
Resumo 

 

O presente trabalho surge no âmbito da cadeira de Projecto do curso de Mestrado 

Integrado em Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, e tem como objectivo o estudo do impacte energético decorrente da aplicação da 

nova regulamentação energética e da qualidade do ar interior (QAI) às Escolas, assim 

como de estratégias de mitigação desses mesmos impactes. 

Para tal foram estudadas duas tipologias tidas como representativas do parque escolar 

nacional: uma Escola Primária (área: 352 m2) e um pavilhão de aulas (área: 1770 m2) 

de uma Escola Secundária, modeladas com o software de simulação térmica ESP-r. 

Os resultados obtidos da simulação foram, numa primeira fase, as temperaturas em 

regime de flutuação livre (“free-floating”) com as taxas de ventilação actuais (baixas) e 

regulamentares (maiores) para, através do modelo de conforto adaptativo, analisar o 

grau de desconforto térmico e o aumento deste com o incremento da taxa de ventilação 

que as auditorias obrigatórias à qualidade do ar interior provavelmente virão a reclamar. 

Como esperado, os resultados confirmam que o aumento das taxas de ventilação tem 

efeitos negativos no conforto térmico de Inverno, pelo que é necessário recorrer a 

sistemas de aquecimento. 

Numa segunda fase, assumindo a existência de um sistema de climatização para 

manter as condições de conforto (temperatura entre 20 e 25ºC), foram calculadas as 

necessidades de aquecimento e arrefecimento nominais e, tendo em conta sistema 

convencionais, as necessidades de energia final e o seu custo. 

Conclui-se que para garantia do conforto é a indispensável utilização de um sistema 

para aquecimento, ao passo que para o arrefecimento este pode ser poderá ser 

dispensado, uma vez que o tempo em desconforto nesta estação é baixo e são 

possíveis medidas passivas demitigação, como o sombreamento exterior e o aumento 

da taxa de ventilação.  

Por fim estudaram-se algumas medidas de mitigação aos prováveis consumos de 

energia – melhoria da envolvente, recuperação de calor e utilização de sistemas mais 

eficientes – sobretudo direccionadas às necessidades de aquecimento 

(preponderantes), podendo-se atingir poupanças energéticas significativas: 



considerando as medidas em simultâneo podem-se obter diminuições dos custos com 

energia de 70% para a Escola Primária e 65% para a Escola Secundária. Apesar disso, 

os períodos de retorno do investimento para algumas delas provaram a sua 

inviabilidade económica. Das medidas estudadas emergiu a opção por um sistema 

eficiente de produção de calor (caldeira de condensação ou bomba de calor) como 

sendo a medida com melhor retorno económico. 

 

 

Abstract 

 

This work was developed under the Project course of Master’s degree in Mechanical 

Engineering of the Faculty of Engineering of University of Oporto. Its aims are to 

evaluate the energetic impact due to the application of new energetic and indoor air 

quality (IAQ) legislation to the Schools and to study some mitigation strategies of those 

same impacts. 

For that propose two commons typologies of public’s schools were studied: a Primary 

School (area: 352 m2) and a classroom building (area: 1770 m2) of a High School, 

modeled with the thermal simulation software ESP-r. 

The first results of the simulation were the temperatures under free float regime with the 

current rates of ventilation (lowers) and the standard rates (bigger) in order to, through 

the adaptive comfort model, analyze the degree of thermal discomfort and its increase 

with the rise of the ventilation rates. As expected the results showed that the indoor 

thermal comfort in Winter may suffer with increased ventilation rates. 

In a second phase, assuming the existence of a climatization system to maintain the 

comfort conditions (temperature between 20 and 25ºC) the needs for heating and 

cooling were calculated. Moreover, taking into account the conventional systems, the 

needs of final energy and its costs were also determined. 

The use of a heating system is indispensable, whereas a cooling one might not be 

necessary due to the small amount of time of discomfort in this season and also to the 

possible measures of mitigation as the external shading and increasing ventilation rates. 



Finally some measures of mitigation were studied – heat recovery, improvement of the 

envelope (increase of insulation) and use of more efficient systems – particularly 

targeted to the needs of heating (preponderant). Significant energy savings are possible 

to be achieved: considering the measures in simultaneous, decreases of the costs of 

energy of 70% for the Primary and 65% for the High School could be obtained. In spite 

of that, the payback period for some of them proofed their economic unfeasibility. Of the 

studied measures the most effective was the adoption of a high efficiency systems for 

heat production (condensing boiler or heat pump). 


