fracção Factor de Área
do vão (simples ou A orientação Solar ObstruçãoEnvidraçadaSel. Angular Efectiva

envidraçado duplo) (m2) X (-) do vidro Fs (-) Fg (-) Fw (-) Ae (m2)
g (-) Fh.Fo.Ff

Env P10 laminado 8,57 0,84 0,8 0,52 0,7 0,9 1,89
Env P9 laminado 1,90 0,84 0,8 0,52 0,7 0,9 0,42
Env H16 laminado 0,49 0,89 0,8 0,62 0,7 0,9 0,14

2,45
x

na zona I2 93
x

Duração da estação de aquecimento - do Quadro III.1(meses) 6,3
=

1435,50

(Quadro IV.3) 4 (W/m2)
x

6,30 (meses)
x
42,89 (m2)
x

0,72
=
778,20 (kWh/ano)

2213,70
10249,78

3 a = 4,2 γ = 0,22

Factor de Utilização dos Ganhos Térmicos (η) 1,00
x

2213,70
=

2213,70

Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos

Ganhos Úteis Totais (kWh/ano)

Ganhos Úteis Totais:

γ = 
Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos

Necessidades Brutas de Aquecimento (da FC IV.2)

(In. Fraca=1; In. Média=2; In. Forte=3)

Ganhos Internos

Ganhos internos médios

Duração da Estação de Aquecimento

Área Útil de pavimento

Ganhos Internos Brutos

Inércia do edifício:

Ganhos Solares:

Área efectiva total equivalente na orientação Sul (m2)

Radiação incidente num envidraçado a Sul (Gsul)

Folha de Cálculo IV.1e - Biblioteca

do Quadro III. 8 (Anexo III) - (kWh/m2.mês)

Ganhos Solares Brutos (kWh/ano)

Ganhos Úteis na Estação de Aquecimento (Inverno)



De FCIV.1a e FCIV.1c: (Áreas) m2

59,93
38,9

10,96

Área total: 109,79
/

115,80
=

Factor de Forma 0,95

Graus-dias no local (ºC.dia) (do Quadro III.1) 1930

80,735
112,870

113,998
136,931

Nec. Nom. de Aquec. Máximas - Ni (kWh/m2.ano) 112,87

Factor de forma

Paredes exteriores
Coberturas exteriores
Pavimentos exteriores
Envidraçados exteriores

Valor Máximo das Necessidades de Aquecimento (Ni)

Folha de Cálculo IV.1f - Biblioteca

Envidraçados interiores

Volume (de FCIV.1d):

Ni = 4,5 + 0,0395 GD Para FF < 0,5

De FCIV.1b: (Áreas equivalentes, A .τ)

Paredes interiores
Coberturas interiores
Pavimentos interiores

Ni = 4,05 + 0,06885 GD Para FF > 1,5

Ni = 4,5 + (0,021 + 0,037FF) GD Para 0,5 < FF < 1

Ni = [4,5 + (0,021 + 0,037FF) GD] (1,2 - 0,2FF) Para 1 < FF < 1,5



Não verifica K.O.

Nic/Ni = 166,00%

Nec. Nominais de Aquec. Máximas - Ni (kWh/m2.ano)

Necessidades Brutas de Aquecimento (kWh/ano)

Consumo de Electricidade para os ventiladores (Ev=Pvx24x0,03xM(kWh))

Ganhos Totais Úteis (kWh/ano) (de FCIV.1e)

Necessidades de Aquecimento (kWh/ano)

Área Útil de Pavimento (m2)

Nec. Nominais de Aquecimento - Nic (kWh/m2.ano)
≤

112,87

=
8036,08

/
42,89

=
187,37

x
0,024

=
10249,78

+

2213,70

0,00
-

=
221,28

x
1930,00

Coeficiente Global de Perdas (W/ºC)

Graus-dias no Local (ºC.dia)

Vãos Envidraçados (de FCIV.1c) 43,74

Renovação de Ar (de FCIV.1d) 37,40

Envolvente Interior (de FCIV.1b) 1,74

Folha de Cálculo IV.2 - Biblioteca

Envolvente Exterior (de FCIV.1a) 138,40

Perdas térmicas associadas (W/ºC)

Cálculo do Indicador Nic



Perdas associadas às paredes exteriores (U.A) (FCIV.1a) 52,56 (W/ºC)
+

Perdas associadas aos pavimentos exteriores (U.A) (FCIV.1a) 0,00 (W/ºC)
+

Perdas associadas às coberturas exteriores (U.A) (FCIV.1a) 11,28 (W/ºC)
+

Perdas associadas aos envidraçados exteriores (U.A) (FCIV.1c) 43,74 (W/ºC)
+

Perdas associadas à renovação do ar ( valor final da FCIV.1d / (1-η)) 37,40 (W/ºC)
(o efeito do recuperador de calor, caso exista, não deve ser considerado no Verão)

=

Perdas especificas totais (Q1a) 144,98 (W/ºC)

Temperatura interior de referência 25,00 (ºC)
-

Temperatura média do ar exterior na estação de arrefecimento 19,00 (ºC)
(Quadro III.9) =
Diferença de temperatura interior-exterior 6,00

x
Perdas especificas totais (Q1a) 144,98 (W/ºC)

x
2,93

=
Perdas térmicas totais (Q1b) 2.547,02 (kWh)

Folha de cálculo FCV.1a - Biblioteca

Perdas



Perdas associadas às coberturas exteriores
Coberturas exteriores Área U U.A

(m2) (W/m2ºC) (W/ºC)
Cobertura 38,90 0,29 11,28

0,00
TOTAL 11,28

Perdas associadas aos envidraçados exteriores
Envidraçados Exteriores Área U U.A

(m2) (W/m2ºC) (W/ºC)
Env. Poente 10 8,57 4,00 34,28
Env. Poente 9 1,90 4,00 7,60
claraboia 0,49 3,80 1,86

TOTAL 55,02

Folha de Cálculo FC V.1b - Biblioteca

Perdas Associadas a Coberturas e Envidraçados Exteriores (Verão)



Parede
Norte

Parede
Nascente Parede sul parede 

Poente Cobertura

11,10 20,92 11,31 16,60 38,9

x x x

0,86 0,86 0,95 0,86 0,29

x x x

Coeficiente de absorção, α (Quadro V.5) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

= = = = =

α.U.A (W/ºC) 4,77 9,00 5,37 7,14 5,64

x x x x x

Int. de rad. solar na estação de arrefec. 320,00 470,00 470,00 320,00 790,00
 (kWh/m2)         (Quadro III.9)

x x x x x

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

= = = = =
TOTAL

61,09 169,12 101,00 91,37 178,24 600,82 (kWh)

U (W/m2ºC)

Ganhos Solares pela Envolvente Opaca Exterior

Folha de Cálculo FC V.1c - Biblioteca

Orientação

Área, A (m2)

Ganhos Solares pela Envolvente Opaca

POR ORIENTAÇÃO E HORIZONTAL (inclui paredes e cobertura )



Orientação Env p10 Env p9 Clarabóias

Área, A (m2) 8,57 1,90 0,49

x x x

Factor solar do vão envidraçado 0,50 0,50 0,56
(protecção solar activada a 70%)

x x x

Fracção envidraçada, Fg (Quadro IV.5) 0,7 0,7 0,7

x x x

Factor de obstrução, Fs 0,52 0,52 1

x x x

Factor de selectividade do vidro, Fw (Quadro V.3) 0,9 0,9 0,9

= = =

Área Efectiva, Ae 1,40 0,31 0,17

x x x

Int. de rad. solar na estação de arrefec. 320 320 790
(kWh/m2)         (Quadro III.9)

= = =
TOTAL

Ganhos Solares pelos Vãos Envidraçados Exteriores 446,51 98,99 136,57 682,07 (KWh)

Folha de Cálculo V.1d - Biblioteca

Ganhos Solares pelos Envidraçados Exteriores
POR ORIENTAÇÃO E HORIZONTAL



Ganhos Internos médios (W/m2) 4,00
(Quadro IV.3)

x

Área Útil de Pavimento (m2) 42,89

x

2,93

=

Ganhos internos Totais 502,33 (KWh)

Ganhos Solares pelos Vãos Envidraçados Exteriores 682,07 (KWh)
(FCV.1d)

+

Ganhos Solares pela Envolvente Opaca Exterior 600,82 (KWh)
(FCV.1c)

+

Ganhos internos 502,33 (KWh)
(FCV.1e)

=

Ganhos Térmicos Totais 1.785,22 (KWh)

Folha de Cálculo V.1e - Biblioteca

Folha de Cálculo V.1f

Ganhos Internos

Ganhos Totais na Estação de arrefecimento (Verão)



Ganhos Térmicos Totais 1.785,22 (kWh)
(FCV.1f)

/

Perdas Térmicas Totais 2.547,02 (kWh)
(FCV.1a)

=

Relação Ganhos-Perdas ץ 0,70

Inércia do edifício (In. Fraca=1; In. Média=2; In. Forte=3) 3,00

1,00

-

Factor de utilização dos ganhos, η 0,85
(Gráfico IV.1)

=

0,15

x

Ganhos Térmicos Totais 1.785,22 (kWh)
(FCV.1f)

=

Necessidades Brutas de Arrefecimento 267,78 (kWh/ano)
+

Consumo dos ventiladores 0,00
(se houver, exaustor da cozinha excluído)

=

TOTAL 267,78 (kWh/ano)
/

Área Útil de Pavimento (m2) 42,89

=

Necessidades Nominais de Arrefecimento - Nvc 6,24 (kWh/m2.ano)

≤

Necessidades Nominais de Arref. Máximas - Nv 18,00 (kWh/m2.ano)
(Nº2 do Artigo 15º)

Verifica O.K.

34,69%

(Ev=Pvx24x0,122
(kWh))

Folha de Cálculo V.1g - Biblioteca

Valor das Necessidades Nominais de Arrefecimento (Nvc)

Nvc/Nv =



A3 – Folhas de Cálculo utilizando o RCCTE para a Produção de AQS (Edifício Principal e 
Biblioteca 

 



Nº de ocupantes (Quadro VI.1) 4,00

Consumo médio diário de referência de AQS (MAQS) 160,00
(edifícios residenciais - 40 litros/ocupante)

Aumento de temperatura necessário (ΔT) 45,00
(considerar igual a 45ºC)

Número anual de dias de consumo (nd) 365,00
(Quadro VI.2)

Energia despendida com sist. convencionais (Qa) 3056,51 (kW.h/ano)

Eficiência de conversão do sist. de prep. de AQS (ηa) 0,95
(Ponto 3 do Anexo VI)

Esolar 1710,00  SOLTERM 

Eren

Necessidades de energia para prep. de AQS, Nac 7,47 (kW.h/m2.ano)

Valor máx. para as nec. de energia para prep. de AQS, Na 23,43 (kW.h/m2.ano)

Cálculo das nec. de energia para prep. de (AQS) - Edifício Principal e Biblioteca




