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RESUMO 

Progressivamente, as preocupações energéticas quer no paradigma Nacional como Internacional, 

tendem a aumentar. Com um mundo com altos valores de consumos energéticos, é o papel de cada um, 

contribuir para uma diminuição destes consumos e, para um crescimento sustentável. 

O setor da construção representa uma grande fatia dos gastos energéticos a nível mundial. Com a 

otimização de soluções construtivas, estes consumos podem, e devem, ser reduzidos. Há já uma 

evolução a nível de regulamentação na área da térmica em edifícios, que caminha neste sentido.  

O conforto de Verão em edifícios é um domínio onde efetivamente se pode aliar uma diminuição de 

gastos energéticos a uma construção sustentável com boas prestações térmicas. Evitar o uso de sistemas 

de climatização na estação de arrefecimento e, dar prioridade a soluções construtivas de alto 

desempenho, é uma meta a alcançar na construção em Portugal. 

Realizou-se nesta dissertação, feita em ambiente empresarial, uma abordagem prática de uma obra de 

reabilitação e ampliação, avaliando o caso prático de duas frações em termos de conforto de Verão. 

Como apoio, foi utilizada a folha de cálculo do regulamento térmico em vigor à data (REH) e, o software 

informático Lesocool para realização de simulações. 

Concluído este estudo são retiradas as conclusões que visam estimular boas condições de conforto de 

verão tendo em conta todas as exigências regulamentares e o panorama energético da atualidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Conforto de Verão, eficiência energética, regulamentação energética em edifícios, 

ambiente empresarial, soluções construtivas   
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ABSTRACT  

Progressively, the energy concerns in the National and International paradigm, tend to increase. With a 

world with high energy consumption values, it is the role of each one of us, contribute to a reduction in 

consumption and for a sustainable growth. 

The construction sector is a large responsible of energy consumption worldwide. With the optimization 

of construction solutions, these consumptions can and should be reduced. There is already an evolution 

level of regulation in the thermal area in buildings, which goes in this direction. 

The summer comfort in buildings is an area where can effectively be combined a reduction of energy 

costs to a sustainable building with good thermal performance. Avoid the use of air conditioning systems 

in the cooling station and give priority to high-performance design solutions, it is a goal to reach in 

construction in Portugal. 

In this thesis, made in a business environment, is made a practical approach to a work of rehabilitation 

and expansion by assessing the practical case of two fractions in terms of summer comfort. In support, 

we used the spreadsheet thermal regulation currently used in Portugal (REH) and the Lesocool software 

for performing simulations. 

Completed this study are taken from the conclusions that aim to stimulate good summer comfort 

conditions considering all regulatory requirements and energy paradigm. 

 

KEYWORDS: Summer comfort, energy efficiency, energy regulation in buildings, business environment, 

constructive solutions 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. ÂMBITO 

 Esta dissertação foi realizada em ambiente empresarial, no âmbito de um estágio de 5 meses realizado 

na empresa Lúcio Azevedo e Filhos SA, onde o autor teve a oportunidade de acompanhar a construção 

de um empreendimento, englobando reabilitação e construção nova, bem como levar a cabo um estudo 

sobre o comportamento térmico de algumas frações dos edifícios que constituem o empreendimento 

O estágio realizado foi particularmente enriquecedor uma vez que as mais variadas tarefas que integram 

a execução de um edifício foram acompanhadas e assimiladas.  

 

1.2. ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO 

O conforto térmico e o consumo de energia necessário para o obter são, cada vez mais, parâmetros 

definidores da qualidade de vida quotidiana dos utilizadores de um edifício, sendo por isso um critério 

de seleção importante para um possível comprador de qualquer habitação. A especificidade do conforto 

de Verão, dentro do conforto térmico de edifícios, leva-nos, enquanto engenheiros civis, a ter uma 

preocupação extra e a encontrar um tão desejado equilíbrio térmico através de meios ao nosso alcance, 

visto que se constata, por vezes, que medidas tendentes a melhorar o conforto térmico no Inverno, e que 

são agora correntemente aplicadas, não têm o mesmo efeito no Verão. 

 

Portugal encontra-se geograficamente inserido num clima mediterrânico em que as oscilações 

climáticas, comparativamente às de outros pontos do globo, não são radicais, no entanto, com a evolução 

do clima e uma ameaça de aquecimento global, os edifícios devem ser concebidos de maneira a estarem 

preparados para a mudança.  

 

A legislação na área da Térmica em Portugal sofreu algumas alterações nos últimos anos, sendo a mais 

recente a alteração do regulamento em vigor, o RCCTE, para o novo REH, em 2013. A aprovação do 

projeto do caso de estudo, “DEHAUS GARTEN REZIDENZ”, foi obtida em Janeiro de 2012 e espera-

se a conclusão da obra para dezembro de 2016. Foi portanto, durante o seu processo de construção, 

alterado o regulamento. 

As implicações destas alterações não afetam de todo um projeto já aprovado sendo por isso a adaptação 

regulamentar não exigida, no entanto, essa adaptação torna-se interessante de abordar nesta dissertação.  
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Aproveitando a oportunidade de ir ao encontro do dia-a-dia de uma obra em Portugal e contactando com 

os mais variados membros intervenientes no processo, pretende-se que com esta dissertação sejam 

atingidos os objetivos a seguir mencionados.     

 

1.3 OBJETIVOS 

Esta dissertação tem como objetivo, mediante o acompanhamento de uma obra como caso de estudo: 

- Estudar a aplicação prática de soluções construtivas, caracterizando-as posteriormente em termos 

térmicos e avaliando o seu impacto em termos de conforto de Verão. 

- Identificar e interpretar as soluções construtivas que poderão contribuir, ou não, para um bem-estar em 

termos de conforto de Verão.  

- Aplicar a casos concretos as exigências regulamentares atualmente em vigor e retirar conclusões acerca 

do impacto destas alterações na elaboração de um certificado energético.  

- Estudar problemas de sobreaquecimento climático de Verão e analisar em detalhe as razões pelas quais 

estas ocorrem e como poderão ser contornadas. 

- Aumentar a experiência prática no ramo das construções e conhecer de perto o panorama de 

funcionamento de uma empresa de construção em Portugal. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está organizada em 7 capítulos, expõe-se de seguida um resumo dos mesmos: 

No primeiro capítulo é feita uma introdução explicando o âmbito, fazendo um pequeno enquadramento 

e definindo os objetivos a alcançar.  

No segundo capítulo é feita uma síntese da evolução regulamentar em Portugal no decorrer dos anos 

Em terceiro lugar é contextualizada uma pequena abordagem ao panorama do estado de arte referente à 

reabilitação energética. 

No capítulo 4 são definidas as principais causas e os fatores que determinam o conforto térmico. 

No quinto capítulo é apresentado o caso de estudo e feita uma exposição do acompanhamento feito em 

obra de uma forma transversal ao tema da dissertação 

No capítulo 6 é exposto todo o estudo térmico aplicado a duas frações do empreendimento estudado, 

analisando detalhes do ponto de vista do conforto de Verão 

Por último, no capítulo 7 são expostas as conclusões às quais este estudo nos levou e apresentadas 

algumas soluções de melhoria, bem como possíveis desenvolvimentos futuros. 
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2 
2. REGULAMENTAÇÃO NA ÁREA DA 

TÉRMICA EM EDIFÍCIOS 

 

2.1  NOTA INTRODUTÓRIA 

O propósito do presente capítulo é integrar o leitor no seguimento histórico da evolução da 

regulamentação na área da térmica de edifícios ao longo dos anos, integrando o caso de estudo abordado 

a partir do capítulo 5, tendo ocorrido durante a sua execução, alterações à legislação. 

 

2.2  EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO NA ÁREA DA TÉRMICA DE EDIFICIOS  

A constante evolução do ser humano em todos os ramos, é acompanhada irrefutavelmente de um 

crescimento paralelo de uma necessidade natural de uma maior exigência. Com o aumento desta 

exigência naturalmente a procura pelo conforto e qualidade de vida requer um preço a pagar: maior 

consumo de energia necessário à satisfação destas necessidades. Com o intuito de tentar que este 

crescimento seja sustentável, entidades responsáveis governamentais implementaram ao longo dos anos 

Leis que impõem condições à construção em termos energéticos e térmicos de edifícios.  

Marcando pontos cruciais nesta história podemos enunciar 4 datas marcantes na evolução da 

regulamentação térmica em Portugal: 

 1990 – Portugal, é criado o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

edifícios (RCCTE) [1]. 

  

Este regulamento marca o início da regulamentação energética em Portugal sendo por isso um 

regulamento considerado como básico no contexto atual. Considerando as características 

geográficas do País e as necessidades de aquecimento e arrefecimento, este regulamento 

revelou-se muito importante na implementação da introdução do uso de isolamento térmico em 

Portugal. 

 

 1998 – Portugal, é criado o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em 

Edifícios (RSECE) 

Com este regulamento apenas foram impostas restrições quanto ao uso de equipamentos e 

sistemas técnicos de climatização.   

 2006 – Portugal, é reformulado o RCCTE para adaptação à diretiva europeia 2002/91/CE, 

diretiva esta desenvolvida com a meta de tornar o edificado europeu mais sustentável.  
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Com esta alteração ao RCCTE de 1990 imposta pelo Decreto-Lei n.º80/2006, foram publicados 

dois outros documentos: o Decreto-Lei n.º78/2006 Sistema Nacional de Certificação Energética 

e Qualidade do Ar Interior em Edifícios (SCE) e o Decreto-Lei n.º79/2006 que revê o 

Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização dos Edifícios (RSECE). As alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº80/2006, adicionam ao RCCTE as necessidades de energia para 

produção de águas quentes sanitárias (AQS) e obrigam à instalação de equipamentos de energias 

renováveis, nomeadamente, sempre que possível, coletores solares térmicos para preparação de 

AQS.. 

 2013 – Portugal, criado Decreto-Lei n.º118/2013 de 20 de Agosto trazendo por adaptação à 

legislação Europeia a homologação de três corpos regulamentares: Sistema de Certificação 

Energética de Edifícios (SCE), o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Habitação (REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 

Serviço (RECS)  

A Legislação de 2013 que atualmente está em vigor vem concentrar o que anteriormente estava 

separado RSECE e RCCTE. Homologando todas as características, quer construtivas quer de 

sistemas técnicos, o decreto-lei de 20 de Agosto vem criar agora uma nova separação: a distinção 

entre edifícios de habitação (REH) [2] e Edifícios de Comércio e serviço (RECS).  

 

Tendo em conta o âmbito desta dissertação e o caso de estudo aplicado que envolve a transição do 

Regulamento em vigor em 2006 para o regulamento em vigor em 2013 cria-se a dúvida sobre qual o 

regulamento em vigor para ser emitido o certificado energético (SCE) para um caso como este.. 

Apresenta-se de seguida em detalhe como funciona o processo de certificação energética. 

 

2.2.1 SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SCE) 

 O Sistema de certificação energética é um sistema que funciona mediante uma escala, constituída pelas 

classes (A+,A,B,C,D,E,F) estando esta de A+ a F ordenada por ordem decrescente de desempenho 

energético. Atualmente o novo edificado tem legalmente de apresentar uma classificação entre A+ e B-

, enquanto os edifícios existentes que não sejam sujeitos a grandes intervenções podem obter qualquer 

uma das classificações. 

 

 

 
Fig. 2.1 – Classes energéticas [3] 
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Esta classificação é obtida após utilização da ferramenta de cálculo de todos os parâmetros e é baseada 

no ratio das necessidades anuais globais estimadas de energia primária (Rnt): 

 

𝑅𝑁𝑡 =  
𝑁𝑡𝑐

𝑁𝑡
                                                                     (2.1) 

 

Sendo: 

 

Nt – Necessidades nominais anuais de energia primária máximas 

Ntc – Necessidades nominais anuais de energia do edifício em estudo 

Quadro 2.1 Classes Energéticas [3] 

 
Sendo a obra uma grande intervenção ou uma construção de raiz é feito por um perito qualificado pela 

ADENE um pré-certificado, com base nos elementos de projeto. Depois da conclusão da obra é emitido 

um certificado final com todas as alterações e aplicações reais em obra. Este CE final será então a base 

para o consumidor final obter a informação energética do imóvel. Na imagem seguinte podemos 

observar um exemplo de uma parte do pré-certificado energético, então chamado Declaração de 

Conformidade Regulamentar, emitido por peritos qualificados da ADENE, de uma fração presente no 

caso de estudo mais à frente abordado nesta dissertação, estando ainda nesta fase em vigor o RCCTE.  

 

 

Fig. 2.2 Declaração de Conformidade Regulamentar de uma fração em estudo 
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Para casos como o caso de estudo mais à frente abordado nesta dissertação, a entidade responsável pela 

certificação energética (ADENE) apresenta o seguinte quadro abordando os diversos casos: 

 

Quadro 2.2 – abordagem a tomar em função da data de início do processo de licenciamento [14] 

 

 

2.3  ALTERAÇÕES APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO REH 

 

Com a alteração do regulamento, surgem diversas alterações a nível de cálculo térmico dos edifícios de 

habitação. Adequando ao caso de estudo, que passa por essa transição durante a sua execução, 

apresentam-se de seguida, não todas, mas as principais alterações a nível regulamentar do RCCTE [1] 

para o novo REH [2] 

 

2.3.1  ÂMBITO 

Como já referido anteriormente, a nova legislação de 2013 vem modificar a aplicação destes 

regulamentos visto que é feita a aglomeração de dois documentos RCCTE e RSECE num único, no 

entanto, reforça a distinção entre edifícios de habitação e edifícios comerciais e de serviços, aplicando 

critérios diferentes a cada um destes. 

 

2.3.2 ZONAMENTO E PARÂMETROS CLIMÁTICOS 

No que corresponde ao zonamento climático de Inverno e Verão que interfere nos mais variados cálculos 

de parâmetros para obtenção de classificação energética houve uma mudança que em muito modifica 

estes cálculos. 
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Nas imagens seguintes podemos observar visualmente as diferenças das zonas climáticas de Verão e 

Inverno. 

 

 

Fig. 2.3 Zonas Climáticas Verão e Inverno diferenças RCCTE e REH [1], [2] 

 

Juntamente com esta diferença dependendo da posição geográfica no País, também há no recente 

regulamento um novo peso da influência da altitude no cálculo de alguns parâmetros (um fator de 

correção no parâmetro Graus-dia que é elemento decisivo para a zona climática de Inverno e um fator 

de correção em função da altitude da temperatura média exterior para efeitos de zonamento de Verão). 

2.3.3 COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO TÉRMICA  

Quanto à limitação de valores expectáveis de parâmetros térmicos houve um ajuste que aumentou a sua 

exigência.  

No regulamento são mencionados dois tipos de valores: os valores máximos e os valores de referência. 

Os valores máximos, como o nome indica, são valores que a legislação não permite ultrapassar, 

enquanto, os valores de referência são valores usados para o cálculo dos limites máximos das 

Necessidades Nominais de Energia. 

Apresenta-se no quadro 2.2 um exemplo de coeficientes de transmissão térmica superficial para 

elementos opacos 

Quadro 2.2- Coeficientes de transmissão térmica superficiais admissíveis a elementos opacos [2] 
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. 

2.3.4 REQUISITOS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DA ENVOLVENTE 

Quando se fala em requisitos de comportamento térmico da envolvente fala-se mais precisamente em 4 

índices: 

 Ni – necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento 

 Nic – necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento do edifício em estudo 

 Nv – necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento de um edifício 

 Nvc – necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento do edifício em estudo 

Estes parâmetros apenas dependem das características construtivas do edifício não estando, por isso, 

ligados com Sistemas técnicos de climatização ou energia necessária a produção de AQS. 

Relativamente a alterações da quantificação destes índices entre os dois regulamentos, verifica-se 

também, uma maior exigência no novo regulamento. De seguida apresentam-se as alterações para 

cálculo das necessidades nominais anuais de energia útil, quer para estação de arrefecimento quer para 

estação de aquecimento. 

 

2.3.4.1 NECESSIDADES NOMINAIS ANUAIS DE ENERGIA ÚTIL PARA AQUECIMENTO 

Passa-se de seguida a expor as alterações para cálculo do parâmetro Nic: 

Quanto à transmissão de calor através da envolvente, necessária para o cálculo do Nic, foram 

alteradas algumas nomenclaturas, no entanto, a nível de mudança de cálculo, apenas foi alterado em: 

 Transferências de calor através de elementos da envolvente em contacto com espaços não úteis. 

No quadro 2.3 pode-se ver a alteração na fórmula  

Quadro 2.3 – Formula de cálculo de transferências de calor através de elementos da envolvente em contacto 

com o solo [4] 

 

Transferências de calor através dos elementos da envolvente em contacto com edifícios adjacentes, 

apresentada no quadro 2.3. Esta fórmula apenas consta no REH.  

No que diz respeito a parâmetros de ventilação é agora exigido a todo e qualquer edifício que apresente 

um nível de renovações por hora (RPH) superior ou igual a 0,4ℎ−1 no Inverno e 0,6ℎ−1 no Verão. 

Abordando as alterações a nível de vãos envidraçados. Os ganhos na estação de arrefecimento através 

da radiação incidente em vãos envidraçados, sofre uma correção devida às propriedades do vidro com 

ângulo de incidência no cálculo do fator solar do envidraçado.  

No novo regulamento, é estipulado que os dispositivos se encontram totalmente abertos na estação de 

arrefecimento, de modo a poder haver um maior aproveitamento dos ganhos solares através dos 

envidraçados. Este método não vai de encontro ao RCCTE. O antigo regulamento, assumia a existência 

de uma cortina transparente, interior ao envidraçado, que iria reduzir o fator solar final da solução. 
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Cálculo do Ni: 

Relativamente aos valores máximos das necessidades energéticas de inverno (Ni) o novo regulamento 

apresenta a seguinte fórmula [2]: 

 

𝑁𝑖 =
(𝑄𝑡𝑟,𝑖𝑟𝑒𝑓+𝑄𝑣𝑒,𝑖𝑟𝑒𝑓−𝑄𝑔𝑢,𝑖𝑟𝑒𝑓)

𝐴𝑝
                                                  (2.2) 

 

Em que: 

𝑄𝑡𝑟, 𝑖𝑟𝑒𝑓 – Transferência de calor por transmissão através da envolvente de referência na estação de 

aquecimento; 

𝑄𝑣𝑒, 𝑖𝑟𝑒𝑓 – Transferência de calor por ventilação de referência na estação de aquecimento; 

𝑄𝑔𝑢, 𝑖𝑟𝑒𝑓 – Ganhos de calor úteis de referência na estação de aquecimento. 

 

Em paralelismo com o método utilizado no RCCTE, a fórmula de aplicação estava dependente do FF 

(fator de forma) criando assim subdivisões dependendo deste mesmo. No novo regulamento, e tal como 

o seu âmbito requer, é dada uma maior importância a soluções construtivas de referência como se 

pode observar pela fórmula 2.2 do cálculo do Ni representada acima: 

 

2.3.4.2 NECESSIDADES NOMINAIS ANUAIS DE ENERGIA ÚTIL PARA ARREFECIMENTO 

É também neste parâmetro, o Nvc, tal como requisitos impostos para os valores máximos de fatores 

solares que as alterações do novo regulamento afetam diretamente o tema desta dissertação, o conforto 

de Verão. 

As necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento representam a energia útil necessária 

para baixar a temperatura do interior de uma habitação durante o Verão. 

As principais alterações acrescentadas no novo regulamento, afetam principalmente o cálculo de ganhos 

térmicos associados à radiação incidente na envolvente exterior. 

Tal como na estação de aquecimento, neste parâmetro dedicado aos ganhos na estação de arrefecimento, 

há alterações no cálculo dos fatores solares dos vãos envidraçados. Apresentam-se de seguida as 

principais alterações: 

 O ângulo de incidência da radiação solar  

 O REH estipula que os dispositivos de proteção solares móveis encontram-se totalmente ativos 

durante um tempo dependendo da orientação deste envidraçado.  

Quanto à limitação dos valores máximos das necessidades energéticas na estação de arrefecimento 

(Nvc), tal como no Inverno, estes valores aumentam o rigor das soluções construtivas tendo por base 

soluções de referência. 

Quadro 2.4 – Fórmula de cálculo para os valores máximos das necessidades energéticas na estação de 

arrefecimento [4] 
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2.3.5 NECESSIDADES NOMINAIS DE ENERGIA PRIMÁRIA 

Cálculo do Ntc: 

Concluído o levantamento das diferenças regulamentares acerca de parâmetros climáticos e respetiva 

envolvente, segue-se o método de cálculo das necessidades nominais de energia primária (Nt).  

Nas seguintes fórmulas, 2.3 e 2.4, pode-se verificar as diferenças de cálculo entre regulamentos para o 

parâmetro Ntc: 

 

 

RCCTE: 

 

                                                                                            (2.3) 

 

 

REH: 

 

 

 

(2.4) 
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Sendo: 

𝑄𝑎 – Energia útil necessária para preparação de AQS durante um ano 

𝑓𝑖, 𝑓𝑎, 𝑓𝑣, 𝑘 – Parcela das necessidades de energia útil para aquecimento/arrefecimento/ preparação de 

AQS supridas pelo sistema 

𝐹𝑝𝑢, 𝑗/𝐹𝑝𝑢, 𝑝 – Fator de conversão de energia útil para energia primária 

𝑊𝑚𝑣, 𝑗 – Energia necessária ao funcionamento dos ventiladores 

𝐸𝑟𝑒𝑛, 𝑝 – Energia produzida a partir de fontes de origem renovável 

δ – 1 Ou 0 em situações em que o risco de sobreaquecimento seja minimizado 

É no cálculo das necessidades nominais de energia primária, que se notam as maiores diferenças entre 

regulamentos. 

No RCCTE, o cálculo é feito tendo por base uma percentagem de 10% das necessidades de energia útil 

para aquecimento e arrefecimento, como sendo as necessidades que têm de ser cobertas por aparelhos 

técnicos. O antigo regulamento consideram que os utilizadores apenas usarão 10% das necessidades 

nominais estimadas. 

No REH não é tido em conta o tempo que a fração terá de recorrer a auxílio de aparelhos climatizadores. 

É assumido que a habitação será constantemente climatizada e haverá uma contribuição de cada um dos 

sistemas associados aos parâmetros que se podem ver na fórmula 2.4. A temperatura base a ter em conta 

para este cálculo serão os 18ºC. 

Também surge uma alteração no sistema de unidades. O novo regulamento utiliza o quilowatt-hora de 

energia primária, enquanto o antigo regulamento utilizava o quilograma equivalente de petróleo. 

Também é criada uma parcela de cálculo dedicada à energia proveniente de fontes renováveis 

(Eren,p). No antigo regulamento a energia proveniente de fontes renováveis estava incluída nos 

cálculos de AQS. 

Cálculo do Nt: 

Para estipular o valor máximo das necessidades nominais anuais energéticas, é seguido o mesmo 

princípio que na determinação dos valores máximos das necessidades anuais de energia útil para 

aquecimento e arrefecimento. É feita esta limitação com base em valores de referência. 

No novo regulamento, REH, este valor máximo está na mesma medida que o parâmetro Ntc, dependente 

dos valores do cálculo do Nic, Nvc e produção de AQS, tendo por base os valores de referência. No 

quadro 2.5 podem observar-se as diferenças na fórmula de cálculo 

Quadro 2.5 – Fórmula de cálculo para os valores máximos das necessidades nominais anuais energéticas Nt [4] 
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2.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE REGULAMENTAÇÃO TÉRMICA 

Em suma, a implementação do novo regulamento com o Decreto-Lei n.º118/2013, veio aumentar a 

exigência do comportamento térmico e energético de edifícios. Como foi visto ao longo do capítulo, 

todo o REH valoriza a implementação de soluções construtivas de referência.  

No âmbito desta dissertação é importante ter em conta as alterações regulamentares e uma breve noção 

da sua evolução ao longo dos anos, na medida em que, o projeto térmico do caso de estudo foi baseado 

no antigo regulamento, sendo portanto, durante a sua execução alterada a regulamentação em vigor. 

No REH são aumentadas as exigências a nível de ganhos por radiação no verão, limitados alguns 

coeficientes de transmissão térmica e alterados alguns processos de cálculo de ganhos solares entre 

outros pontos. São estas mudanças que influenciam diretamente o conforto de verão no futuro uso do 

edifício, sendo no capítulo 6 desta dissertação feita uma abordagem no sentido de entender melhor em 

que aspetos. 
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3 
3. REABILITAÇÃO  

ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS 

3.1 NOTA INTRODUTÓRIA 

Contextualizando o leitor, o caso de estudo desta dissertação, consiste num acompanhamento e numa 

abordagem energética em termos de conforto de verão, de uma obra de construção e ampliação. A 

reabilitação de edifícios é uma área que está provado ser essencial para o futuro e, por isso, desperta 

atualmente a curiosidade dos profissionais e estudantes de Engenharia Civil. Pretende este presente 

capítulo esclarecer o leitor sobre o estado da arte da reabilitação e mais concretamente no âmbito desta 

dissertação, a área da reabilitação energética de edifícios. 

3.2 PANORAMA EUROPEU 

No panorama Europeu, a reabilitação assume um papel importante, datando principalmente do fim da II 

Guerra Mundial onde se procedeu a uma reconstrução das cidades afetadas. Um pouco por necessidade, 

toda a tendência de restauro e reabilitação começou a assumir importância, na medida em que se 

valorizou progressivamente o património antigo e a preservação de culturas e identidades. 

Com o desenvolvimento desta vertente, cresce paralelamente o conceito de sustentabilidade do edificado 

e uma grande preocupação ecológica e Energética. 

Segundo um estudo de 2011 realizado pelo IAPMEI, a percentagem de obras de reabilitação em relação 

a todas as obras representa a nível Europeu 34.9%. No mesmo estudo é feita também uma contabilização 

dessa mesma percentagem por País. Portugal encontra-se abaixo da média Europeia cerca de 8.8 pontos 

percentuais, apresentando uma percentagem de 26.1%. No gráfico representado na figura 3.1, retirado 

desse estudo, podemos observar a produtividade da reabilitação por país da UE, tendo a tracejado a 

média Europeia. 

 

Fig. 3.1 – Produtividade no segmento da reabilitação em Países da UE [IAPMEI,2011] 



Avaliação de soluções construtivas em termos de conforto de Verão 

 

14           

3.3 PANORAMA NACIONAL 

3.3.1 A IMPORTÂNCIA DA REABILITAÇÃO 

Sendo uma área que está em grande crescimento, a reabilitação de edifícios está a ter cada vez mais 

importância nos centros históricos, concretamente na situação de Portugal, nos centros históricos das 

grande cidades de Lisboa e do Porto. Com o crescimento progressivo do turismo e com um processo de 

valorização constante do património, a reabilitação teve um crescimento acentuado. Não sendo um 

processo tão lucrativo como a construção de raiz devido a problemas inesperados e ainda a algum 

desconhecimento da área, tem, ainda assim, de fazer obrigatoriamente parte do futuro do setor da 

construção Civil. A prova de que o setor tem um mercado vasto por atuar é o facto de que de acordo 

com o Censo 2001, 800.000 fogos necessitavam de obras de recuperação, estando 325.000 deles 

degradados ou muito degradados.  

Este crescimento deve-se também ao facto de em zonas urbanas as intervenções serem frequentemente 

apoiadas por programas de apoio do estado para incentivo à reabilitação de património. 

 Como é dito na abordagem de Carlos Pina dos Santos “ A reabilitação permite, sem dúvida, manter o 

essencial das cidades em termos de função, estrutura, identidade e mecanismos.” [12]  

3.3.2  REABILITAÇÃO TÉRMICA DE EDIFÍCIOS 

O objetivo fundamental de qualquer intervenção na área da reabilitação é: resolver os danos físicos e a 

patologia construtiva e ambiental, acumuladas ao longo dos anos, assim como introduzir uma 

beneficiação geral – modernizando as instalações e equipamentos existentes, tornando esse edifício apto 

para o seu completo e atualizado uso. [13]   

Englobado no setor da reabilitação e recuperação de edifícios, a reabilitação energética, como o nome 

indica, consiste na arte de reabilitar um edifício ou espaço degradado, atribuindo-lhe um bom 

desempenho energético. É indispensável ao falar de reabilitação térmico-energética, ter em conta do 

conceito de sustentabilidade. 

3.3.3 SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA 

Uma construção só pode ser considerada sustentável quando as diversas vertentes do desenvolvimento 

sustentável – ambiental, económica e social – são ponderadas durante a sua fase de projeto. É na vertente 

da sustentabilidade ambiental que a reabilitação energética intervém diretamente.  

Os edifícios, no contexto energético nacional, são responsáveis por grande parte do consumo energético 

do País. Com o alargar do leque de opções a nível de equipamentos consumidores de energia, este 

número tem tendência a aumentar ao longo dos anos. Foi neste âmbito que a regulamentação energética 

nacional (já abordada no capítulo anterior) foi alterada, promovendo assim, a construção e reabilitação 

de edifícios de forma a aumentar a sustentabilidade do edificado Nacional. 

Grande parte da energia consumida pelos edifícios corresponde a energia utilizada para climatização do 

espaço interior. Para compreender a importância de um edifício eficiente energeticamente é preciso 

entender as consequências de uma negligência a nível energético. Para melhor entendimento do leitor 

da quantidade de energia dissipada, caso não haja um cuidado de isolamento térmico, está representado 

esquematicamente na figura 3.2 uma aproximação das perdas de energia a ter em conta: 
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Fig. 3.2 – Perdas de energia por trocas de calor num edifício não isolado termicamente. Adaptado de [13] 

 

Analisando a figura anterior e verificando por onde o calor pode ser dissipado, aparentemente o 

problema parece poder ser abordado de uma maneira relativamente simples. Efetivamente, se estamos 

com um problema de fugas de energia, a solução passa por isolar essas passagens. De facto, a solução 

básica a qualquer projeto térmico de construção ou reabilitação é a implementação de isolamento 

térmico, sendo este o interveniente mais importante a nível de eficiência energética. Não pode, no 

entanto, ser a solução para todos estes problemas. É no âmbito do conforto de verão e nos problemas de 

sobreaquecimento que a térmica se torna uma área ambígua. Num suposto edifício modelo hipotético, 

completamente isolado e estanque, não haverá efetivamente, problemas de arrefecimento interior se este 

se encontrar aquecido, pois não existirão fugas de calor. No entanto, um edifício totalmente isolado e 

estanque não teria, por exemplo, possibilidade de ventilação, admissão de ar exterior e, como iremos 

ver no próximo capítulo, não haveria qualidade de ar interior não havendo por isso conforto. 

O equilíbrio térmico na sustentabilidade do edificado nem sempre é fácil de conseguir. Sendo este a 

nível de uma intervenção de reabilitação, tem alguns métodos e soluções construtivas características. 

No ponto seguinte ir-se-á expor algumas dessas soluções construtivas. 

 

3.4 SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS USADAS NA REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS. 

Apesenta-se de seguida um quadro síntese retirado de um estudo feito no ano de 2013, que se baseou 

numa amostra de 27 obras de reabilitação. Este quadro mostra um apanhado das medidas utilizadas para 

colmatar deficiências no comportamento térmico por frequência de utilização. Estas soluções não 

espelham exatamente o panorama nacional atual no entanto, nelas estão contempladas as soluções 

possíveis para as várias patologias. 
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Quadro 3.1 – Quadro síntese: medidas mais comuns aplicadas em reabilitação [12] 

 

 

Tendo por base a lista presente no quadro 3.1, vai proceder-se a uma análise das soluções construtivas 

utlizadas em diversas patologias, focando o âmbito desta dissertação e o caso de estudo abordado.  

 

3.4.1 COBERTURAS 

A cobertura é a componente do edifício mais sujeita a degradação ao longo do tempo. Sendo um 

elemento com grande exposição aos agentes atmosféricos torna-se bastante vulnerável. A radiação solar, 

chuva e vento são alguns desses agentes que contribuem para a sua degradação.   

Sendo um elemento realmente deteriorado na maioria dos casos de edifícios que apresentem grau de 

degradação alto, na generalidade em intervenções profundas, a solução mais viável é a total demolição 

e reconstrução.  

Apesar de geralmente a solução mais viável implicar a reconstrução repensada em termos energéticos, 

há ainda algumas soluções adotadas para melhorar o comportamento térmico de uma cobertura 

degradada. 

Os painéis sanduíche, pela característica que têm de serem isolantes e poderem ser usados como 

revestimento final, oferecem uma boa solução para algumas situações. Podem ser aplicados sob um 

revestimento descontínuo. São uma solução bastante económica apresentando no entanto diversos 

problemas nomeadamente um fraco desempenho acústico e para muitos, não é esteticamente agradável.    

Concluindo, no que toca a coberturas bastante degradadas, a substituição ou implementação de 

isolamento térmico torna-se um processo digamos que “ingrato”. Apenas justificará uma conservação e 

manutenção quando o edifício não apresenta um grau de deterioração muito alto. 
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3.4.2 FACHADAS  

[6] 

 

Até aproximadamente o início do século XX as soluções construtivas aplicadas a paredes exteriores 

eram constituídas de granito de elevada espessura. Esta solução, passava por ter nessas paredes a carga 

a suportar pelo edifício tendo portanto uma vertente estrutural. A grande espessura e o fraco conforto 

proporcionado por esta opção naturalmente e com a evolução dos sistemas construtivos tendeu a cair 

em desuso.  

Com o aumento das exigências térmicas ao longo dos anos, como é explicado no capítulo 2 desta 

dissertação, foi também crescendo o número e a sofisticação de soluções construtivas para soluções de 

fachadas. Em meados do século XX foi introduzido no ramo da construção a utilização da estrutura de 

betão armado e a composição dos panos exteriores em alvenaria, tendo estes uma composição de dois 

panos com uma caixa-de-ar entre eles, o que beneficiou em muito o comportamento térmico 

comparativamente às paredes de granito. Em Portugal, apenas se verificou a utilização de isolantes 

térmicos nos anos 80,ainda que com pouca intensidade, sendo esta implementa ou na caixa-de-ar ou 

pelo interior. Esta nova metodologia permitiu um incremento das condições térmicas, tendo, no entanto, 

mostrado que futuramente diversas patologias não antes verificadas poderiam ocorrer. 

Em 1991 entra em vigor em Portugal o primeiro regulamento térmico (RCCTE) tendo vindo a sofrer 

evoluções até à entrada em vigor em 2013 do REH. Este aumento constante de exigências de conforto 

levou a nível de envolvente exterior, a um maior isolamento, e com isso, surgem algumas soluções 

modernas como é o caso das fachadas ventiladas ou ETICS.[6] 

Na reabilitação de edifícios com elevado grau de degradação em muitos casos o elemento que prevalece 

como inalterável é a fachada. Interessa ao projeto manter a essência do edifício e a sua identidade. Com 

isto, para haver uma intervenção térmico-energética. Esta terá de ser feita através de colocação de 

isolamento pelo interior. É também conveniente haver uma impermeabilização da envolvente e um 

tratamento adequado de todo o pano exterior para prevenir futuras patologias e pontes térmicas.  

Em casos em que a fachada não assume um papel fulcral na intervenção feita a um edifício ou em 

situações de construção de raiz, a solução de isolamento pelo interior cai em algum desuso. Com um 

comportamento térmico extremamente satisfatório e com design apelativo e muito versátil, existem as 

fachadas ventiladas. Esta solução implica a aplicação de isolamento pelo exterior e um acabamento 

final que poderá ser de variados materiais, afastado por sistemas como por exemplo o de utilização de 

grampos, o que confere ao isolamento uma ventilação e otimiza o seu comportamento térmico.  

No caso de estudo abordado nesta dissertação exposto nos capítulos 5 e 6, ir-se-á falar em detalhe da 

aplicação destes dois sistemas de isolamento pelo interior e fachadas ventiladas. 
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3.4.3 VÃOS ENVIDRAÇADOS 

Os vãos envidraçados são em grande parte dos casos os responsáveis por problemas de 

sobreaquecimento no verão, pois é por onde a radiação solar se transmite para o interior do edifício. 

Para combater este problema existem várias soluções provadas de sucesso dependendo dos casos: 

 Substituição do Vidro por um Vidro com fator solar mais reduzido 

 Aumentar o sombreamento através da construção de palas horizontais e laterais 

 Aplicação de proteções exteriores ou interiores permanentes ou não permanentes. 

Em casos de reabilitação em que normalmente os vãos estão bastante degradados é economicamente 

mais viável a substituição do caixilho. Soluções de caixilharia de madeira na área de reabilitação são 

bastante utilizadas tendo um bom comportamento térmico apesar de apresentarem um valor económico 

elevado. 

Uma solução mais usual e economicamente viável, embora mais utilizada na construção, é a presença 

de caixilharia de alumínio ou PVC. O alumínio é um material apresenta ótimas características de 

resistência mecânica, podendo assim ser utilizado com baixas espessuras e suportar vidros com grandes 

dimensões. A contrapartida do uso de alumínio na aplicação de caixilharia é a sua componente de alta 

condutibilidade térmica. Para contornar este efeito é efetuado o chamado “corte térmico” que consiste 

na aplicação de peças com baixa condutibilidade no interior do caixilho. Na figura 3.3 pode observar-

se em detalhe um exemplo de caixilharia com corte térmico. 

 

 

 

Fig. 3.3 – Caixilharia de alumínio com corte térmico [6] 

 

3.4.4 PAVIMENTOS 

A reabilitação térmica de pavimentos é mais relevante quando estes estão em contacto com pisos térreos, 

garagens ou espaços não aquecidos. Nestes casos onde o espaço é acessível, é vulgarmente utilizado um 

sistema de isolamento pelo exterior (pela parte inferior). Pode também ser utilizado um isolamento 

intermédio a granel ou um isolamento pelo interior não sendo no entanto as soluções mais eficazes. 

Na figura 3.4 está exposta uma fotografia retirada do caso de estudo na parte da cave. Imediatamente 

acima deste piso encontram-se zonas residenciais sendo por isso importante um bom isolamento 

térmico. Na solução da figura 3.4 está aplicada uma camada de isolamento térmico XPS com uma forra 

de gesso cartonado. 
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Fig. 3.4 - Isolamento aplicado em garagem sob zona aquecida.  

3.4.5 VENTILAÇÃO, SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E AQS 

Na reabilitação energética de edifícios há também medidas que podem melhorar a classificação 

energética a nível de sistemas técnicos. Embora a prioridade seja sempre a de melhorar as soluções 

construtivas, há também que ter em conta uma otimização a nível de sistemas e consumos energéticos.   

Como já foi referido nesta dissertação há uma grande valorização na introdução de um sistema solar 

térmico para produção de AQS para melhorar o seu desempenho energético. Embora não seja uma 

solução muitas vezes adotada devido aos elevados custos é a mais eficiente a nível de produção de AQS. 

Quanto a sistemas de climatização, as soluções ecológicas que encontramos no mercado passam pelo 

uso de recuperadores de calor ou sistemas biomassa. Estes mecanismos não utilizam energias renováveis 

no entanto, melhoram ainda assim o conforto são os sistemas convencionais de AVAC e ar 

condicionado.  

Para melhorar a ventilação no âmbito da reabilitação, as soluções são em muito semelhantes às utilizadas 

para uma construção nova. A ventilação natural continua a ser a mais bem classificada energeticamente 

em edifícios de habitação. Sendo a ventilação de elevada qualidade um fator crucial à obtenção de um 

conforto de verão, no próximo capítulo esta vertente será analisada mais pormenorizadamente. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE REABILITAÇÃO TÉRMICO-ENERGÉTICA 

Em conclusão do tema da reabilitação térmico-energética os principais pontos a reter são: 

 A reabilitação e construção energeticamente eficientes são em muito semelhantes, sendo apenas 

a vertente da reabilitação adaptada às situações a que as patologias presentes obrigam 

 Sendo o conceito de sustentabilidade e eficiência energética relativamente recente, existe um 

vasto número de casos em Portugal que necessitam de intervenções com vista a melhorarem o 

seu comportamento térmico-energético. 

 O caminho a percorrer na área da reabilitação térmico-energética é muito vasto, no entanto, a 

consciencialização do comprador para problemas ambientais e para a importância da eficiência 

energética está progressivamente a aumentar. O utente entende que uma melhor eficiência e 

classificação energética lhe proporciona melhor gestão de gastos energéticos e sobretudo um 

maior conforto. 
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4 
4. CONFORTO TÉRMICO DE 

VERÃO EM EDIFÍCIOS 

 

4.1 NOTA INTRODUTÓRIA 

Conforto térmico de verão deriva diretamente do conceito de conforto térmico que por sua vez deriva 

do tema ambíguo de “conforto”. O conceito de “conforto” é bastante difícil de definir pois está 

dependente, na sua essência, de um variado leque de parâmetros de difícil quantificação e qualificação. 

Não há uma regra geral para o obter um “conforto” ou conforto térmico ideal. Este conforto térmico está 

condicionado a cada situação ou utente sendo que não se poderá definir por exemplo uma temperatura 

ideal e aplicá-la sempre como esta sendo ideal.  

No que diz respeito a conforto térmico, e mais especificamente conforto de verão em edifícios, os 

parâmetros a ter em atenção em qualquer construção para o melhorar, apesar da ambiguidade do 

conceito, são: ventilação, inércia e vãos envidraçados. Estes são os fatores que influenciam 

diretamente a qualidade e a temperatura do ar interior.  

Ainda antes de detalhar a parte construtiva é importante, no próximo ponto, desenvolver e perceber, 

ainda que brevemente, o conceito de conforto térmico. 

    

4.2 CONFORTO TÉRMICO 

4.2.1 EQUILÍBRIO TÉRMICO 

Para entender o conceito de conforto térmico, é necessário primeiro, compreender em parte o 

funcionamento do corpo humano enquanto sistema térmico. 

O corpo humano funciona como qualquer outro corpo procura atingir um equilíbrio térmico. O corpo 

humano através de trocas de calor procura sempre atingir o estado de conforto térmico. Estas trocas, 

dependem de vários aspetos relativos às condições de um indivíduo. Os três aspetos com maior peso na 

influência das trocas térmicas do corpo humano são: metabolismo, vestuário e atividade. 

Para compreender as trocas representativas do balanço térmico no corpo humano apresenta-se de 

seguida a equação de Fanger 1970 [7] 

 

𝑆 = (𝑀 − 𝑊) − (𝑄𝑠𝑘 + 𝑄𝑟𝑒𝑠)   [W/m²]                   (4.1) 
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Legenda: 

S: Taxa de calor acumulado no corpo humano - [W/m2] 

 M: Taxa de metabolismo - [W/m2] 

 W: Taxa de trabalho mecânico realizado - [W/m2]  

Qsk: Taxa total de calor perdido pela pele – W/m2]  

Qres: Taxa total de calor perdido pela respiração - [W/m2] 

 

Como se pode ver pela equação 4.1 as trocas de calor do corpo humano estão ligadas aos parâmetros 

atrás referidos.  

Olhando para a fórmula facilmente se pode ver que, por exemplo, ao diminuir o vestuário de um 

indivíduo, a nossa taxa de calor perdido pela pele irá aumentar diminuindo assim a taxa de calor 

acumulado no corpo humano. Para além destes parâmetros individuais, a taxa de calor acumulado no 

corpo humano é, em muito, dependente de fatores exteriores através da influência que estes têm no calor 

trocado pelo corpo humano através da pele e da respiração.  

É nestes fatores exteriores que o conforto térmico em edifícios pode de alguma maneira, contribuir para 

uma melhoria significativa. Fatores estes como: temperatura do ar, temperatura radiante, velocidade e 

humidade relativa do ar. A nível de casos práticos considera-se que a temperatura máxima do interior 

do compartimento deverá no Verão, rondar os 25ºC, sendo este valor obtido por uma média entre a 

temperatura radiante do compartimento e a temperatura do ar interior do mesmo. 

4.2.2  QUALIDADE DO AR INTERIOR 

A qualidade do ar interior é um ponto fulcral quando se fala de conforto térmico. A deficiência de boa 

circulação do ar pode causar alguns problemas, como por exemplo: problemas respiratórios ou 

condensações na envolvente construtiva. A solução para este tipo de problemas será a utilização de um 

sistema de ventilação adequado. Esta ventilação pode ser mecânica, natural ou mista.  

A ventilação natural, relativamente à ventilação mecânica, é uma solução vantajosa na medida em que 

não obriga a gastos de energia. Pode ser aplicada, por exemplo, através de grelhas de admissão na 

envolvente que permitem a entrada do ar e condutas de extração nos compartimentos de serviço. 

 A ventilação mecânica, embora por vezes mais eficiente e de fácil adaptação, com as crescentes 

preocupações de gastos energéticos, pode ser evitada e substituída por ventilação natural.  

Construtivamente, este problema pode por vezes entrar em contradição. Isto é, com a evolução dos 

sistemas construtivos, a envolvente de um edifício ou compartimento tem vindo a ficar cada vez mais 

estanque. Naturalmente, isto diminui as permutas de ar do exterior para o interior, havendo assim uma 

menor circulação de ar e uma diminuição das renovações horárias do mesmo. Mas é preciso fazer a 

distinção entre infiltrações de ar (não controladas) e ventilação natural possibilitada por dispositivos 

específicos nas fachadas (controlada). 
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4.3 CONFORTO TÉRMICO EM EDIFÍCIOS 

Como dito inicialmente, as 3 vertentes (embora não sejam as únicas) com mais importância quanto a 

conforto de Verão em edifícios são: ventilação, inércia e vãos envidraçados. 

  

4.3.1  VENTILAÇÃO 

Dando seguimento ao tópico 4.2.2 a ventilação nos edifícios é a principal responsável pela qualidade do 

ar interior. 

Uma boa ventilação permite não só aumentar as renovações de ar por hora como também ajuda a 

diminuir a humidade relativa interior e, muito importante em termos de conforto de verão, ajuda a 

diminuir a temperatura interior de um edifício. 

A ventilação natural, de qualquer edifício, está associada a dois fenómenos físicos: 

 Diferenças de pressão causadas pela ação do vento; 

 Diferenças de temperatura entre o interior e o exterior. 

Quanto às diferenças de pressão enunciadas em primeiro lugar, é um fenómeno que ocorre devido à 

força exercida pelo vento que ao atingir a uma certa velocidade um obstáculo, neste caso a fachada do 

edifício, cria em algumas áreas pressões positivas e negativas. Ao criar esta diferença de pressão 

inevitavelmente haverá movimentação de ar das zonas de maior pressão para as zonas de menor pressão. 

A ventilação causada por diferenças de temperatura, também chamada de efeito chaminé, ocorre de uma 

maneira semelhante à primeira. Havendo diferenças de temperatura leva também a diferenças de pressão 

como no primeiro caso. A diferença de temperatura entre o exterior e o interior gera um fluxo de ar visto 

que o ar tem tendência a circular das zonas de maior pressão para as de menor pressão. É por este motivo 

que, em edifícios, o ar tem tendência a entrar pela parte inferior do edifício e a sair pela parte superior, 

em condições de Inverno, quando o ar exterior está a uma temperatura mais baixa do que o ar interior 

ou nos períodos mais frescos dos dias de Verão (nomeadamente à noite). Na figura 4.1[8] podemos 

observar com auxilio de setas o fluxo do ar devido à diferença de pressão causada pelo vento. 

 

 

Fig. 4.1 – Ventilação natural por ação do vento [18] 
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4.3.2  INÉRCIA TÉRMICA 

Define-se inércia térmica como a maior ou menor capacidade que um edifício tem de armazenar calor 

no seu interior.  

A inércia térmica é um parâmetro exclusivamente dependente dos materiais constituintes do edifício. 

Materiais pesados com elevada massa volúmica têm maior capacidade de armazenar calor do que 

materiais leves. A inércia interior de uma fração classifica-se como fraca, média ou forte, consoante o 

valor da massa dos elementos em contacto com o ambiente interior e que possam, de uma forma útil, 

participar no armazenamento de calor. 

Atendendo à inércia térmica, devemos ser capazes de identificar o que será mais vantajoso a nível 

construtivo.  

Com a evolução do sector da construção, paralelamente a evoluções tecnológicas, há uma otimização e 

uma facilidade para a construção rápida e fácil, o que leva ao uso de materiais leves. Com estes materiais, 

como visto anteriormente, obtêm-se soluções de inércia térmica fraca. A inércia térmica fraca leva a um 

risco de sobreaquecimento do ar interior., o que, a nível de conforto de verão, será bastante prejudicial. 

No entanto, não nos podemos esquecer, das oscilações de temperatura que existem no caso específico 

do clima de Portugal. Temos uma estação com temperaturas abaixo do desejável, bastante mais 

acentuada e rígida, que a estação onde as temperaturas se tornam superiores aos limites de conforto. Em 

Portugal, será melhor a utilização de elementos que levem a uma inércia térmica forte, Para combater o 

sobreaquecimento no Verão, terá de recorrer-se a outras soluções que não passem pela diminuição da 

inércia, como é o caso da ventilação falada anteriormente. 

 

4.3.3 VÃOS ENVIDRAÇADOS 

Os vãos envidraçados e toda a envolvente de um edifício, tendo em conta os critérios regulamentares 

em vigor já analisados nesta dissertação que favorecem as soluções construtivas de referência e, o âmbito 

desta dissertação, serão a parte mais importante para combate ao insucesso de soluções com conforto de 

Verão abaixo do desejável.  

Como a arquitetura contemporânea contempla em inúmeros casos uma vasta área de envidraçados, é 

necessária uma preocupação acrescida a este tipo de problema. 

4.3.3.1 TIPOS DE VIDRO 

Atualmente, existe no mercado um número incrivelmente vasto de tipos de vidro para utilizar na 

construção. A quantidade de diferentes espessuras, tratamentos adicionais, camadas e formas é 

incontável estando de dia para a dia a aparecer soluções inovadoras.  

Claro que, se estamos a falar de um elemento construtivo em que a sua maior percentagem de área é 

constituída por um vidro, a sua constituição é de extrema importância não sendo no entanto a única 

solução como iremos ver nos tópicos seguintes. Não obstante, apresentam-se alguns tipos de vidros 

existentes [9]: 

 Vidro comum – O vidro mais comum, mais antigo e mais utilizado. Utilizados para a conceção 

de garrafas, frascos, potes, lâmpadas e vidros planos. A olho nu é um vidro claro e transparente. 

A sua espessura varia geralmente entre os 2 e os 19mm.  
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 Vidro de borossilicato – Vidros com alta resistência ao ataque químico bastante utilizados em 

equipamentos de laboratório. Apresentam elevada resistência ao choque térmico sendo 

utilizados em fabrico de materiais que necessitam de resistir a esse impacto, por exemplo, 

produtos para levar ao forno. 

 

 Vidro Aramado – Primeiro vidro de segurança aser utilizado na construção civil. Vidro 

projetado para alta resistência com rede metálica introduzida durante o seu processo de fabrico. 

É concebido geralmente com espessuras entre 6 e 10mm. 

 

 Vidro laminado – Tal como o vido aramado é um vido utilizado para soluções que exigem 

segurança. Vidro de alta resistência composto de duas ou mais folhas de vidro unidas por uma 

camada que poderá variar o seu constituinte, na maioria dos casos esta camada é composta por 

uma resina. Quando este vidro é submetido a uma força que leva a rotura não levará a uma 

completa destruição ficando os detritos resultantes da quebra seguros nesta camada intermédia. 

É um vidro utilizado na construção para composição de envidraçados em grande altitude ou por 

exemplo para guardas de vidro a colocar em varandas. 

   

 Vidro temperado – Vidro obtido a partir do vidro comum através de tratamento que consiste 

num sobreaquecimento seguido de um arrefecimento repentino. Este novo vidro apresenta uma 

resistência muito mais elevada que o vidro comum. Quando quebra fragmenta-se em pequenos 

pedaços pouco cortantes evitando ferimentos graves sendo por isso considerado um vidro de 

segurança. Permite suportar diferenças de temperatura até 200ºC e tem maior resistência 

térmica. 

 

 Vidro Baixo-emissivo – Também conhecido como vidros Low-E. A sua importância a nível 

construtivo em soluções de conforto de Verão torna-se bastante útil. Este vidro permite reduzir 

os ganhos solares ou perdas de calor sem reduzir a transmissão de luz. São os vidros que 

permitem melhores soluções a nível de desempenho energético. 

 

 Vidros de Isolamento Térmico - Composto de uma composição de dois ou mais vidros 

separados por um perfil hermeticamente preenchido por ar ou um gás. Confere à solução um 

coeficiente de transmissão térmica inferior e reduz em grande quantidade as perdas. É utilizado 

para a prevenção de condensações. Ótima solução para controlo de perdas na estação de 

aquecimento não sendo assim tão vantajoso no verão pois não permite o arrefecimento. 

 

Após a recolha de alguns dos tipos de vidros presentes no mercado, conclui-se que é possível um 

conjunto variado de soluções de forma a controlar os ganhos solares. No entanto, uma vez escolhido o 

vidro não podemos exigir que ele se comporte tão perfeitamente nas duas estações do ano. Dificilmente 

se consegue que o vidro extremamente isolante permita um tão bom comportamento no verão onde o 

interesse será dissipar o calor. Para estes problemas existem outros tipos de soluções por vezes mais 

vantajosas como se falará no ponto a seguir: o sombreamento.  
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4.3.3.2 PROTEÇÕES SOLARES E DISPOSITIVOS DE SOMBREAMENTO 

Os dispositivos de proteção solar e sombreamento, tendo uma importância acrescida a nível do novo 

regulamento REH, permitem a obstrução da radiação solar incidente diminuindo assim os ganhos 

solares. Poderão ser classificados para efeitos de contabilização térmica e controlo de conforto, em dois 

tipos: dispositivos permanentes e dispositivos móveis. 

Quanto a dispositivos permanentes poderão conferir grandes diminuições de ganhos na estação de 

arrefecimento mas, apresentam o mesmo problema que os tratamentos dados ao vidro. Sendo mal 

concebidos, não serão aproveitados no Inverno os possíveis ganhos solares para evitar a utilização de 

sistemas climatizadores, piorando assim a sua classificação energética de conforto no Inverno. Bem 

aplicadas, estas soluções fixas conseguem obter resultados de sombreamento no verão e conseguir 

permitir o aquecimento no Inverno. Apresenta-se, na figura 4.2, um exemplo de um elemento que 

influencia o sombreamento de forma permanente [9]. 

 Palas horizontais – elementos horizontais fixos de sombreamento aplicados pelo exterior, 

imediatamente acima dos vãos, particularmente adequados para envidraçados que se encontram 

orientados a Sul. Normalmente, elementos do próprio corpo da fachada que se projetam em 

consola.  

 

Fig. 4.2 – Exemplo de pala horizontal para controlo de sombreamento [9] 

 

Existem as soluções que permitem uma alternância, os dispositivos de proteção móveis [9], como por 

exemplo: 

 

 Lamelas horizontais e toldos – Funcionam de forma semelhante às palas horizontais que se 

podem ver na figura 4.2 no entanto têm a particularidade de serem ajustáveis consoante a 

orientação do sol e a pretensão do utilizador.  

 

 Portadas – Sistema de deslizar ou de batente. Podem ser aplicadas no interior ou no exterior do 

edifico. Quando aplicadas no exterior são energeticamente mais eficientes visto que bloqueiam 

por completo a entrada dos raios solares no envidraçado. Têm a particularidade de ter uma 

função paralela de segurança pois quando fechadas cerram o compartimento e garantem a 

privacidade. Por vezes estas portadas podem ter também presentes lamelas o que permite para 

além da regularização de estas estarem abertas ou fechadas, uma regularização da intensidade 

de radiação quando fechadas. Na figura 4.3 apresenta-se um exemplo: 
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Fig. 4.3 – Portada opaca exterior [10] 

 

 Venezianas – Sistema que pode ser incorporado no interior ou no exterior constituído também 

por pequenas lamelas reguláveis. Funciona de maneira similar às portadas com lamelas 

reguláveis não conferindo no entanto, a segurança que as portadas oferecem 

 

 Persianas – Sistema que funciona por enrolamento. As várias réguas que compõem o sistema 

possuem pequenos orifícios que permitem a ventilação. Sistema mais vulgarmente usado no 

nosso país também denominado de “estore”.  

 

 Telas de rolo – Composto de material liso e flexível, pode ser composto de PVC. Mais ou menos 

transparente e aplicável quer no interior quer no exterior. Quando aplicado no exterior apresenta 

um bom comportamento a nível de controlo transferência de calor enquanto no interior apenas 

tem a função de controlo de luminosidade. 

 

 Cortinas ou screen – Sistema que apenas poderá ser utilizado no interior do edifício. Não é um 

sistema eficaz a nível de controlo de ganhos energéticos não tendo muita influência nos ganhos 

solares para o interior. É utilizado para controlo de iluminação e por questões decorativas. 

Normalmente acompanhado de um outro dispositivo de proteção com melhor comportamento 

de sombreamento. 

 

No que diz respeito à redução de fatores solares, o regulamento em vigor tem em consideração diversos 

tipos de soluções já calculadas para vidro corrente. Segue-se o quadro 4.1 onde se pode ver a tabela 13 

do Regulamento de desempenho energético dos Edifícios de habitação: 
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Quadro 4.1 – Valores correntes do fator solar de vãos envidraçados com vidro corrente e dispositivos de 

proteção solar 𝑔𝑇𝑣𝑐 

 

 

Paralelamente a estes dispositivos, o sombreamento também pode ser obtido através de elementos 

externos ao edifício. Quer por presença de vegetação, quer de edifícios adjacentes, o sombreamento 

causado por estes elementos é tido em conta na caracterização térmica de um edifício. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE CONFORTO TÉRMICO DE VERÃO 

Em análise foram estudadas as condições necessárias para alcançar um conforto de verão em edifícios. 

Num balanço geral da informação recolhida podemos voltar a frisar que, em termos de controlo de 

Verão, os principais tópicos a ter em atenção são: ventilação, inércia e vãos envidraçados. 

As soluções adotadas não devem passar pela redução da inércia térmica pois iria prejudicar a 

eficiência energética.  

A ventilação é muito importante, e deve ser adequadamente prevista, quer para garantir uma boa 

qualidade do ar, quer para arrefecer o ambiente interior no Verão.  

A nível de ganhos solares provenientes da envolvente, havendo uma tendência de  uso crescente de 

grandes envidraçados e, mediante cada caso especifico, a solução passa por reduzir os ganhos solares 

no Verão e poder aumentar no Inverno. 
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5 
5. CASO DE ESTUDO “DEHAUS GARTEN REZIDENZ” 

 

5.1 APRESENTAÇÃO GERAL DA OBRA 

5.1.1  LOCALIZAÇÃO E MEMBROS INTERVENIENTES  

A obra DEHAUS GARTEN REZIDENZ é um empreendimento de luxo localizado na Avenida da 

Boavista. A obra teve início em Maio de 2015 e a sua conclusão está prevista para o final de Dezembro 

de 2016. 

 

Fig. 5.1 – Localização “DEHAUS GARTEN REZIDENZ” 

A obra em estudo será, futuramente, um condomínio fechado destinado ao abrigo de 17 apartamentos 

de qualidade de luxo. A razão chave para o estudo desta obra e a decisão do acompanhamento deste 

caso foi o facto de esta apresentar um paralelismo interessante visto que apresenta a possibilidade de 

estabelecer uma ligação entre uma reabilitação de um palacete antigo com um nível de degradação 

bastante elevado e dois edifícios, um localizado a poente outro a nascente de construção de origem. É 

de referir que apesar das soluções adotadas para os 3 edifícios serem distintas existe uma harmonia entre 

eles e uma ligação entre zonas comuns. No seu conjunto, a obra pode ser considerada uma reabilitação 

e ampliação do palacete. 

A empreitada geral está entregue contratualmente à empresa “Lucios Azevedo e Filhos SA”, O projeto 

de engenharia foi desenvolvido pela “OMEGA serviços de engenharia lda”. Juntamente com a 

fiscalização também feita pela mesma. O gabinete de arquitetura é “JIGSAW arquitects” e a promotora 

foi a “Spectrum imobiliária”.  
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5.1.2  PLANTAS GERAIS 

Como referido no ponto anterior a obra está dividida em três edifícios distintos embora ligados entre 

eles. O posicionamento dos edifícios e apartamentos perante o observador será feito tendo em vista o 

olhar de quem vê a obra do lado da Avenida da Boavista. O bloco Central será o edifício já existente 

sendo a partir daqui denominado de Bloco C (central) ou Palacete. Este, é constituído por 4 apartamentos 

sendo 3 deles duplex denominados de apartamentos A,B,C e D. O bloco da esquerda, sendo uma 

construção nova interligada com o lado esquerdo do palacete, é constituído por 5 apartamentos 

denominados de apartamentos E,F,G,H e I e será denominado de bloco E (esquerda) ou edifício 

pequeno, geograficamente está localizado na parte Este do empreendimento. Por último o bloco da 

direita posicionado a poente será denominado de bloco D (direita) e é constituído por 8 apartamentos 

sendo estes denominados de apartamentos J,K,L,M,N,O,P,Q, este bloco está localizado na zona oeste 

da obra. 

Nas imagens apresentadas de seguida poder-se-á observar a planta da disposição dos vários blocos e 

apartamentos. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2. – Esquema dos blocos da Obra 
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Fig. 5.3 – Apartamentos do bloco C (palacete) 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 – Apartamentos dos blocos E e D (Edifícios Novos) 

 

 

5.2  ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

O acompanhamento da obra foi iniciado no dia 1 de Fevereiro de 2016 e terminado dia 30 de junho de 

2016. No início deste acompanhamento a obra encontrava-se com a tarefa prioritária de construção das 

paredes interiores. No seguimento desta tarefa expõe-se em anexo o planeamento previsto de forma a 

entender o desenrolar dos procedimentos. 
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5.2.1. TAREFAS ACOMPANHADAS 

Desde a data de entrada em obra foram, como em qualquer obra, decorrendo várias tarefas em 

simultâneo e houve uma grande quantidade de informação a recolher o que tornou esta experiência numa 

grande aprendizagem.  

É importante saber que a sequência cronológica passa pela estratégia adotada de as tarefas comuns aos 

3 edifícios (bloco D, E e C) serem executadas pela ordem bloco D, bloco E, e por último bloco C. 

 

5.2.1.1 PAREDES INTERIORES  

As paredes interiores deste projeto têm várias particularidades. Foram adotadas duas soluções distintas, 

o bloco de gesso e o bloco de argila. As dimensões deste primeiro bloco são 50x30x7 e a principal 

vantagem será o seu elevado desempenho como isolante acústico. A aplicação funciona por sistema 

macho-Fêmea de encaixe Nas figuras 5.5, 5.6 e 5.7 que se seguem pode-se ver algumas fotografias 

tiradas em obra do bloco de gesso referido. Particularmente na figura 5.7 está presente um pormenor do 

remate destas paredes com o teto, e limites laterais, feito em espuma de poliuretano. Esta espuma depois 

de aplicada tem tendência a expandir funcionando também como componente de travamento das 

paredes.  

 

 

 

 
Fig. 5.5 – Blocos de gesso maciço 
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Fig. 5.6. – Primeira fiada de assentamento de blocos de gesso paredes interiores (apartamento L) 

 

 

 

 
Fig. 5.7  – Remate das paredes em espuma de poliuretano 

 

 



Avaliação de soluções construtivas em termos de conforto de Verão 

 

34           

Durante a estadia em obra, foi permitido ao autor conhecer novas soluções e retirar a informação por 

vezes com uma análise crítica. O balanço retirado da prestação destes blocos de gesso maciços como 

elemento de alvenaria interior tem alguns pontos positivos e também pontos negativos. 

 

De forma positiva fez-se notar que estes blocos são: 

 

 Bons isolantes acústicos reduzindo em mais de 33,4 db a passagem de som entre 

compartimentos. 

 De fácil e rápida aplicação pois têm dimensões consideravelmente grandes sendo necessários 

menos fiadas para completar o trabalho. Também se deve ao sistema de encaixe macho-Fêmea 

que facilita a tarefa de aplicação. 

 

Por outro lado estes blocos têm, na opinião do autor, alguns aspetos negativos: 

 

 

 A sua espessura de 7cm torna a solução um pouco instável necessitando de cuidados adicionais 

no travamento das paredes para garantir a segurança 

 Do mesmo modo que a espessura é inconveniente a nível estrutural, também prejudica a 

abertura de rasgos para instalações de tubagem equipamentos elétricos, AVAC etc. É 

necessário por isso um cuidado extra na abertura desses mesmos rasgos e, em paredes com 

muita densidade de rasgos, pode até diminuir as suas prestações quanto à sua prestação acústica. 

 

Nas seguintes figuras 5.8 e 5.9 pode-se ver fotografias tiradas em obra que demonstram precisamente o 

problema inerente ao facto de haver dificuldade na abertura de rasgos para as várias especialidades. Na 

figura 5.8 observa-se um buraco criado numa destas paredes para abertura de rasgos que futuramente 

levarão a tubagem necessária. Num caso dum dano como este, obriga a especial atenção de reparação, 

diminuindo assim a produtividade da tarefa. 

 

 

 

 
Fig. 5.8 – Abertura de rasgos para futura instalação de lavatório 
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Fig. 5.9 – Aberturas de rasgos em paredes de bloco de gesso 

 

Por decisão do dono de obra em alguns apartamentos, foi utilizada uma outra solução para construção 

das paredes interiores que consiste num bloco com dimensões 19x56x11cm. Este bloco é constituído 

por argila e apresenta um bom comportamento térmico e acústico. Na figura 5.10 pode-se ver uma 

imagem demonstrativa da particularidade de fácil passagem da tubagem nestes blocos: 

 

 

 

 

Fig. 5.10 – Bloco de Argila expandida [Fonte do fornecedor não enunciado] 
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Na figura 5.11 pode-se ver uma parede rematada com espuma de poliuretano da solução de blocos de 

argila. 

 

 

Fig. 5.11 – Assentamento da primeira fiada bloco de Argila  

 

Tal como a solução dos blocos de gesso, o bloco de argila, apresenta alguns aspetos positivos e outros 

menos positivos. Numa análise comparativa, seguem-se os pontos essenciais de ambas as partes na 

opinião do autor 

Os aspetos positivos, tendo em conta a presença em obra, são: 

 Bloco com excelente comportamento térmico e acústico (isolamento acústico 39 db); 

 Facilidade na passagem de tubagem e na abertura de rasgos; 

 Apresenta estabilidade estrutural sem grande necessidade de travamentos; 

 Facilidade de aplicação. 

Quanto aos aspetos negativos, este bloco apresenta: 

 Comparativamente ao bloco de gesso, apresenta um tempo acrescido de aplicação visto que são 

necessários mais blocos para conseguir a mesma altura; 

 Sendo a espessura superior, poderá haver um inconveniente a nível de área útil, sendo quase 

que desprezável. 

 

Ambas as soluções apresentadas são soluções de alto desempenho no ramo de soluções para alvenarias 

interiores e paredes divisórias. O bloco de argila apresenta melhores prestações térmicas e acústicas. O 

bloco de gesso torna-se mais produtivo de aplicar e ocupa menos área. Dependendo evidentemente do 

uso futuro em que sejam aplicadas, considera-se que ambas soluções apresentam excelente prestação. 
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5.2.1.2 COBERTURA 

Paralelamente ao processo de assentamento de alvenaria interior foram também iniciados os trabalhos 

na cobertura dos edifícios novos (bloco D e E). Apresenta-se de seguida um corte representativo das 

várias camadas da cobertura destes edifícios novos. 

 
Fig. 5.12 – Esquema CAD da cobertura 

 

Legenda: 

1- Laje de betão armado  

2- Camada de forma de betão leve e betonilha regularizadora  

3- Tela asfáltica de impermeabilização 

4 - Isolamento XPS e manta geotêxtil  

5 - Godo 

Tendo em conta o âmbito desta dissertação foi feita uma análise detalhada do comportamento térmico 

de cada parte deste edificado apresentando-se de seguida os resultados para a cobertura dos edifícios 

novos: 

 

Quadro 5.1 – Cálculo do R e do U para a cobertura dos edifícios novos 

 

Como se pode ver na tabela existem vários componentes desprezáveis para o cálculo térmico, incluindo 

alguns elementos como a barreira para vapor que depois em obra foram retirados. 

 

Designação Nome das camadas e ( m) λ ( w/mºC) 
R       

(m²ºC/W) 

U Solução 
(W/m²ºC) 

Cobertura plana 

Cobertura 
edifícios 
Novos 

Godo 0,05 0,7 0,0714   

Geotêxtil IMPERSEC 105 0 0 0,0000   

Isolamento térmico 100 mm 0,1 0,035 2,8571   

Impermeabilização (telas asfálticas) 0 0 0,0000   

Barreira Para-vapor 0 0 0,0000   

Camada de forma 1,5% (betão leve) 0,07 0,076 0,9211   

Laje maciça betão 250mm 0,25 2 0,1250   

Reboco 20 mm 0,02 0 0,0000   

     Total = 3,8496 U = 0,252 



Avaliação de soluções construtivas em termos de conforto de Verão 

 

38           

 

 

Em planta esta cobertura é representada pelo seguinte desenho: 

 

 

 
Fig.5.13 – Cobertura Bloco D 

Para o processo de construção desta cobertura por camadas há uma gradual colocação de material. Tendo 

presente o tosco que é o betão armado estrutural, é colocada uma camada de forma composta por betão 

leve e posteriormente betonilha que permite acrescentar um volume considerável sem adicionar cargas 
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demasiado preponderantes ao edifício. Tem um efeito regularizador e sendo que o betão leve intervém 

também no isolamento térmico da cobertura. Na figura 5.14 pode ver-se a colocação de betonilha e betão 

leve. 

 

    
Fig. 5.14 – Colocação de betão leve e betonilha na cobertura 

 

É de referir que este betão leve tem propriedades curiosas na medida em que o agregado é constituído 

por polistireno expandido a granel, o que lhe confere como dito anteriormente, um aligeiramento a nível 

de densidade e uma resistência térmica adicional considerável. Tem uma preparação bastante simples e 

é muito funcional. Na figura 5.15 pode-se observar o modo de preparação que, para facilitar a aplicação 

em obra, vem escrito nos sacos de polistireno expandido a granel. 

 

 
Fig. 5.15 – Saco de polistireno expandido a granel para uso no betão leve 

                        

 

 



Avaliação de soluções construtivas em termos de conforto de Verão 

 

40           

 

 

 De seguida, é necessário efetuar uma impermeabilização desta camada de maneira a não haver 

infiltrações de qualquer maneira no edifício. Posteriormente é feito um ensaio à estanquidade enchendo 

todo este volume com água e corrige-se os erros caso existam. Esta impermeabilização é feita com um 

barramento impermeabilizador e com a colocação de uma tela asfáltica impermeável. Na figura 5.16 

pode-se observar a cobertura do bloco D depois da colocação de tela asfáltica. 

 

    
Fig. 5.16 – Tela asfáltica aplicada na cobertura do Bloco D 

É de notar que o processo de colocação de uma tela é muito delicado e exige um detalhe de maneira a 

não haver fugas onde poderá haver passagem de água. A colocação é feita com uma chama que com o 

produto correto e com uma sobreposição de várias camadas veda completamente a área. É sempre 

necessário em pontos singulares como claraboias ou murete de contorno dobrar convenientemente a tela 

para não haver descolagem. Na figura 5.17 é possível ver, embora aplicada a uma zona que não a 

cobertura, o processo de aplicação de tela com recurso a uma chama. Ao aplicar a chama nos limites da 

tela colocada e colocando oura sobreposta, sem deixar a junta à vista, consegue-se uma sobreposição e 

uniformização do material. 
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Fig. 5.17 – Aplicação de tela asfáltica na zona lateral dos edifícios para impermeabilização 

 

Os próximos três materiais são colocados em simultâneo pois não precisam de qualquer tipo de secagem 

ou assentamento. São colocadas, à medida, placas de Isolamento térmico XPS simplesmente pousadas 

na tela asfáltica. É, depois, colocada uma manta Geotêxtil com a função de não deixar passar os grãos 

grossos de qualquer tipo de areia e do próprio godo. Este isolamento tem um encaixe próprio onde as 

várias placas se sobrepõem a outras. De seguida é colocado o godo devidamente lavado e mantendo a 

mesma cota em toda a área e encontra-se terminado o processo da cobertura destes edifícios D e E. 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 5.18 – Colocação de isolamento, manta geotêxtil e godo. 
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5.2.1.3 PAREDES EXTERIORES  

Como referido no capítulo 3, há varias soluções neste empreendimento para acabamento de fachadas. 

Apresentam-se de seguida essas soluções: 

5.2.1.3.1 BLOCO D E E 

É de referir que tanto no bloco E como no bloco D as paredes exteriores são constituídas por um sistema 

de fachada ventilada sendo de projeto que os dois pisos inferiores, 0 e 1, são com revestimento de 

fachada grampeada com pedra e o último piso composto por alucobond fixado com estrutura própria. 

alucobond é um material constituído por duas folhas de mínima espessura de alumínio e um compósito 

entre elas. 

Tal como nas outras tarefas apresenta-se na figura 5.19 um corte esquemático das várias camadas 

constituintes das paredes exteriores dos edifícios novos, neste caso apenas um alçado constituinte do 

bloco D da parte Oeste: 

 
Fig. 5.19 – Alçado Oeste Bloco D Fachadas 

 

Para a construção destas fachadas o processo é iniciado depois de ter a estrutura em betão armado final 

do edifício. As paredes não estruturais exteriores feitas em bloco de argila são criadas conforme projeto 

e estão reunidas as condições para se iniciar o estudo da fachada. Neste caso de estudo a construção da 

fachada deve ser feita em simultâneo com a colocação dos vãos envidraçados devido a tanto no caso do 

2º piso com o acabamento alucobond, como no caso dos dois primeiros com o acabamento em pedra, 

estes dois acabamentos devem rematar com a caixilharia ocultando-o da vista de um observador exterior. 
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Fig. 5.20 – Pormenores de remate de caixilharia com Fachadas 

 

Como dito anteriormente depois de ter o tosco da envolvente exterior e o contorno definido com o 

conjunto de paredes e vãos, é iniciado o processo de execução das fachadas. Primeiro passo é a 

impermeabilização destas levando uma camada entre 0.5 e 1 cm de produto impermeabilizante para 

prevenir as infiltrações. O produto impermeabilizante é uma massa consistente que depois de seca leva 

a estanquidade.  

 

 
Fig. 5.21 – Impermeabilização das fachadas exteriores na ligação entre edifícios 

 

De seguida depois de uma boa impermeabilização e a envolvente exterior vedada o passo seguinte será 

a colocação do isolamento térmico. Com espessura de 8cm este polistireno extrudido XPS é colocado 

na fachada com ajuda de fixação por buchas plásticas e poliuretano extrudido nos contornos. 

 

 

  
Fig. 5.22 – Isolamento térmico nas fachadas 
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Posteriormente a este processo comum a todos os pisos do edifício novo segue-se o processo de 

acabamento final das fachadas. 

Nos pisos 0 e 1, como foi referido anteriormente, a fachada é feita com acabamento de pedra. De projeto 

a pedra é o granito labrador. Para definição desta fachada é preciso definir um conjunto de regras 

arquitetónicas de disposição das pedras dependendo da largura de cada parede. O sistema de fixação por 

meio de grampos permite conferir à solução construtiva uma caixa-de-ar entre as placas de pedra e o 

isolamento sendo assim conseguido o sistema de fachada ventilada. No caso concreto, a caixa-de-ar tem 

uma espessura de 2cm e as juntas entre as placas de pedras é de 3cm nas linhas horizontais e 6 cm nas 

juntas verticais. Verticalmente o conjunto é feito por um conjunto de 5 placas de pedra ao longo de todo 

o contorno, cada uma com 50cm de altura. Segue-se o esquema de um exemplo de uma parede: 

 

 
Fig. 5.23 – Estereotomia da fachada grampeada em Pedra 

 

A vermelho, e na linha inferior da parte superior da figura 5.23, podemos ver as medidas iniciais 

previstas em projeto. A azul, na parte superior, podemos ver uma correção feita com as medidas 

adaptadas em obra mantendo assim os mesmos princípios arquitetónicos. Quanto à estereotomia 

vertical, a placa de pedra mais a cima e mais a baixo estão marcadas com um “x”. A ideia será o 

preenchimento total em altura dependendo assim da execução em obra. 

O sistema de grampeamento utilizado consiste nos grampos aplicados nas juntas verticais das pedras e 

cravados na parede com o espaçamento adequado para garantir segurança, é um processo que requer 

bastante delicadeza e precisão e deve ser devidamente acompanhado. Na imagem seguinte podemos ver 

uma amostra feita em obra de uma pedra que não vai ser a pedra utilizada, apenas para exposição do 

sistema final. 

Nas figuras 5.24 e 5.25 pode-se observar alguns pormenores da aplicação de placas de pedra, em 

fotografias recolhidas em obra. 

 

 

 



Avaliação de soluções construtivas em termos de conforto de Verão 

 

                                                               45 

 

 

      

Fig. 5.24 – Amostra de colocação de pedra na fachada 

 

 

    

Fig. 5.25 – Pormenor de fixação dos grampos sem isolamento à esquerda e com isolamento à direita 
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O mesmo se passa com o piso superior em que o acabamento é em Alucobond no entanto as placas 

permitem um comprimento vertical com a utilização de uma peça única. Pode-se ver nas figuras 5.26 e 

uma amostra colocada em obra (cor não equivale à cor prevista em projeto, amostra apenas utilizadas 

para aprovação do sistema de fixação e remates). Na figura 5.27 podemos ver pormenores da estrutura 

de fixação do alucobond. 

 

Fig. 5.26 – Amostra de colocação de Alucobond na Fachada 

 

    

Fig. 5.27 – Estrutura de fixação de alucobond sem isolamento à esquerda e com isolamento à direita 
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5.2.1.3.2 EDIFÍCIO C PALACETE  

A Fachada deste bloco C naturalmente difere completamente da solução anteriormente apresentada visto 

que se trata de uma zona onde é usada a reabilitação destas mesmas fachadas antigas. A parede existente 

é composta por granito. 

Apresenta-se o estudo térmico da solução composta por várias camadas desta parte da obra:  

 

Quadro 5.2 – Cálculo de U da solução de fachada do palacete 

 

Como se pode ver a solução é bastante satisfatória a nível de comportamento térmico tendo um U=0,167 

W/m2.˚C, aproximadamente. 

As paredes são constituídas por um reboco exterior aplicado sobre uma pré lavagem e tratamento das 

fachadas. 

 

Fig.5.28 – Colocação do reboco no edifício central, palacete 

 

O isolamento térmico será colocado no interior do edifício sendo depois colocado por gesso cartonado. 

Como falado no capítulo 3, neste caso concreto de reabilitação interessa manter a aparência exterior 

tendo sido por isso escolhido o isolamento pelo interior. 

 

Designação Nome das camadas e ( m) 
λ ( 

w/mºC) 

R       

(m²ºC/W) 

U Solução 
(W/m²ºC) 

Fachada do 
palacete 

Gesso cartonado 12mm 0,012 0,18 0,0667   

 Isolamento entre 80 e 120mm 0,2 0,035 5,7143   

Caixa-de-ar 0,02 1,2 0,0167   

Reboco interior pré existente 20mm 0,02 2 0,0100   

Parede pré-existente 350-510 mm (granito) 0,4 2,5 0,1600   

Reboco Exterior 20mm 0,02 2 0,0100   

   Total = 5,9776 U = 0,167 
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5.2.1.4 PAVIMENTOS 

A composição dos pavimentos interiores das frações é comum nos vários blocos diversificando apenas 

no acabamento final dependendo das divisões. Embora o comportamento térmico entre dois pisos 

aquecidos não seja relevante apresenta-se um estudo em detalhe das várias camadas neste caso com 

acabamento de soalho de madeira e piso interior com teto falso: 

 

Quadro 5.3 – Cálculo de U da solução de pavimento interior com soalho de madeira 

Designação Nome das camadas e ( m) 
λ ( 

w/mºC) 

R       

(m²ºC/W) 

U Solução 
(W/m²ºC) 

Camadas piso interior madeira 

Pavimento 
interior 

soalho de 
madeira 

Soalho colado madeira , 14mm 0,02 0,15 0,1333  

Betonilha aditivada, 45 mm 0,04 28,7 0,0014  

Pavimento radiante em caixa de poliestireno 
expandido 30mm 

0,05 0,04 1,2500  

Manta acústica 10mm 0,01 0,04 0,2500  

Betão leve de enchimento 80mm 0,07 0,076 0,9211  

Laje maciça betão 250mm 0,25 2 0,1250  

Estrutura de fixação tecto falso 0 0 0,0000  

Tecto falso 12mm 0,012 1,2 0,0100  

   Total = 1,6347 U = 0,61 

 

 
Fig. 5.29 – Composição do piso interior de uma das frações 

 

A constituição comum a todos os apartamentos é por ordem ascendente: 

 Laje de betão armado estrutural 

 Betão leve de enchimento 

 Manta acústica 

 Pavimento Radiante 

 Betonilha 

 Acabamento 
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Tal como referido na cobertura o betão leve de enchimento tem uma função de fazer nivelar o piso pela 

cota pretendida sem acrescentar muito às cargas estruturais. A manta acústica é um material de 

consistência esponjosa que tem como função reduzir a transmissão de sons de percussão acústicos entre 

pisos. O pavimento radiante tem como função o aquecimento do apartamento. É colocado um tubo onde 

futuramente circulará a água aquecida com um sistema de velcro sobre uma placa de poliestireno 

expandido (ou EPS) que também confere enchimento e isolamento. Posteriormente é necessário colocar 

um material que cubra estes tubos e que permita a transmissão de calor ascendente para que o pavimento 

radiante tenha a sua função de aquecimento do piso. O material utilizado foi a betonilha que terá que ser 

cuidadosamente acabada e com cota constante pois será a última camada antes da colocação do 

acabamento.  

De seguida pode-se ver algumas imagens dos procedimentos a cima referidos: 

 

 

  
 

 
 

Fig. 5.30 – Aplicação de pavimento radiante e betonilha 
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Fig. 5.31 – Aplicação de betão leve e amostra de acabamento Final em madeira 

 

Quanto ao pavimento térreo da cave o processo é diferente de todos os outros pavimentos pois tem uma 

componente estrutural. Este pavimento foi devidamente escavado de forma a remover toda a lama 

existente e regularizado com aplicação de tout-venant. Posteriormente foi feita uma camada de betão 

leve regularizador para definição das pendentes finais para escoamento de águas. Depois de seco é 

colocada uma armadura em ambas as direções e betonado com betão 25/30. A betonagem deste 

pavimento é o seu próprio acabamento final por isso no dia da aplicação é colocado à superfície um 

endurecedor próprio e são utilizados equipamentos próprios para a sua regularização. No final é obtida 

uma superfície lisa com um tom ligeiramente brilhante como se pode ver na figura 5.32. 

 

    

Fig. 5.32 – Armadura inferior da garagem e processo de polimento do pavimento da cave 
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5.2.1.5 ESPECIALIDADES 

Denomina-se de especialidade as componentes da obra que envolvem conhecimentos transversais à 

Engenharia Civil e intervenção de áreas específicas, por exemplo: eletricidade, mecânica (AVAC), 

águas, saneamento e gás.  

As especialidades começam a entrar em obra relativamente ao mesmo tempo o que gera um grande fluxo 

de informação durante o tempo que permanecem e também tarefas a desenvolver em paralelo no mesmo 

espaço físico.  

O primeiro passo a ser tomado por uma questão de metodologia de trabalho é a marcação com tinta no 

local onde serão aplicados os dispositivos loiças e todas as instalações correspondentes às 

especialidades, para uma pós-confirmação por parte da arquitetura e posterior abertura de rasgos para 

colocação de tubos e equipamentos. Na figura 5.33 pode-se ver a marcação de rasgos. 

 

     
Fig. 5.33 – Marcação de localização dispositivos elétricos à esquerda e de uma sanita à direita 

 

Posteriormente a esta etapa e à medida que as várias especialidades vão sendo confirmadas inicia-se a 

abertura de rasgos onde irão passar os tubos e/ou dispositivos necessários como se pode ver pela figura 

5.34. 

 

 
Fig. 5.34 – Abertura de rasgos e colocação de caixas 
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Estando feitas estas aberturas nas paredes e tetos o apartamento está pronto para aplicação da tubagem 

necessária para iluminação, águas, saneamento AVAC e gás. Paralelamente a esta tarefa é também 

iniciado o trabalho de pavimento que obriga a passagem de alguns desses tubos pelo chão 

nomeadamente todo o saneamento. Nas figuras abaixo apresentadas, podemos ver alguns exemplos 

disso mesmo 

 

 
Fig. 5.35 – Cabos de eletricidade, Apartamento I 

 

 

Fig.5.36 – Tubagem pelo chão antes da aplicação de betão leve 
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5.2.1.6 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

Durante a execução da obra por vezes é necessário fazer ajustes em projeto devido a algumas medidas 

alteradas em obra e em caso de dúvida e quando é necessária uma grande precisão da tarefa a executar 

são realizados levantamentos topográficos.  

Nomeadamente, para colocação das guardas de vidro previstas nas varandas dos edifícios novos, foi 

necessário fazer um levantamento topográfico destes contornos para que fosse calculada com precisão 

a localização da guarda e os metros lineares necessários. Estes levantamentos são feitos por um perito 

em topografia com o auxílio de aparelhos específicos. Estes aparelhos são compostos por uma estação 

fixa corretamente apoiada que funciona como ponto de observação que tem de ter vista direta para um 

prisma que vai marcando ponto a ponto a sua localização em planta e cota em altura. 

Este aparelho retira as cotas com referência no observador e quando necessária georreferenciadas que 

posteriormente são desenhadas em autocad e sobrepostas à planta original vendo as diferenças 

existentes. 

 

 
Fig. 5.37 – Levantamento topográfico e resultado final a vermelho 

 

 
Fig. 5.38 – Prisma para captura dos vários pontos 
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5.2.1.7 BETONAGENS. 

À data de entrada em obra praticamente todos os trabalhos envolvendo betão armado estavam concluídos 

pois toda a estrutura estava montada faltando apenas a nível da cave uma extensão que se alargaria ao 

jardim constituindo a casa do porteiro do condomínio. Poder-se-á ver em planta a sua localização em 

obra na figura 5.39: 

 
Fig. 5.39 – Planta da cave com localização casa do porteiro 

 Sendo uma betonagem de um piso térreo a primeira etapa será a abertura de valas para sapatas. Mais 

tarde será colocada a armadura necessária a cofragem e iniciar-se-á o processo de betonagem. Na obra 

não há uma central de betão em estaleiro sendo o betão encaminhado quando necessário numa betoneira 

própria de uma central exterior à obra. 

  
Fig. 5.40 – Abertura de valas para fundações. 
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A armadura necessária para as sapatas, pilares (figura 5.41 ), vigas e lajes é previamente preparada no 

estaleiro de ferro presente na obra e posteriormente aplicada no local com a cofragem indicada para se 

poder iniciar a betonagem- 

 

 
Fig. 5.41 – Preparação de armadura para pilar em estaleiro de ferro 

 

É adicionada ao fundo das sapatas uma camada de betão de limpeza (figura 5.42) para posterior 

colocação da armadura e cofragem (figura5.43) e a posterior betonagem. No fim do processo de 

betonagem da sapata o estado final é o representado na figura 5.44. 

 

 

Fig. 5.42 – Colocação do betão de limpeza nas valas abertas 
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Fig. 5.43 – Cofragem e colocação de armadura nas sapatas 

 

 

Fig. 5.44 – Sapata depois das betonagens  
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É também de frisar que para estas e outras betonagens em obra é sempre feito um controlo de 

conformidade do betão aplicado. A cada 10 m³ de betão que chega à obra são retirados 3 provetes 

cúbicos para posteriormente serem ensaiados aos 7 e 28 dias interna e externamente à empresa 

executante. Também é registado dessa mesma quantidade o seu valor do ensaio de abaixamento ou 

slump. 

 

    
Fig. 5.45 – Ensaio de abaixamento ou “slump”  

 

 
Fig. 5.46 – Moldagem de provetes para ensaio posterior 

 

 

5.2 COMENTÁRIO AO ACOMPANHAMENTO EM OBRA 

Em obra foram acompanhados diversos processos diariamente. Para além dos processos referidos no 

tópico anterior, foram como em qualquer outra área, realizadas muitas outras tarefas incluídas na área 

da direção de obra.  

Comparações de materiais, medições em obra e orçamentação são algumas das tarefas abordadas. 
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6 
6. COMPORTAMENTO TÉRMICO DE DUAS FRAÇÕES 

ESTUDADAS 

6.1  PROJETO TÉRMICO 

O projeto de Engenharia da obra “DEHAUS GARTEN REZIDENZ” como dito anteriormente foi feio 

pela empresa “OMEGA serviços de engenharia Lda.”. Nesta dissertação, ir-se-á incidir mais sobre os 

projetos da especialidade de Térmica. Estes projetos foram concebidos em Janeiro de 2012 tendo por 

referência o Regulamento já desatualizado, substituído em 2013 pelo “REH”, o “RCCTE”.  

O estudo térmico do edifício foi feito pelos projetistas independentemente para cada fração, tendo sido 

obtidos excelentes resultados. Todas as frações obtiveram, pelo antigo regulamento, classificação 

máxima A+. 

 

Conforme explicado anteriormente as alterações regulamentares que substituíram o regulamento 

RCCTE alteram em vários aspetos o método de cálculo térmico. Estas alterações têm também por base 

alguma exigência adicional a nível de comportamento térmico no Verão o que no anterior regulamento 

não seria tão tido em conta.  

Tendo por base o estudo de caso da obra “DEHAUS GARTEN REZIDENZ” procede-se, neste capítulo, 

à aplicação da nova regulamentação a duas frações escolhidas com bastantes diferenças, sendo o 

apartamento Q integrado na parte da obra correspondente a ampliação, sendo toda a sua construção de 

raiz e, a fração C sendo um apartamento integrado num edifício pré-existente tendo por isso algumas 

particularidades. 

 

6.2. FRAÇÃO Q 

6.2.1. APRESENTAÇÃO DA FRAÇÃO  

A fração Q é um apartamento de tipologia T5 que se encontra no segundo andar do bloco D na parte sul 

do piso 2. Tal como as outras frações esta destina-se a uso residencial. A fração Q foi escolhida para 

análise pois em termos de conforto de verão apresenta uma orientação a Sul e praticamente nenhuma 

obstrução a radiações solares. 
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6.2.2  PLANTAS E CORTES 

A planta geral de arquitetura é apresentada na figura 6.1: 

 

 

Fig. 6.1 – Planta de arquitetura da fração Q 

 

A fração sofreu várias alterações propostas pelo cliente, sendo este o layout de arquitetura inicial. As 

alterações implicam mudanças apenas na disposição das paredes interiores e a possível remoção de uma 

casa de banho e um quarto. Sendo o estudo realizado nesta dissertação baseado no projeto, nas 

conclusões deste capítulo ir-se-á fazer uma simulação inserindo as alterações. 

 

De seguida apresenta-se uma planta retirada do programa autocad onde se indica a localização dos 

respetivos cortes denominados no projeto como BB’e  DD’ ( figuras 6.2 e 6.3). 
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Fig. 6.2 - Cortes em planta 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3 - Corte DD’ 
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Fig. 6.4 - Corte BB’ 
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6.2.3  CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL E LEVANTAMENTO DIMENSIONAL 

Para efeito de cálculos térmicos é necessário uma caracterização do imóvel e um levantamento 

dimensional adequado. A fração Q apresenta uma altitude de 25 m com referência ao nível médio de 

água do mar tem uma distância à costa inferior a 5 km e está localizada na periferia da Cidade do Porto.  

Como já foi dito a sua utilização será para uso habitacional e está localizada no 3º e último piso do 

edifício. O edifício possui elevador. A tipologia será de um fogo com 5 quartos (T5) e a fração apenas 

possui um piso. De seguida, apresenta-se um levantamento dimensional por compartimento das áreas 

constituintes do apartamento: 

 

 Quadro 6.1 Levantamento dimensional fração Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode ver na tabela a fração é constituída por uma área útil de 257,0 m² e um volume de 642,5 

m³. Tem um pé direito constante de 2,5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão 
Área  
(m2) 

Pé Direito 
(m) 

% Área 
Volume   

(m3) 

Sanitário pequeno 4,00 2,50 1,6 10,00 

Quarto apoio 5,00 2,50 1,9 12,50 

Lavandaria 9,00 2,50 3,5 22,50 

Cozinha 23,00 2,50 8,9 57,50 

Sala de Jantar 25,00 2,50 9,7 62,50 

Sala de estar 40,00 2,50 15,6 100,00 

Sanitário Serviço 4,00 2,50 1,6 10,00 

Hall 24,00 2,50 9,3 60,00 

Suite 30,00 2,50 11,7 75,00 

Sanitário Suite 6,00 2,50 2,3 15,00 

Corredor 22,00 2,50 8,6 55,00 

Suite pequeno 17,00 2,50 6,6 42,50 

Sanitário Suite 
pequeno 

5,00 2,50 1,9 12,50 

Sanitário Quarto 1 1,40 2,50 0,5 3,50 

Quarto 1 21,60 2,50 8,4 54,00 

Quarto 2 17,00 2,50 6,6 42,50 

Sanitário quarto 2 3,00 2,50 1,2 7,50 

     

TOTAL 257,000 2,500 100,0 642,50 
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6.2.4  ENVOLVENTE  

Apresenta-se de seguida uma planta onde se pode verificar o limite de zonas aquecidas e não aquecidas 

e as zonas aquecidas em contacto direto com o exterior.  

 

 

 
Fig. 6.5 – Envolventes da fração Q 

 

 

Para o estudo da envolvente do apartamento é preciso ter em conta por onde há diferenças de temperatura 

e possível troca de calor. A Vermelho podemos ver os limites do edifício que estão em contacto com o 

exterior, a azul pode-se ver na figura os limites do apartamento que estão em contacto com zonas não 

aquecidas onde a temperatura será diferente.  

O restante contorno não assinalado representa os limites da fração em contacto com a fração adjacente, 

fração P. Não é tido em conta esta envolvente para efeitos de permutas térmicas sendo, no entanto, uma 

parte importante para a contabilização da inércia térmica. 

 

6.2.4.1  ENVOLVENTE EXTERIOR 

Para o levantamento da envolvente exterior, é necessário ter em conta todas as soluções adotadas na 

fração de paredes exteriores e também a contabilização de pontes térmicas planas. O apartamento Q é 

constituído por uma viga perimetral que contorna toda a sua envolvente exterior onde ou temos parede 

de alvenaria de bloco de argila em toda a altura, ou vãos envidraçados a toda a altura sendo que nunca 

temos um conjunto de parede com vão envidraçado localizado nessa área. Existem alguns pilares 

estruturais no seu contorno que também foram devidamente contabilizados. Na imagem seguinte pode-

se observar uma zona onde existe o apanhado dessas 4 situações. A parede exterior pode, em alguns 

casos ser contabilizada como sendo de betão armado pois um dos pilares na zona Oeste da fração 

acompanha o perímetro da fração sendo tido em conta como uma parede. Na figura 7.6 pode-se ver um 

local da envolvente exterior, composto por envidraçado, bloco de argila e as vigas perimetrais em cima. 
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A viga inferior será tapada pelo acabamento interior pelo que não constará nos cálculos da envolvente 

exterior 

 

 

 
Fig. 7.6 – Apanhado da envolvente  

 

 

Para contabilização dos coeficientes s de transmissão térmica foram considerados os seguintes valores: 

 

 Parede de bloco de Argila de 20 cm isolada pelo exterior: U=0,35 W/m².ºC; 

 Parede de betão armado, vigas e pilares isolados pelo exterior: U=0,39 W/m².ºC; 

 Vãos envidraçados: U=1,4 W/m².ºC. 

 

No levantamento dos constituintes da envolvente exterior, é feita uma contabilização das áreas presentes 

nessa envolvente tendo em conta: material, orientação e ângulos de sombreamento de elementos 

permanentes (por elementos constituintes ou externos ao próprio edifício). No caso de esse material ser 

um vidro, é feito uma recolha mais detalhada, incluindo dispositivos de sombreamento próprios e fator 

solar do vidro (neste caso 0,34). 

Ao fazer a medição de áreas dos vãos envidraçados, quando se realizavam os cálculos necessários, foi 

dado conta que haveria um problema neste sentido. Os vãos direcionados a Sul com as proteções 

previstas e o fator solar do próprio vidro, tendo em conta as áreas interiores que servem, não cumpriam 

as exigências regulamentares. 

Mediante este problema foi feito um estudo recorrendo à ferramenta informática “Lesocool” de forma 

a estimar possíveis problemáticas de sobreaquecimento no Verão. 
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6.2.4.2  ESTUDO DA SALA DE ESTAR DA FRAÇÃO Q EM TERMOS DE CONFORTO DE VERÃO. 

Como dito anteriormente foi detetado um problema regulamentar nos cálculos do REH feitos para a 

fração Q. O envidraçado da sala com uma área de 21,6 m² com o sombreamento presente no edifício e, 

sendo a sua única proteção presente uma cortina opaca interior, não apresenta proteção suficiente para 

controlo de ganhos solares. 

O vidro presente não é um vidro corrente. É um vidro duplo em que a solução apresenta um fator solar 

de 0,34 que comparativamente a um vidro duplo corrente vulgarmente com fator solar de 0,75, já é 

significativo.  

 Apresentam-se as tabelas que compõem a folha de cálculo para preenchimento do REH onde estão 

inseridos os vãos envidraçados da envolvente exterior, nomeadamente os vãos em que foi detetada a 

incompatibilidade regulamentar (vãos 1,2 e 3). 

 

Quadro 6.2 – Vãos envidraçados envolvente exterior fração Q, áreas (Folha de cálculo REH)  

 

Quadro 6.3 – Vãos envidraçados envolvente exterior fração Q, obstruções (Folha de cálculo REH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID 
vão 

Divisão 
Designação 
do tipo de 

solução 
Orientação 

Área 
envidraçada 

(m2) 

Classe  
SEEP 

gT  
corrigido 

Área do 
compartimento 
que serve (m2) 

Área de 
envidraçados do 
compartimento 
que serve (m2) 

gTmax 
Aenv < 

5%  
Apav 

1 Sala de Jantar VE1 Sul 12,05 A 0,14 25,00 18,29 0,11 Não 

2 Sala de estar VE1 Sul 18,96 A 0,13 40,00 25,65 0,13 Não 

3 Sala de Jantar VE1 Este 6,24 A 0,14 25,00 18,29 0,11 Não 

4 Cozinha VE1 Este 6,48 A 0,14 23,00 6,48 0,30 Não 

VÃO ENVIDRAÇADOS 
EXTERIORES 

Classe da 
Caixilharia 

Permeabilidade 
da Caixa de 

Estore 

Fracção  
Envidraçada  

Fg 

Factor 
Solar do 
vidro (III) 

gvi 

FS 
Global 
Prot. 
Perm. 

e 
Móveis 

(IV) 

gT 

FS 
Global 
Prot. 
Perm. 

(V) 

gTp 

FS de 
Inverno 

gi 

FS de 
Verão 

gv 

1 (VE1) 3 Perm. Baixa 0,7 0,34 0,16 0,00 0,00 0,10 

2 (VE1) 3 Perm. Baixa 0,7 0,34 0,16 0,00 0,00 0,10 

3 (VE1) 3 Perm. Baixa 0,7 0,34 0,16 0,00 0,00 0,10 

4 (VE1) 3 Perm. Baixa 0,7 0,34 0,16 0,00 0,00 0,10 
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Quadro 6.4 - Vãos envidraçados envolvente exterior fração Q, fator de obstrução (Fs) (Folha de cálculo REH) 

 

 

 

Os dados a ter em conta para o cálculo dos ganhos solares através dos vãos envidraçados são os 

seguintes: 

 

 Área do vão – 18,96 m²; 

 Área do espaço interior que serve – 40,00 m²; 

 Fator solar do vidro (gT) – 0,34; 

 Sombreamento: obstrução ao horizonte 20º, pala horizontal 11º, pala à esquerda 15º e pala a 

direita de 0º; 

 Classe de caixilharia: 3; 

 Permeabilidade da caixa de estores: Baixa (estore interior); 

 Proteções permanentes: não existentes. 

No regulamento, os vãos envidraçados têm que obedecer à seguinte relação: 

 

                                                
            (6.1) 

 

 

Neste caso o nosso vão envidraçado apresenta uma área superior a 15% da área do pavimento que serve 

sendo a fórmula b) aplicável. Aplicando essa mesma fórmula: 

 

18.96 > 0.15 × 40.00 
Logo: 

𝑔𝑇. 𝐹0.. 𝐹𝑓  ≤ 𝑔𝑇𝑚á𝑥.
0.15

(
𝐴𝑒𝑛𝑣
𝐴𝑝𝑎𝑣

)
 

 

 
 

Orientação 
Área 

Vão 
Envidraçado 

à Face 
Exterior da 

Parede? 

Tipo 
de 

vidro 

Obstrução 
do 

Horizonte 
αh  

Pala horizontal α 

Pala 
vertical à 
esquerda 

βesq 

Pala 
vertical 

à 
direita  

βdir 

Uwdn UREF 

Descrição m2 ° ° ° ° W/m2.°C W/m².°C 

1 (VE1) Sul 12,05 Não Duplo 20 11 0 6 1,40 2,90 

2 (VE1) Sul 18,96 Não Duplo 20 11 15 0 1,40 2,90 

3 (VE1) Este 6,24 Não Duplo 20 11 8 0 1,40 2,90 

4 (VE1) Este 6,48 Não Duplo 20 11 10 10 1,40 2,90 
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Sendo que: 

 

𝑔𝑇. 𝐹0.. 𝐹𝑓 = 0.14 

e 

𝑔𝑇𝑚á𝑥.
0.15

(
𝐴𝑒𝑛𝑣
𝐴𝑝𝑎𝑣

)
= 0.13  ≤ 0.14  

(6.1) 

 

Então o vão envidraçado da sala de estar da fração Q não cumpre o regulamento térmico a nível de 

ganhos solares na estação de arrefecimento. 

Posto este problema foi feita uma análise detalhada de uma simulação de 3 dias de Verão com 

temperaturas consideráveis e usando o simulador virtual “Lesocool” estimando a temperatura no interior 

do compartimento e da sua envolvente: 

 

Apresenta-se de seguida a planta da sala em estudo na figura 6.6: 

 

 
Fig. 6.6 – Sala apartamento Q 

 

Para esta simulação é necessário conhecer os seguintes dados: 

1. Materiais da envolvente para efeitos de inércia térmica; 

 Paredes laterais: Reboco sobre bloco de gesso;  

 Pavimento: Soalho de madeira; 

 Tetos: Gesso cartonado;  

2. Ventilação na sala: Tendo em conta que todo o apartamento é ventilado por extratores 

mecânicos presentes na casa de banho para estimar a ventilação nesta sala foi feita uma 

proporção em função do valor da área desta em relação à área total. O valor do caudal a 

considerar será 84,74 m³/h; 

3. Área total de envidraçados: 25,2 m²; 

4. Proteções solares: as referidas anteriormente. 
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Tendo em conta as características do compartimento é agora necessário inserir os dados de temperaturas 

exteriores e radiação incidente por orientação.  

Foi escolhido o dia 10 de Agosto de 2004 para a simulação. 

As temperaturas retiradas do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) são as seguintes. 

 

 
Fig. 6.7 – Temperatura ambiente Porto 10/08/2004, Lesocool 

Quanto à radiação incidente no vão envidraçado a Sul estudado foram retirados os valores por hora e 

por m2 dessa radiação no mesmo dia e multiplicados pelos fatores solares do vidro, sombreamento 

e de proteções e pela área do envidraçado. 

Os valores obtidos são os seguintes: 

 
Fig. 6.8 – Ganhos solares orientação Sul, Porto 10/08/2014, Lesocool 
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Inserindo todos os dados ambientais e de composição da envolvente do compartimento o programa está 

em posição de nos dar uma estimativa das temperaturas interiores por hora. Os resultados foram os 

seguintes: 

 

Fig. 6.9 – Temperatura espetável no interior da sala, a azul e exterior, a verde (Lesocool) 

 

 
Fig. 6.10 – Temperatura das paredes interiores, a azul e temperatura exterior, a verde (Lesocool) 

 

Olhando para os gráficos obtidos pode verificar-se que as temperaturas que poderão aproximadamente 

ser atingidas num dia quente de verão na sala em estudo superam os 40ºC o que não é de todo aceitável. 

Mais à frente nesta dissertação voltará a incidir-se sobre este estudo. 
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6.2.4.2  COBERTURAS EXTERIORES 

Em relação às coberturas exteriores, apenas temos uma solução, já referida no anterior capítulo, que 

apresenta um coeficiente de transmissão térmica de 0,25 W/m².ºC.  

A área total contabilizada é semelhante à área de pavimento pois as áreas úteis de pavimento 

compreendem todas as zonas aquecidas da fração. O valor obtido foi de 257 m². É importante também 

referir que para contabilização de perdas e de ganhos é importante saber qual o valor do U ascendente e 

descendente. Neste caso o valor aproximou-se bastante sendo tido em conta um U de 0,25W/m².ºC. 

Quadro 6.5 – U ascendente e descendente cobertura fração Q 

Cobertura bloco D 
R       

(m²ºC/W) 

U  

(W/m²ºC) 

Ascendente 3,98 0,25 

Descendente  4,05 0,24 

 

6.2.4.3 PONTES TÉRMICAS LINEARES EXTERIORES 

Para levantamento das pontes térmicas lineares exteriores foram determinados os casos presentes nesta 

fração de segundo piso e medidos em planta de projeto todas as distâncias necessárias destes 5 casos 

presentes, na tabela seguinte pode visualizar-se os casos e as suas distâncias. 

 

 

 

Quadro 6.6  – Pontes térmicas lineares exteriores 

Identificação 
do Tipo de 

Solução 
Tipo de Solução Método 

Comprimento  
(m) 

Psi solução 
(w/m.˚C) 

Psi referência 
(w/m.˚C) 

PTLE1 Fachada com varanda Valores Tabelados 64,86 0,60 0,50 

PTLE2 
Fachada com cobertura e 
isolamento sobre a laje de 

cobertura 
Valores Tabelados 73,279 0,80 0,50 

PTLE3 
Duas paredes verticais em 

ângulo saliente 
Valores Tabelados 7,8 0,40 0,40 

PTLE4 
Fachada com pavimento de 

nível intermédio 
Valores Tabelados 5,614 0,60 0,50 

PTLE5 
Fachada com caixilharia e o 

isolante térmico da parede não 
contacta com a caixilharia 

Valores Tabelados 84,85 0,25 0,20 
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6.2.4.4  ENVOLVENTE INTERIOR  

Define-se por envolvente interior todos os limites do apartamento que não estando em contacto com o 

exterior estão efetivamente em contacto com zonas não aquecidas interiores. 

Para melhor compreensão dos limites referidos, estão na figura 6.11 representados a azul em planta as 

zonas em contacto com zonas interiores não aquecidas. 

 

Fig. 6.11 Envolvente interior, a azul, apartamento Q  

As zonas contabilizadas são as seguintes: 

Quadro 6.7 – Envolvente interior apartamento Q 

ESPAÇO NÃO-ÚTIL 

Cálculo do btr 
de acordo 

com a norma 
13789? 

btr calculado Ai/Au 
Volume do 

ENU  
m3 

Ventilação 
(IX) 

btr 

Edifício Adjacente     - - - 0,60 

Hall+elevador+escadas Não   1 ≤ Ai/Au < 2 V > 200 fraca 0,80 

Corete 1 Não   1 ≤ Ai/Au < 2 V ≤ 50 fraca 0,60 

Corete 2 Não   Ai/Au ≥ 4 V ≤ 50 fraca 0,30 

Corete 3 Não   Ai/Au ≥ 4 V ≤ 50 fraca 0,30 

Corete 4 Não   Ai/Au ≥ 4 V ≤ 50 fraca 0,30 

Corete 5 Não   Ai/Au ≥ 4 V ≤ 50 fraca 0,30 

Caixa de elevador  2 Não   Ai/Au < 0.5 V > 200 fraca 1,00 
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Como se pode observar no quadro 6.4, para cálculo dos 𝑏𝑡𝑟 associados a cada caso foi tido em conta a 

sua área em contacto com o interior, a sua área em contacto com o exterior, o volume total do espaço 

não útil e a sua ventilação. Todos os espaços apresentam ventilação fraca.  

Sendo estas zonas propícias à transmissão de temperatura visto que são limites em contacto com zonas 

não aquecidas, é importante o isolamento térmico nestes pontos. Para reforço e melhoria da qualidade 

térmica dos apartamentos, em todo o empreendimento o contacto com zonas não aquecidas foi isolado 

com paredes de alvenaria (gesso ou argila) e um isolamento de lã de rocha entre elas como se pode ver 

na figura 6.11. A solução obteve um U=0,68W/m².ºC. 

 

 

Fig. 6.11 – Isolamento de espaços interiores não aquecidos 

 

 6.2.4.5  PONTES TÉRMICAS LINEARES INTERIORES   

No Quadro 6.5. pode se ver uma recolha das pontes térmicas lineares interiores por btr e o seu 

comprimento. 

 Quadro 6.8 – Pontes térmicas lineares interiores fração Q 

 

TIPO DE LIGAÇÃO 
ENTRE 

ELEMENTOS 
 

ESPAÇO  
NÃO-ÚTIL 

Compriment
o  

B (XIV) 

Cálculo 
de 

acordo 
com? 

Ψ 
calculad

o 
Informações adicionais 

Sistem
a de 

isolam
ento 
nas 

parede
s 

Ψ Ψ REF 

m W/m.°C 
W/m.°

C 
W/m.°

C 

Fachada com 
cobertura 

Hall+elevador+escad
as 

31,88 
Valores 

Tabelado
s 

  
Isol. 

sob/sobre o 
cobertura? 

Sob
re 

s/ 
tecto 
falso 

Exterio
r 

0,80 0,5 

Fachada com 
cobertura 

caixa de elevador  2 9,70 
Valores 

Tabelado
s 

  
Isol. 

sob/sobre o 
cobertura? 

Sob
re 

s/ 
tecto 
falso 

Exterio
r 

0,80 0,5 

Duas paredes 
verticais em 

ângulo saliente 

Hall+elevador+escad
as 

10,40 
Valores 

Tabelado
s 

  -     
Interio

r 
0,10 0,4 

Fachada com 
pavimento 
intermédio 

Hall+elevador+escad
as 

31,88 
Valores 

Tabelado
s 

  -   
s/ 

tecto 
falso 

Interio
r 

0,60 0,5 

Fachada com 
pavimento 
intermédio 

caixa de elevador  2 9,70 
Valores 

Tabelado
s 

  -   
s/ 

tecto 
falso 

Interio
r 

0,60 0,5 
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As pontes térmicas associadas às coretes não foram contabilizadas porque devido à sua área de 

influência e btr, não têm muita influência no cálculo térmico do apartamento. 

 

6.2.5  VENTILAÇÃO 

Quanto à ventilação neste apartamento apenas funciona mecanicamente. A ventilação é feita através de 

condutas de exaustão localizadas em todos os sanitários da fração. A admissão de ar é feita pela abertura 

de janelas e por a mínima permeabilidade existente que poderá haver nos vãos. 

O caudal extraído por estes ventiladores soma um total de 575m³/h. Em anexo pode-se ver em detalhe a 

folha do LNEC de ventilação REH e RECS aplicado a este caso.  

 

6.2.6  SISTEMAS TÉCNICOS 

Quanto a sistemas técnicos este apartamento apresenta algum grau de complexidade. Apresenta-se no 

Quadro 6.6 os 4 sistemas presentes. 

Quadro 6.9 – Sistemas técnicos apartamento Q 

Identificação do 
Sistema 

Fonte de Energia 
Tipo de 

Equipamento 
Nº de unidades 

iguais 

Sistema 1 Solar 
Painel Solar 

Térmico 
2 

Sistema 2 Gás Natural Caldeira 1 

Sistema 3 Eletricidade Multi-Split 2 

Sistema 4 Eletricidade Multi-Split 4 

 

O sistema 1 é constituído por painéis solares térmicos, funciona exclusivamente para produção de AQS 

(águas quentes sanitárias). Os painéis aquecem um circuito fechado ligado a 1 depósito de inércia situado 

na cave do empreendimento e este também em circuito fechado é ligado a cada apartamento do bloco D 

e aquece através de uma serpentina a água presente num termoacumulador. Caso a energia solar não 

seja suficiente para satisfazer as necessidades AQS do apartamento a caldeira (sistema 2) entra em 

funcionamento com um circuito fechado que compõe uma outra serpentina ligada ao interior do 

termoacumulador. Os painéis solares não dedicados após estimativa de área para 5 pessoas (T5) 

constituem para a fração Q disponível uma área de 4m². 

 Esta caldeira tem a principal função de aquecimento da fração. A fração é servida como dito 

anteriormente por um sistema de pavimento radiante em quase toda a sua área sendo a sua fonte de 

energia a caldeira que tem o seu funcionamento por gás Natural. Por regra a colocação de pavimento 

radiante é feita em todas as divisões do apartamento com exceção de corredores lavandaria e por de 

baixo de armários  

Paralelamente e com função designada de arrefecer o espaço existem os sistemas 3 e 4 que apenas 

diferem na sua potência que incorporam um sistema de ar condicionado multi-split constituído no total 

por 6 aparelhos. 

De seguida mostram-se em planta nas figuras 6.12, 6.13 e 6.14 os detalhes de colocação dos 

equipamentos, pavimento radiante e caixas-de-ar condicionado multi-split. 

A eficiência considerada para os equipamentos é, como indicada no caderno de encargos, de 107% para 

as caldeiras e sendo o ar-condicionado previsto como pré-instalação, foi considerado o valor de 

referência de 280%. 
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Fig 6.12 Localização da caldeira (CAQ.01) termoacumulador (DA.01) e caixa técnica de ligação apartamento Q 

 

 

Fig. 6.13 – Localização de caixa de ar-condicionado multisplit a azul claro no apartamento Q 
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Fig. 6.14 – Localização do pavimento radiante apartamento Q 

 

6.2.7  INÉRCIA TÉRMICA 

A inércia térmica inerente à capacidade de um compartimento, edifício ou fração, através do seu 

contorno do ponto de vista interior de armazenar energia é uma propriedade que depende dos materiais 

constituintes é necessário a contabilização das áreas e ter conhecimento da massa superficial do 

elemento i (𝑀𝑆𝑖
) e o fator de redução da massa superficial útil (𝑟). Para todos os cálculos de inércia 

térmica foi utilizado um 𝑟 = 1, tendo apenas sido considerado para a cobertura um 𝑟 = 0,5 devido 

àcomposição de teto falso. 

 

Para cálculo da inércia térmica da fração Q foram tidos em conta: 

 Paredes exteriores: 𝑀𝑆𝑖
= 150𝑘𝑔/𝑚² 

 Cobertura: 𝑀𝑆𝑖
= 150𝑘𝑔/𝑚² 

 Paredes em contacto com espaço não útil: 𝑀𝑆𝑖
= 69𝑘𝑔/𝑚² 

 Paredes em contacto com outra fração autónoma: 𝑀𝑆𝑖
= 23𝑘𝑔/𝑚² 

 Paredes de compartimentação: 𝑀𝑆𝑖
= 23𝑘𝑔/𝑚² 

 

Contabilizando todas as áreas e aplicando a fórmula da inércia térmica seguinte: 

 

𝐼𝑡 =  
Σ𝑖 . 𝑀𝑆𝑖

. 𝑟. 𝑆𝑖

𝐴𝑝
 

 

 

 

 

Obteve-se a inércia total de 370,14kg/m² o que é considerado pelo quadro 6.10 seguinte uma Inércia 

térmica Média. 
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Quadro 6.10 - Classes de inércia térmica interior [2] 

Classe de inércia térmica 𝑰𝒕 (𝒌𝒈/𝒎²) 

Fraca 𝐼𝑡 < 150 

Média 150 ≤ 𝐼𝑡  ≤ 400 

Forte 𝐼𝑡 > 400 

 

6.2.8  BALANÇO ENERGÉTICO 

Calculados todos os valores necessários com auxílio da folha de cálculo obtemos o balanço energético 

final apresentado no Quadro 6.8. 

 

Quadro 6.11 – Balanço energético apartamento Q 

Balanço energético 

                                

Indicadores energéticos 

                                

  Sigla   Descrição   Valor   
Referên

cia 
      

                                

  Nic   
Necessidades nominais anuais de energia útil para 

aquecimento (kWh/m2.ano) 
  52,32   55,43       

                                

  Nvc   
Necessidades nominais anuais de energia útil para 

arrefecimento (kWh/m2.ano) 
  3,47   9,13       

                                

  Qa   
Energia útil para preparação de água quente sanitária 

(kWh/ano) 
  3209   3566   Ntc/Nt   

                            0,63   

  Wvm   
Energia elétrica necessária ao funcionamento dos 

ventiladores (kWh/ano) 
    0,00        

                               

  Eren   Energia produzida a partir de fontes renováveis (kWh/ano)   1392   525,00   
Classe 

Energética 
  

                                

  
Eren,
ext 

  
Energia exportada proveniente de fontes renováveis 

(kWh/ano) 
    0,00     

B 
  

                              

  Ntc   
Necessidades nominais anuais globais de energia primária 

(kWhep/m2.ano) 
  55,51   88,74     
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6.3. FRAÇÃO C 

 

6.3.1  APRESENTAÇÃO DA FRAÇÃO 

A fração C constitui uma fração habitacional com tipologia T4 integrada no bloco C do empreendimento. 

É uma fração constituída por dois pisos e é a fração com maior área útil da obra. Foi escolhida para 

análise pois representa paralelamente à fração Q uma parte de piso superior voltado a Sul no entanto 

está integrada na parte da obra correspondente a reabilitação. 

 

6.3.2  PLANTAS E CORTES 

 

Fig. 6.15 – Planta geral arquitetura Fração C 
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Fig.6.16 Corte do bloco C palacete 

 

Os cortes mais importantes para perceção da arquitetura do apartamento C serão o Corte KK’, o corte 

GG’, o corte NN’ e o corte OO’. 
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Fig. 6.17 Corte KK’ bloco C 

 

Fig. 6.18 - Corte NN’  

 

 

Fig. 6.19 - Corte GG’ 
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Fig. 6.20 – Corte OO’ 

 

6.3.3  CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL LEVANTAMENTO DIMENSIONAL 

A fração C apresenta uma altitude de 25 m com referência ao nível médio de água do mar tem uma 

distância à costa inferior a 5 km e está localizada na periferia da Cidade do Porto.  

Como já foi dito a sua utilização será para uso habitacional e está localizada no 2º e 3º e último piso do 

edifício. O edifício não possui elevador. A tipologia será de um fogo com 4 quartos (T4) e a fração é 

duplex, possui 2 pisos. De seguida, apresenta-se no Quadro 6.9, um levantamento dimensional por 

compartimento das áreas constituintes do apartamento. 

Quadro 6.12 – Levantamento dimensional, apartamento C 

Divisão Área  (m2) Pé Direito (m) % Área Volume   (m3) 

Sanitário serviço piso 1 3,00 2,55 1,1 7,65 

Lavandaria piso 1 7,83 2,55 2,8 19,97 

Cozinha piso 1 14,00 2,55 5,0 35,70 

Sala de estar piso 1 39,00 2,55 14,0 99,45 

Sanitário 1 piso 2 13,50 2,55 4,8 34,43 

Suite 1 piso 2 21,00 2,55 7,5 53,55 

Suite 2 piso 2 11,00 2,55 3,9 28,05 

Sanitário 2 piso 2 5,00 2,55 1,8 12,75 

Corredor piso 2 8,00 2,55 2,9 20,40 

Quarto piso 2 12,00 2,55 4,3 30,60 

Suite 3 piso 2 18,00 2,55 6,5 45,90 

Sanitário 3 piso 2 7,00 2,55 2,5 17,85 
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Quadro 6.12 – Levantamento dimensional, apartamento C (Continuação)  

Caixa de ecadas 7,00 5,13 2,5 35,91 

Sala de jantar piso 1 17,00 2,55 6,1 43,35 

Hall piso 1 16,00 2,55 5,7 40,80 

Cozinha + sala piso 1 65,76 2,55 23,6 167,69 

Corredor piso 1 13,80 2,55 4,9 35,19 

          

TOTAL 278,890 2,615 100,0 729,23 

 

Olhando para o Quadro 6.9 pode-se concluir que o apartamento tem uma área útil de 257,89 m² e um 

volume de 729,23 m³. 

6.3.4  ENVOLVENTE 

Para definição da envolvente do apartamento C terá que se subdividir em dois pisos distintos.  

No caso do primeiro piso a envolvente restringe-se ao topo Norte e Oeste pois o restante contorno está 

em contacto com zonas aquecidas. Na Figura 6.22 podemos ver a amarelo as zonas em contacto com o 

exterior e a azul as zonas em contacto com o hall de entrada não aquecido e as passagens de tubos ou 

chaminés. 

 

Fig. 6.22 – Envolvente piso 1 apartamento C 

 

Relativamente ao piso 2 há alguns detalhes acrescidos a ter em conta. Tendo em conta que a cobertura 

desse mesmo piso é feito por uma cobertura inclinada constituída de aço leve onde está colocado 

isolamento térmico e telha a nível de envolvente gerou neste estudo alguns entraves que foram 

contornados. 

Esta cobertura apoia no seu contorno em paredes de betão com altura de cerca de 1,20 m continuando 

para lá destas até ao beiral dos limites do edifício. Na imagem a seguir podemos ver uma destas paredes. 
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Fig. 6.23 – Paredes de contorno piso 2 apartamento C. 

Os orifícios com ferros em espera que vemos na imagem representam aberturas onde posteriormente 

irão estar presentes claraboias que serão o único elemento envidraçado da envolvente deste piso. 

Definindo-se envolvente exterior por os limites de um compartimento que estão diretamente em contacto 

com o exterior e envolvente interior como limites de compartimento em contacto com zonas não 

aquecidas criou-se neste estudo alguma dúvida de como efetivamente se poderia abordar a envolvente 

deste piso. 

Na figura 6.23 podemos claramente identificar a amarelo os contornos do piso onde a cobertura irá 

chegar a cota 0 desse mesmo piso. A verde, vemos o contorno das paredes de betão acima referidas que 

limita o espaço útil do espaço não útil. Gera-se entre dois limites um espaço não útil mas no entanto 

isolado com um isolamento de 10cm na cobertura ou seja, não um espaço arrefecido. 

 

 

Fig. 6.24 Espaço não útil apartamento C piso 2 

 

 No entanto, as paredes assinaladas a verde contêm elas próprias também um isolamento de 4cm do 

mesmo material o que assinala que não há uma permuta do ar aquecido interior para este espaço não 

útil. Concluindo a abordagem feita neste caso foi tomada como que o espaço entre as duas linhas da 

figura 6.25 fosse considerado um espaço não útil e a única envolvente presente será a envolvente interior 

representada a verde. Apresenta-se a figura 6.24 que representa um corte de um pormenor dessa mesma 

zona: 
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Fig. 6.25 – Pormenor espaço não aquecido apartamento C 

 

Fig. 6.26 – Envolvente piso 2 apartamento C 

 

6.3.4.1  ENVOLVENTE EXTERIOR 

Explicada a abordagem escolhida para a envolvente deste apartamento logicamente que teremos um 

levantamento de paredes exteriores bastante reduzido tendo no entanto uma grande quantidade de 

elementos envidraçados pois todas as claraboias do segundo piso entrarão para o cálculo nesta fase. 

Segue-se esse levantamento das paredes exteriores no quadro 6.13 
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Quadro 6.13 – paredes exteriores apartamento C 

Designação do 
Tipo de  
Solução 

Orientação 

Qual a 
solução 
corrente 

adjacente 
associada? 

Área  
(m2) 

Área 
envidraçada 

(m2) 

U  
Solução 

(W/m2.˚C) 

Área 
Efectiva 

(m2) 

U  
referência 
(W/m2.˚C) 

U  
máximo 

(W/m2.˚C) 

PDE1 Norte   9,10 0,00 0,35 9,10 0,50 1,75 

PDE1 Norte   2,30 0,00 0,35 2,30 0,50 1,75 

PDE1 Norte   2,68 0,00 0,35 2,68 0,50 1,75 

PDE1 Norte   2,26 0,00 0,35 2,26 0,50 1,75 

PDE1 Norte   2,33 0,00 0,35 2,33 0,50 1,75 

PDE1 Este   3,18 0,00 0,35 3,18 0,50 1,75 

PDE1 Este   3,65 0,00 0,35 3,65 0,50 1,75 

PDE1 Este   2,26 0,00 0,35 2,26 0,50 1,75 

PDE1 Este   4,39 0,00 0,35 4,39 0,50 1,75 

PTPPDE1 Norte PDE1 0,53 0,00 0,39 0,53 0,50 0,90 

 

 

Relativamente aos vãos envidraçados presentes há que ter em conta que os envidraçados do primeiro 

piso vão ter por vezes comprimento para alcançarem o piso dois retirando volume de área não aquecida 

ao espaço não útil representado no ponto anterior. A figura 6.27 ajudará a clarificar algumas dessas 

situações: 

   

Fig. 6.27 – Vãos envidraçados apartamento C 

 

No quadro 6.14 está representado o levantamento de vãos envidraçados. 
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Quadro 6.14 – Envidraçados exteriores por divisão, área e orientação apartamento C 

 

 

 

ID 
vã
o 

Divisão 

Designaç
ão do 

tipo de 
solução 

Orientaç
ão 

Área 
envidraça

da 
(m2) 

Class
e  

SEEP 

gT  
corrigid

o 

Área do 
compartimen
to que serve 

(m2) 

Área de 
envidraçados 

do 
compartimen
to que serve 

(m2) 

gTma
x 

Aen
v < 
5%  
Apa

v 

1 Lavandaria piso 1 VE1 Norte 2,00 A 0,14 7,83 0,00 - Sim 

2 Cozinha piso 1 VE1 Norte 2,90 A 0,14 14,00 0,00 - Sim 

3 Cozinha piso 1 VE1 Norte 2,90 A 0,14 14,00 0,00 - Sim 

4 
Sala de jantar 

piso 1 
VE1 Norte 2,90 A 0,14 17,00 0,00 - Sim 

5 
Sala de estar piso 

1 
VE1 Oeste 0,50 A 0,14 39,00 5,40 - Não 

6 
Sala de estar piso 

1 
VE1 Oeste 2,90 A 0,13 39,00 5,40 - Não 

7 
Sala de estar piso 

1 
VE1 Oeste 2,00 A 0,13 39,00 5,40 - Não 

8 Sanitário 3 piso 2 VE2 
Horizont

al 
1,76 A 0,16 7,00 1,76 - Não 

9 Suite 1 piso 2 VE2 
Horizont

al 
1,76 A 0,16 21,00 14,90 - Não 

10 Sanitário 2 piso 2 VE2 
Horizont

al 
1,76 A 0,16 5,00 1,76 - Não 

11 Quarto piso 2 VE2 
Horizont

al 
5,28 A 0,16 12,00 5,28 - Não 

12 Suite 1 piso 2 VE2 
Horizont

al 
1,76 A 0,16 21,00 14,90 - Não 

13 Sanitário 1 piso 2 VE2 
Horizont

al 
1,76 A 0,16 13,50 4,01 - Não 

14 Caixa de ecadas VE2 
Horizont

al 
1,76 A 0,16 7,00 1,76 - Não 

15 Suite 1 piso 2 VE1 Sul 9,62 A 0,06 21,00 14,90 - Não 

16 Sanitário 1 piso 2 VE1 Oeste 2,25 A 0,07 13,50 4,01 - Não 

17 Suite 1 piso 2 VE2 
Horizont

al 
1,76 A 0,16 21,00 14,90 - Não 
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6.3.4.2  COBERTURAS EXTERIORES 

Em relação à medição da cobertura do apartamento C a medição foi feita com uma base de aproximação. 

A cobertura é inclinada não tendo possibilidade de medição em planta foi visto a relação entre medição 

em planta e medição real com inclinação e feita uma relação. A relação entre as áreas inclinadas e em 

planta é de 1/3 visto que o ângulo das águas da cobertura é sempre 45º. Medido toda a área de pavimento 

de segundo piso e retirando as zonas não úteis aplicando a relação temos uma aproximação bastante real 

para cálculo térmico da área desta cobertura. A área obtida foi de 141,05 m². 

Para quantificação do coeficiente de transmissão térmica desta zona apresenta-se de seguida o estudo 

envolvendo em detalhe todas as camadas. 

 

Quadro 6.15 Quantificação do U da cobertura palacete (bloco C) 

Designação Nome das camadas e ( m) λ ( w/mºC) R       (m²ºC/W) 
U Solução (W/m²ºC)  

(ascendente) 

Cobertura 

Palacete 

Subtelha 35mm 0,035 0 0    

OSB,  20 mm 0,02 0,12 0,1667   

Estrutura de aço leve 250mm 0,25 0 0,0000   

isolamento de 100mm 0,1 0,035 2,8571   

Estrutura de gesso cartonado 27mm 0,027 0,18 0,1500   

 
  3,1738 0,31 

Aplicando o procedimento similar à primeira fração é necessário saber o valor do U em termos 

ascendentes e descendentes. 

 

Quadro 6.13 U ascendente e descendente cobertura bloco palacete (bloco C) 

Cobertura palacete 
R       

(m²ºC/W) 

U Solução 

(W/m²ºC) 

Ascendente 3,31 0,31 

Descendente  3,38 0,29 

 

6.3.4.3  PONTES TÉRMICAS LINEARES EXTERIORES 

Quanto a pontes térmicas lineares exteriores, apenas temos presentes os 3 casos apresentados no Quadro 

6.11. 

 

Quadro 6.16 – Pontes térmicas lineares exteriores apartamento C 

Identificação 
do Tipo de  

Solução 
Tipo de Solução Método 

Comprimento  
(m) 

Psi solução 
(w/m.˚C) 

Psi referência 
(w/m.˚C) 

PTLE1 Fachada com varanda Valores Tabelados 5,64 0,60 0,50 

PTLE2 
Fachada com pavimento de 

nível intermédio 
Valores Tabelados 7,6 0,60 0,50 

PTLE3 
Duas paredes verticais em 

ângulo saliente 
Valores Tabelados 7,56 0,10 0,40 
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6.3.4.4.  ENVOLVENTE INTERIOR 

Como visto na figura 6.25, a envolvente interior condicionante para o cálculo térmico é o espaço não 

útil presente no piso 2. 

 

Quadro 6.17 – Envolvente interior apartamento C 

 

6.3.4.5  PONTES TÉRMICAS LINEARES INTERIORES 

Quanto às pontes térmicas lineares interiores estudadas para o apartamento C, foram apenas 

contabilizadas as ligações com o piso intermédio pois os restantes casos não estão presentes nesta fração. 

 

6.3.5  VENTILAÇÃO 

Quanto à ventilação neste apartamento apenas funciona mecanicamente. A ventilação é feita através de 

condutas de exaustão localizadas em todos os sanitários da fração.  

O caudal extraído por estes ventiladores soma um total de 400 m³/h. Em anexo pode-se ver em detalhe 

a folha do LNEC de ventilação REH e RECS aplicado a este caso.  

 

6.3.6  SISTEMAS TÉCNICOS 

O funcionamento de sistemas técnicos presente no apartamento C é em tudo semelhante ao explicado 

no anterior apartamento Q, variando apenas as quantidades e localizações de equipamentos. 

Mudando a tipologia da fração C para T4, a área disponível de painéis solares para a fração é de 3,2m². 

6.3.7  INÉRCIA TÉRMICA 

Para cálculo da inércia térmica da fração Q foram tidos em conta: 

 Paredes exteriores: 𝑀𝑆𝑖
= 150𝑘𝑔/𝑚² 

 Cobertura: 𝑀𝑆𝑖
= 150𝑘𝑔/𝑚² 

 Paredes em contacto com espaço não útil: 𝑀𝑆𝑖
= 69𝑘𝑔/𝑚² 

 Paredes em contacto com outra fração autónoma: 𝑀𝑆𝑖
= 23𝑘𝑔/𝑚² 

 Paredes de compartimentação: 𝑀𝑆𝑖
= 23𝑘𝑔/𝑚² 

Contabilizando todas as áreas e aplicando a fórmula da inércia térmica seguinte: 

 

𝐼𝑡 =  
Σ𝑖 . 𝑀𝑆𝑖

. 𝑟. 𝑆𝑖

𝐴𝑝
 

 

Obteve-se a inércia total de 191.41kg/m² o que é considerado pela tabela seguinte uma Inércia térmica 

Média. 

ESPAÇO NÃO-ÚTIL 
Cálculo do btr de 

acordo com a 
norma 13789? 

btr 
calculado 

Ai/Au 
Volume do 

ENU  
m3 

Ventilação 
 

btr 

Edifício Adjacente     - - - 0,60 

ESPAÇO NÃO-ÚTIL Não   Ai/Au ≥ 4 V ≤ 50 fraca 0,30 

Chaminé 1 Não   1 ≤ Ai/Au < 2 50 < V ≤ 200 fraca 0,70 

Chaminé 5 Não   1 ≤ Ai/Au < 2 50 < V ≤ 200 fraca 0,70 

Hall de entrada piso 1 Não   Ai/Au < 0.5 V > 200 Forte 1,00 
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6.3.8  BALANÇO ENERGÉTICO 

Estando reunidos todos os necessários à ponderação do cálculo das necessidades nominais de energia 

primária, apresenta-se o balanço energético com auxílio da folha de cálculo do REH no quadro 7.8. 

 

 

Quadro 6.18 – Balanço energético apartamento C 

Balanço energético 

                                

Indicadores energéticos 

                                

  Sigla   Descrição   Valor   
Referên

cia 
      

                                

  Nic   
Necessidades nominais anuais de energia útil para 

aquecimento (kWh/m2.ano) 
  20,66   28,40       

                                

  Nvc   
Necessidades nominais anuais de energia útil para 

arrefecimento (kWh/m2.ano) 
  5,94   9,13       

                                

  Qa   
Energia útil para preparação de água quente sanitária 

(kWh/ano) 
  2674   2972   Ntc/Nt   

                            0,53   

  Wvm   
Energia elétrica necessária ao funcionamento dos 

ventiladores (kWh/ano) 
    0,00        

                               

  Eren   
Energia produzida a partir de fontes renováveis 

(kWh/ano) 
  1392   486,00   

Classe 
Energética 

  

                                

  
Eren,e

xt 
  

Energia exportada proveniente de fontes renováveis 
(kWh/ano) 

    0,00     

B 
  

                              

  Ntc   
Necessidades nominais anuais globais de energia primária 

(kWhep/m2.ano) 
  28,25   53,57     
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7 
7. CONCLUSÃO 

 

7.1  NOTA INTRODUTÓRIA. 

Tendo terminado este estudo, apresentar-se-ão de seguida as principais conclusões a tirar, relativamente 

à adequação das soluções estudadas, em termos de conforto de Verão, às possíveis medidas de melhoria 

a levar a cabo e à experiência em obra, no contexto particular em que decorreu a elaboração da presente 

dissertação. 

 

7.2  ANÁLISE DE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS EM TERMOS DE CONFORTO DE VERÃO 

Ao ter em conta o caso de estudo apresentado ao longo da dissertação, estamos agora em condições de 

comentar a soluções adotadas nesta obra. 

A obra apresenta um objetivo de futuramente ser um empreendimento de luxo. Como tal, espera-se para 

edifícios de categoria luxuosa, que todas as soluções construtivas, materiais e métodos de aplicação 

sejam de elevada qualidade. De facto, neste empreendimento, mediante acompanhamento de obra, pode 

verificar-se que todo o processo construtivo é levado ao mais pequeno detalhe. Todos os materiais e 

soluções construtivas são testados e verificados antes de efetivamente serem aplicados em obra. Há 

numa obra desta natureza, de facto, um rigor acima da média.  

Ainda que, o rigor e o brio sejam nesta obra muito evidentes, há no entanto alguns pormenores a ter em 

conta. Pormenores esses que, se lhes for dada a devida atenção, podem melhorar o resultado final da 

obra, nomeadamente a nível de comportamento térmico em termos de conforto de Verão. 

Para tal abordagem segue-se um comentário conclusivo de cada uma das frações (Q e C) estudadas.  

 

7.2.1 FRAÇÃO Q 

A fração Q, como analisado anteriormente, incorpora o bloco D do empreendimento que constitui a 

parte de ampliação da obra sendo assim, uma construção de raiz. 

Quanto aos materiais utilizados no apartamento Q, considera-se que os materiais apresentam alta 

qualidade e elevadas prestações. Do ponto de vista térmico, todas as soluções construtivas apresentam 

elevada resistência térmica, conseguindo assim, diminuir bastante as trocas de calor para o exterior e 

uma solução bem isolada. 

O apartamento Q, na altura do licenciamento em 2012, obteve pelo antigo regulamento RCCTE uma 

classificação energética A+. Analisando os dados recolhidos vemos que na nova recolha de dados, e 

submetendo o mesmo apartamento ao novo regulamento REH, a classificação obtida é de B. Como visto 
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no capítulo 2, os requisitos mudaram bastante, sendo por este novo regulamento dadas melhores 

classificações a outro tipo de soluções. Analisando o apartamento podemos concluir que a classificação 

baixa corresponde, entre outros, também a problemas de: ventilação e sobreaquecimento no Verão.  

Para além desta alteração na classificação, há ainda e de forma mais preocupante, a questão da área 

excessiva de envidraçados abordados no capítulo 6. Não só pioram em muito o comportamento térmico 

como, não cumprem o regulamento em vigor. Não são soluções aceitáveis e durante a permanência em 

obra foi detetado este problema. Inclusivamente, foi exposto pelo autor desta dissertação aos projetistas 

responsáveis. Comprovado que de facto haveria um problema grave, para uma obra desta natureza, as 

soluções propostas pelo autor são as indicadas no ponto 7.3. 

 

7.2.2 FRAÇÃO C 

A fração C incorpora a parte da obra que diz respeito à reabilitação. Está localizada no bloco central 

(bloco C), o antigo Palacete.  

Tal como na fração Q os materiais constituintes apresentam também, elevadas prestações. Elevada 

estanquidade e bom isolamento, são também fatores positivos dos métodos construtivos utilizados nesta 

fração. 

No pré-certificado energético, feito com base no RCCTE, o apartamento C obteve tal como a fração Q 

e os restantes apartamentos, a classificação A+. Adaptando ao novo regulamento a classificação alterou 

para B. Esta alteração deve-se aos mesmos aspetos negativos apresentados para o apartamento Q tendo, 

ainda assim, esta fração melhor comportamento devido a menor área de envidraçados. Posto isto, as 

principais causas da diminuição de classificação na escala de classificação energética é o novo grau de 

exigência regulamentar nomeadamente em termos de conforto de verão a ventilação. O 

sobreaquecimento devido a vãos envidraçados de área excessiva neste caso, não apresenta problemas 

tão gravosos como na fração Q.  

 

7.3 PROPOSTA DE MELHORIA EM TERMOS DE CONFORTO DE VERÃO 

Tendo em conta os problemas detetados e as imposições regulamentares inerentes ao novo regulamento 

térmico de edifícios de habitação, propõem-se de seguida, algumas melhorias em termos de conforto de 

verão que poderão ser tidas em conta não só para o caso de estudo da presente dissertação, como para, 

futuros projetos: 

i) Aplicação de ventilação natural.  

Como visto na abordagem anterior a ventilação condiciona em muito o conforto de verão. A qualidade 

do ar interior é de extrema importância para a sensação de conforto e aliado aos gastos energéticos 

inerente à ventilação mecânica, a ventilação natural pode levar, eventualmente, a melhores resultados 

no conforto de Verão. No entanto, é fundamental que esta seja controlada, através de dispositivos 

específicos para ventilação que só devem ser ativados nas horas mais propícias ao arrefecimento do 

ambiente interior, nomeadamente durante a noite. 

Em particular na sala do apartamento Q, aumentar a admissão de ar, no período noturno, seria um 

contributo válido para combater o problema de sobreaquecimento nos dias quentes de Verão.  
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ii) Reforçar a proteção solar dos envidraçados. 

Tendo em conta a demonstração feita no capítulo 6, aumentando a proteção às radiações solares nos 

vãos envidraçados (voltados a Sul, no caso de estudo) o problema do não cumprimento do regulamento 

estaria solucionado e o conforto seria melhorado. Pode-se concluir que a solução teria de passar pela 

colocação de um dispositivo de proteção solar exterior móvel nos envidraçados. Estes dispositivos têm 

um comportamento a nível de diminuição da radiação muito superior aos interiores. A utilização de uma 

simples lona opaca pelo exterior, por exemplo, em vidros correntes (𝑔𝑇𝑣𝑐(vidros duplos) = 0.06) 

apresenta uma redução na transmissão de radiação solar para o interior do compartimento, muito 

superior à colocação de cortinas opacas pelo interior (𝑔𝑇𝑣𝑐(vidros duplos) = 0.46).  

 

7.4 EXPERIÊNCIA EM OBRA 

Como enunciado no início desta dissertação um dos principais objetivos desta, em contexto prático, 

seria uma aproximação ao contexto real do sector da construção em Portugal. 

Este objetivo foi sem dúvida cumprido. Paralelamente a toda a informação recolhida para os estudos de 

caso e a sua avaliação em termos de conforto de verão foi havendo uma progressiva integração no 

contexto da obra e no funcionamento de um gabinete de direção de obra.  

A frequência de ida à obra foi diária tirando apenas por semana um dia ou uma tarde para dar seguimento 

à escrita desta dissertação. 

Havendo no início um grande dificuldade de aproximação pois o desconhecimento do que se passava 

no terreno era grande, após alguma insistência e dedicação começou-se a sentir que se estava a conseguir 

realmente ajudar em variados processos e a contribuir para algumas melhorias. Desde um apoio em 

todos os processos de qualidade ambiente e segurança até um contacto direto diário com os funcionários 

fizeram desta experiência uma aprendizagem constante. Semanalmente, em obra, há uma reunião de 

obra onde estão presentes todos os membros intervenientes na empreitada geral, dono de obra, 

fiscalização e projetistas. É nesta reunião que, se discutem todos os problemas pormenores e detalhes 

que à data serão de interesse Nestas reuniões houve uma aprendizagem significativa e um aumento do 

conhecimento nas mais variadas áreas.  

Falar com todos os funcionários internos ou subcontratados, engenheiros, técnicos de obra, comerciais, 

fiscais, etc. ,ouvir tudo o que a sua própria experiência lhes diz, foi, a parte fundamental de todo este 

estágio.  

Todos os funcionários da Lucios.SA agiram de maneira exemplar e o balanço geral de toda a experiência 

não só é positivo como ultrapassou todas as expectativas. 

 

7.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No que diz respeito ao conforto de Verão, percebeu-se que há ainda, uma falta de consciencialização 

para estes problemas de sobreaquecimento que por vezes se podem tornar gravosos e prejudiciais para 

a prestação energética dos imóveis. Uma preocupação global tendo em conta o panorama económico de 

construir “rápido e barato” levam por vezes a generalidade das empresas de construção a não dar a 

devida importância a estas temáticas. Como se pode ver, o conforto de verão tem cada vez mais 

importância quer a nível regulamentar quer a nível de oscilações climáticas que se poderão vir a registar 

no futuro. O caminho a percorrer neste sentido ainda é longo, felizmente, estamos na direção certa.  
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7.6 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

Depois de terminada esta dissertação, podemos indicar como possíveis desenvolvimentos futuros da 

mesma temática os seguintes: 

 Aplicação do mesmo tipo de análise a uma amostra alargada de edifícios; 

 Estudos de sensibilidade à variação de alguns parâmetros influentes; 

 Avaliação da influência da localização no território nacional e respetivas implicações 

construtivas. 
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ANEXO A 

FOLHAS DE CÁLCULO DE VENTILAÇÃO 
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