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Resumo 

A evolução das disposições construtivas nem sempre foi em prol do conforto térmico. 

Nos tempos primitivos o Homem adaptava o seu habitat às condições existentes, 

desenvolvendo técnicas em que se considerava as condições climatéricas locais.  

Em meados do século XVIII dá-se a revolução industrial que trouxe grandes alterações 

sociais, técnicas e económicas, que mudaram a arquitetura, cortando os seus vínculos com o 

meio, o que conduziu a um aumento substancial dos consumos de energia.  

O excessivo consumo de energia levou assim a uma crise energética, em 1973, alertando e 

sensibilizando para os usos abusivos. Nas habitações os seus ocupantes encontravam na 

utilização dos sistemas de climatização (aquecimento, arrefecimento, entre outros) a resolução 

de problemas relacionados com o conforto térmico. 

Atualmente, existem metas para cumprir relativamente à redução de gases de efeito de estufa, 

estabelecidas pelo Protocolo de Quioto, em que se promove que os novos edifícios sejam 

menos consumidores e que os atuais possam ser incentivados a melhorar. 

Neste contexto, este trabalho consiste na identificação e análise de soluções de envolventes 

construtivas válidas para habitações construídas entre 1961 e 1990 (antes da entrada em vigor 

do primeiro Regulamento na área do comportamento térmico dos edifícios), que por si 

conduzam a situações satisfatórias ao nível do conforto térmico. A avaliação destas soluções 

será realizada através da identificação do número de horas de desconforto dos ocupantes, da 

temperatura do ar, da humidade relativa e temperatura média radiante dos espaços interiores. 

Este trabalho divide-se em três partes. Na primeira parte realiza-se um enquadramento do 

tema, na segunda parte apresenta-se a metodologia, e por último são apresentados e analisados 

os resultados obtidos no projeto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Conforto térmico; Isolamento térmico; Envolvente construtiva; Soluções construtivas. 
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Abstract  

The evolution of the constructive techniques has not always been in favour of thermal 

comfort. 

In primitive times, man adapted his habitat to the existing conditions through techniques that 

took into account the local climatic conditions. 

The industrial revolution, in the mid eighteenth century, brought major technical, economic 

and social alterations, changing the architecture, cutting the ties with the environment, which 

led to a substantial increase in energy consumption. 

In 1973, the excessive power consumption led to an energy crisis, alerting and raising 

awareness of the abusive use.  Inside their houses the occupants, found through the use of 

HVAC systems (heating, cooling, etc.) the resolution of the problems related to thermal 

comfort. 

Currently, there are targets to meet regarding the reduction of greenhouse gases, established 

by the Kyoto Protocol. This protocol promotes energy efficient new buildings and encourages 

the existing ones to be improved. 

In this context, this work consists in the analysis of constructive envelope solutions for houses 

built before the publication of the first Portuguese building thermal regulation , leading to 

satisfactory level of thermal comfort. The evaluation of these solutions is done through the 

identification of hours of discomfort to the occupants, air temperature, relative humidity and 

average radiant temperature of the interior spaces. 

This work is divided into three parts. In the first is carried out a framework of the theme; the 

second part presents the methodology followed and lastly are presented and analyzed the 

results obtained in the project. 

 

KEYWORDS:  

Thermal comfort; Thermal insulation; Building envelope; Constructive solutions. 
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CAPÍTULO I 

1. Introdução 

No capitulo I apresenta-se o enquadramento bem como os objetivos e a estrutura desta 

dissertação. 

1.1. Enquadramento 

No passado, os edifícios eram construídos e projetados, usando medidas passivas e 

engenhosas, em que tiravam o maior partido da sua relação com o clima, devido à falta de 

tecnologia que permitisse a maximização das condições de conforto por outros meios. Estas 

medidas passavam por preocupações, como as características geográficas, a orientação, a 

geometria, a forma e os materiais, presentes desde que o Homem teve necessidade de 

construir um abrigo. 

Após o advento da industrialização, as medidas ativas de climatização ganharam 

predominância, sendo estas consideradas como um meio simples, eficaz e de baixo custo, para 

satisfazer as necessidades de conforto dos ocupantes dos edifícios. É nesta altura que a 

arquitetura perde a ligação ao “sítio”, esquecendo os requisitos funcionais, sociais e de 

adaptação dos edifícios às condições locais (Fernandes & Mateus, 2011). 

Em 1973, dá-se a primeira crise energética, devido ao excesso de energia (combustíveis 

fósseis) utilizada, surgindo então as primeiras preocupações com a dependência energética 

dos edifícios. Em Portugal, surge em 1990, o primeiro regulamento térmico para os edifícios, 

o Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios, que 

considerava numa fase inicial de projeto alguns aspetos técnicos em que pretendia limitar 

potenciais consumos energéticos. Apesar de pouco exigente, introduziu o isolamento térmico 

na construção e ainda estabeleceu coeficientes de transmissão térmica máximos, com o 

objetivo de diminuir fenómenos de condensação. 

A introdução do RCCTE não resolve, no entanto, as questões de conforto ao nível das 

habitações já construídas. Mesmo para as novas ou reabilitadas, encontra-se excessivamente 

focado na limitação do consumo de energia (RCCTE, 2006), o que conduz muitas vezes a um 

excessivo protagonismo dos equipamentos de climatização, que só asseguram o conforto se 

forem efetivamente utilizados. Hoje em dia, o panorama de desconforto é bastante percetível 
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nas habitações construídas com deficiente desempenho ao nível da envolvente, estando os 

ocupantes desconfortáveis sempre que os sistemas de climatização são desligados. Isto leva a 

entender que a solução do problema de reabilitação de uma habitação por questões de 

conforto térmico é obtida pelo caminho mais fácil: recorrendo a sistemas de climatização. A 

sua facilidade de aplicação, o seu custo inicial (mais aliciante para um proprietário do que o 

custo de uma reabilitação a nível da envolvente) tornam esta solução a adotada 

tradicionalmente. 

O diagrama criado por Stephen Behling (Figura 1.1) apresenta a evolução da engenharia e da 

arquitetura ao longo dos anos, propondo um novo paradigma, em que a forma arquitectónica, 

seguida dos sistemas passivos, são a base principal para a obtenção do conforto no interior das 

habitações (Abalos, 2009). 

 

Figura 1.1 - Diagrama criado por Stephen Behling (Abalos, 2009) 

Deste modo, surge uma oportunidade de investigação, que consiste no desenvolvimento de 

soluções de envolventes construtivas que conduzam a situações satisfatórias ao nível do 

conforto térmico.  

“Todos os edifícios modernos implicam um grande consumo de energia. Têm além do mais, o 

inconveniente de serem quentes no Verão e frios no Inverno. Não é o caso das arquiteturas 
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tradicionais. São necessárias as novas técnicas, mas é preciso também conservar as antigas, 

que reúnem os conhecimentos acumulados pelos habitantes, desde há séculos, para melhor se 

adaptarem às condições do clima, do meio e dos modos de vida. Não se pode conservar tudo, 

porque a vida evolui, mas é preciso adaptar e melhorar o que foi adquirido”(Gandhi 1980). 

1.2. Objetivos 

O principal objetivo desta dissertação consiste na avaliação do impacto da envolvente 

construtiva na obtenção de conforto térmico no interior de uma habitação e na identificação 

das soluções construtivas de reabilitação dessa envolvente que conduzam à otimização do 

referido conforto térmico. 

Pretendeu-se realizar essa avaliação numa habitação unifamiliar selecionada de entre as 

construídas entre 1961 e 1990, uma vez que essa é a tipologia mais frequente em Portugal e 

esse período, aquele onde se concentra um maior número de edifícios com pior desempenho 

energético. Revelando-se pertinente estudar até que ponto o edifício assegura condições de 

conforto, pelas características construtivas, ou seja, sem o auxílio dos sistemas mecânicos de 

climatização - edifícios em regime de funcionamento livre, e qual a influência da introdução 

das mesmas soluções quando os sistemas de climatização estão ligados. 

Na avaliação do conforto térmico tem-se como parâmetros a analisar: 

 Número de horas com desconforto; 

 Humidade relativa; 

 Temperatura do ar; 

 Temperatura média radiante. 

1.3. Estrutura  

O presente trabalho é constituído por cinco capítulos. No primeiro capítulo é realizada a 

introdução, onde se enuncia o tema em estudo, os objetivos da dissertação e se apresenta 

também, a organização e estrutura da mesma.  

No capítulo II apresentam-se alguns fundamentos teóricos subjacentes à avaliação do conforto 

térmico dos edifícios, introduzindo-se, também, os fatores associados à conceção e envolvente 

térmica dos edifícios, bem como, algumas medidas de reabilitação térmica. 
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Reserva-se o capítulo III para a apresentação do caso em estudo e da metodologia adotada, 

justificando-se as opções tomadas e as hipóteses assumidas. 

O capítulo IV destina-se à apresentação dos resultados do estudo efetuado, procurando 

enfatizar os dados de maior relevância retirados da realização do trabalho. 

No capítulo V apresentam-se as conclusões  e propostas de trabalhos futuros. 

Por fim, apresentam-se os anexos onde constam as simulações realizadas.  
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CAPÍTULO II 

2. Revisão do estado de arte 

Neste capítulo serão abordadas as várias temáticas necessárias para sustentar esta proposta de 

investigação. Inicialmente serão referidas algumas definições importantes para uma melhor 

interpretação e compreensão sobre o parque habitacional construído e o conforto térmico. 

Seguidamente são apresentadas as características das envolventes dos edifícios com 

relevância para a obtenção de conforto. Por fim, serão abordadas algumas medidas por forma 

a reabilitar a envolvente opaca e os vãos envidraçados dos edifícios.  

2.1. Parque habitacional construído 

Segundo o INE, realizado em 2011, estimou-se o parque habitacional em 3 544 389 de 

edifícios (INE, 2011), sendo que uma grande percentagem foi construída no período 

compreendido entre a segunda guerra mundial e os anos 80. Trata-se de um parque 

envelhecido devido à inexistência de trabalhos de manutenção. Praticamente 70% do parque 

residencial que foi construído antes de 1990, data da publicação do primeiro RCCTE, 

apresenta deficiente qualidade térmica, traduzindo-se essencialmente em envolventes com um 

isolamento térmico insatisfatório (Jardim, 2009). A Figura 2.1 mostra a evolução das paredes 

ao longo das décadas, mostrando claramente que o isolamento térmico só faz parte da 

envolvente a partir da década de 90.  

 

Figura 2.1 - Síntese aproximada da evolução das paredes em Portugal (Sousa, 1996) 

 Parede simples de tijolo maciço ou perfurado- anos 40; 

 Paredes de pedra com pano interior de tijolo furado e eventual caixa-de-ar- anos 50; 

 Paredes duplas de tijolo com um pano espesso- anos 60-70; 
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 Paredes duplas de tijolo com panos de espessura média ou reduzida- anos 80; 

 Paredes duplas de tijolo furado com isolamento térmico, preenchendo total ou 

parcialmente a caixa-de-ar- anos 90. 

A inadequada qualidade térmica da envolvente dos edifícios provoca reflexos na qualidade de 

vida dos ocupantes em termos de conforto e de saúde, e pode provocar danos devido a 

possíveis condensações (Roaf, Crichton & Nicol, 2005; Jardim, 2009).  

2.2. Noção de conforto térmico 

A sensação de conforto térmico é definida como uma sensação de bem-estar relativamente à 

temperatura interior ambiente, dependendo de um equilíbrio entre o calor produzido e as 

perdas de calor para o meio ambiente. A sensação de conforto térmico depende de vários 

fatores: variáveis individuais (vestuário, metabolismo, sexo, idade, ...) e variáveis ambientais 

(temperatura do ar, a humidade relativa do ar, a temperatura média de radiação das superfícies 

circundantes e da velocidade do ar) (Fanger, 1972; Frota, 1987). 

O conforto térmico é um fator com grande relevância para a saúde e bem-estar das pessoas, 

indispensável para se atingir o nível de concentração necessário para o desempenho das 

tarefas. (Tirone, 2008). 

A neutralidade térmica é a temperatura corporal para a qual o organismo não precisa de ativar 

os seus mecanismos de termo-regulação. Quando as trocas de calor a que o corpo humano 

está submetido for nulo, o indivíduo encontra-se numa situação de conforto.  

O corpo humano produz calor de modo que a taxa metabólica seja sempre superior a zero 

(Equação 2.1). O balanço térmico efetuado pelo corpo humano depende da energia produzida 

pelo mesmo (atividade metabólica) e das perdas de calor com o exterior (Figura 2.2). A 

atividade metabólica depende da atividade física realizada. A dissipação de energia é 

conseguida por fenómenos de condução, convecção, radiação e evaporação (Lamberts, 1997).  

               (2.1) 

Onde, 

M = taxa metabólica; 

E = taxa de calor perdido por evaporação, respiração; 

R = taxa de radiação; 
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C = taxa de condução e convecção; 

S = taxa de armazenamento de calor no corpo (valor muito reduzido). 

 

Figura 2.2 - Balanço térmico (Lamberts, 2007) 

Na Tabela 2.1 são mencionados intervalos de valores associados a atividades metabólicas de 

algumas atividades típicas. 

Tabela 2.1 - Níveis de metabolismo em função da atividade desenvolvida (Moret, 2009) 

Atividade met* W 

Em repouso 80-100 0,8-1,0 

Atividade sedentária 100-120 1,0-1,2 

Trabalho leve 140-180 1,4-1,8 

Trabalho oficinal médio 200-300 2,0-3,0 

Ginástica 300-400 3,0-4,0 

Desporto de competição 400-600 4,0-6,0 

 1 met = 58,15 W/m
2
, equivalente a uma pessoa sentada em situação de descanso, área média do corpo 

humano A = 1,75m
2 

Não existe nenhum método que indique as melhores condições para o conforto de todas as 

pessoas, uma vez que, como já referido, o conforto de uma pessoa é afetado por vários 

fatores, existindo sempre um conjunto de pessoas insatisfeitas (Fanger, 1972). 
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2.3. Conforto térmico global - Avaliação do conforto térmico através dos 

índices de conforto 

É impossível a obtenção de “conforto térmico” para todos os ocupantes, devido à conjugação 

das variáveis ambientais e individuais. Face à subjetividade do tema foram desenvolvidos 

vários índices de desconforto, índices de stress ou índices de calor para descrever a relação 

entre um determinado ambiente e a perceção térmica humana. A maioria destes índices foram 

desenvolvidos para avaliar o sobreaquecimento no Verão e apenas alguns deles lidam com a 

avaliação do desconforto de Inverno. Mac-Pherson (MacPherson, 1962) propôs uma 

classificação útil agrupando os índices, com base em índices de cálculo do balanço térmico do 

corpo humano; índices com base no esforço fisiológico, e os índices de medição baseados em 

parâmetros físicos.  

Recentemente foi proposto um novo tipo de índices que visam a avaliação a longo prazo das 

qualidades do conforto térmico de um edifício num determinado período de tempo, e podem 

ser calculados ou medidos. A norma ISO 7730 (ISO 7730, 2005) propôs três categorias 

denominadas de A, B e C, sendo os seus limites expressos em termos de votação média 

estimada, PMV: 

 Categoria A:             ; 

 Categoria B:             ; 

 Categoria C             . 

Estas categorias de conforto têm de ser escolhidas com base no nível de aceitabilidade do 

conforto térmico necessário a um edifício (ASHRAE 55, 2004); tipologia de intervenção 

(construção de um novo edifício ou reabilitação) (ISO 7730, 2005; CEN, 2007) e com base 

nas variações dos parâmetros ambientais interiores (ISO 7730, 2005; CEN, 2007; ASHRAE 

55, 2004) .  

A metodologia de cálculo adaptada pela norma ISO 7730 e desenvolvida por Fanger, 

considera que um espaço apresenta condições de conforto térmico quando 90 por cento dos 

seus ocupantes se sintam confortáveis (ISO 7730, 2005; Fanger, 1972). Primeiramente são 

quantificados os parâmetros individuais e ambientais para se substituir na equação (2.2) de 

conforto térmico para determinar o termo associado à acumulação energética do corpo, S.  

                     (2.2) 
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Designação dos diferentes termos: 

M - Produção de calor metabólico; 

W - Trabalho mecânico exterior; 

R - Trocas por radiação com as superfícies envolventes; 

K - Condução de ou para o vestuário; 

C - Trocas convectivas com as camadas de ar circundante; 

Res - Trocas de calor sensível e latente na respiração; 

E - Perdas por evaporação devido à transpiração. 

O valor de conforto térmico PMV pode variar entre -3 (muito frio) a 3 (muito quente), sendo 

este valor uma estimativa da votação média estimada de um conjunto de avaliadores 

relativamente a um dado ambiente térmico. A seguinte equação expressa a diferença entre o 

calor gerado e o calor libertado pelo corpo humano. 

    (                    )  [(   )                ]        (2.3) 

Em que, 

M - Nível de atividade metabólica; 

W - Trabalho mecânico exterior; 

H - Perda de calor sensível; 

   - Trocas de calor por evaporação na pele; 

     - Trocas de calor por convecção na respiração; 

     - Trocas de calor evaporativas na respiração. 

Além do PMV, o outro índice proposto na norma ISO 7730 é o PPD (Predicted Percentage of 

Dissatisfied) em que é quantificada a percentagem de pessoas insatisfeitas com um dado 

ambiente térmico. Este é calculado com base no PMV, como mostra a equação 2.4. A zona de 

conforto térmico é obtida quando o PMV está entre -0.5 e 0.5 o que implica que o PPD seja 

inferior a 10% (Figura 2.3).  

             (           
             )   (2.4) 
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Figura 2.3 - Relação entre os índices PPD e PMV 

Para a determinação destes índices de conforto com base nas condições ambientais e 

individuais foram desenvolvidas folhas de cálculo. Os dados de entrada devem estar dentro 

dos parâmetros definidos na norma ISO 7730, para garantir a convergência do processo de 

cálculo.  

Dados de entrada de acordo com a norma ISO 7730: 

Nível de Metabolismo  – M De 46W/m
2
 a 232W/m

2 

Isolamento do vestuário -     De 0m
2 

ºC/W a 0,310m
2 

ºC/W 

Temperatura do ar -     De 10ºC a 30ºC 

Temperatura Média Radiante -  De 10ºC a 40ºC 

Velocidade relativa do ar -     De 0 m/s a 1m/s 

Pressão parcial de vapor de água -     De 0 Pa a 2700 Pa 

Existem ainda duas formas de determinação do PMV: através de tabelas, onde os valores de 

PMV são dados para diferentes combinações de atividade, roupa, velocidade relativa e 

temperatura operativa; e medindo diretamente através de um sensor (Silva, 2009). 

A norma ASHRAE 55 estabelece uma zona de conforto para o inverno e outra para o verão, 

em função da humidade relativa, temperatura resultante, atividade metabólica e resistência da 

roupa (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 - Zonas de conforto de inverno e de verão de acordo com a ASHRAE 55-2004 

(Silva, 2009) 

2.4. Fatores ambientais e individuais que afetam o conforto térmico 

É impossível a obtenção de “conforto térmico” para todos os ocupantes, devido à conjugação 

das variáveis ambientais e individuais. 

Temperatura do ar: Considerada a mais importante determinante para o conforto, esta pode 

ser estabelecida numa gama de temperaturas confortáveis independentemente das restantes 

variáveis. A temperatura do ar normalmente aumenta do chão para o teto, não podendo 

exceder os 3ºC de diferença. A temperatura do piso deve estar compreendida entre os 18ºC e 

os 29ºC para minimizar o desconforto dos ocupantes. Segundo as normas americanas 

ASHRAE no Inverno a temperatura deve oscilar entre os 20ºC e os 23.5ºC, e no Verão 

deverão estar compreendidas entre os 22.5ºC e os 26ºC, estes valores foram baseados para 

uma atividade metabólica de 1.2met e para valores de vestuário de 0.8 a 1.2clo no Inverno e 

0.35 a 0.60clo no Verão. 

Humidade relativa: A quantidade de humidade que o ar pode conter é função da 

temperatura, quanto mais quente for o ar, mais humidade este pode conter, e é caracterizada 

pela quantidade de vapor de água contido no ar.  

A tolerância às variações de humidade é maior que a tolerância às variações da temperatura, 

contudo o controlo desta também é muito importante. Elevados teores de humidade podem 
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causar condensações em superfícies frias e retardar a perda de calor humano, por suor e 

transpiração. Baixo teor de humidade tende a secar a garganta e as vias nasais. 

Temperatura média de radiação: A temperatura média de radiação é uma média ponderada 

de todas as temperaturas das superfícies de radiação, afetando assim a taxa de perda de calor 

do corpo. Como superfícies de radiação inclui-se não só as paredes da envolvente do espaço 

mas também os próprios ocupantes, pois também existe trocas de calor entre duas pessoas que 

se encontrem próximas uma da outra.  

Quando um indivíduo se encontra diretamente exposto à radiação solar pode estar sujeito a 

uma temperatura média de radiação superior à temperatura ambiente, causando um 

desconforto no ocupante devido às diferenças de temperatura que este poderá sentir em partes 

do corpo que estejam protegidas por sombras, tornando assim esta variável tão importante 

quanto a temperatura ambiente. 

Velocidade do ar: A velocidade do ar afeta significativamente a transferência de calor do 

corpo por convecção e condução, quanto maior a velocidade maior a taxa de fluxo de calor 

tanto por convecção e por evaporação e maior a sensação de frio sentido pelos ocupantes. 

Para o Inverno a velocidade do ar não deve exceder os 0,15m/s dentro da zona ocupada, no 

Verão o valor admissível é maior, 0,25m/s, podendo este aumentar até aos 0,8m/s se a 

temperatura for superior a 26ºC.  

Resistência térmica da roupa: A roupa sempre foi uma das formas mais fáceis que o 

Homem encontrou de se sentir confortável, podendo sempre ajustar a quantidade de roupa 

necessária, salvo exceção de temperaturas elevadas. Esta possui uma boa propriedade de 

isolamento, sendo a unidade utilizada para avaliação desta resistência o clo, variando de 0.35 

a 1.2clo. Os valores mais elevados são encontrados na roupa de Inverno por ser mais pesada e 

grossa.  

2.5. Normalização existente sobre o conforto térmico 

As principais normas que abordam o conforto térmico foram elaboradas pela ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), pela ISO 

(International Organization for Standardization) e pelo CEN (European Committee for 

Standardization), são as seguintes: 
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ASHRAE Standard 55 2004 - Ambientes térmicos - Condições para ocupação humana 

Esta norma ASHRAE passou a contemplar um modelo adaptativo de avaliação desde 2004, 

onde restringe a sua aplicação a edifícios que não possuam equipamentos de climatização 

(regime de funcionamento livre), especificando condições de aceitabilidade dos ambientes 

interiores para a maioria de um grupo de ocupantes, que utiliza o mesmo espaço estando 

expostos às mesmas características ambientais.  

A Figura 2.5 apresenta a relação entre os intervalos de conforto das temperaturas operativas 

interiores em função das temperaturas médias mensais exteriores da aplicação dos princípios 

adaptativos. 

 

Figura 2.5 - Intervalos de conforto de temperaturas operativas para espaços em regime livre 

(Olesen & Brager, 2004) 

Das equações criadas por Aulicems (1981) - Equação 2.5 (Auliciems, 1981), Nicol e Roaf 

(1996) - Equação 2.6 (Brager & De Dear, 1998) e De Dear (1998) - Equação 2.7 (De Dear, 

1998) para o cálculo da temperatura interior neutral de conforto em função da temperatura 

média exterior mensal foi adoptada pela norma a equação proposta por De Dear (De Dear, 

1998). 

                         (  )    (2.5) 

                   (  )   (2.6)                                                                               

                 (  )            (2.7) 
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Em que: 

  - temperatura de globo negro; 

     - temperatura média mensal exterior do mês anterior.                                                                                                                                                                    

ISO 10551:1995 - Ergonomias de ambientes térmicos - Verificação da influência do 

ambiente térmico usando escalas subjetivas de julgamento 

A presente norma fornece dados e bases para a construção e uso de escalas de julgamento que 

permitam a recolha de dados comparáveis sobre os fatores subjetivos do conforto térmico 

(Almeida, 2010). 

ISO 7726:1998 - Ambientes térmicos - Instrumentos e métodos para medição dos 

parâmetros físicos 

Esta norma tem como por objetivo definir os parâmetros físicos (temperatura do ar, humidade, 

velocidade do ar, temperatura de operação, temperatura de radiação) de ambientes térmicos e 

seus métodos de medição. 

ISO 8996:2004 – Ergonomia - Determinação da taxa de calor metabólico 

A metodologia da determinação da taxa de produção de calor metabólico é enunciada nesta 

norma (ISO 8996, 1989), podendo ser determinado a partir de tabelas onde constam tipos de 

atividades (Tabela 2.2), sendo utilizável para a determinação da taxa de metabolismo referida 

na equação do balanço térmico entre o corpo humano e o ambiente envolvente (Almeida 

2010). 

Tabela 2.2 - Classificação de taxas metabólicas por atividade (ISO 8996, 1989) 

Classe Taxa metabólica média (W/m
2
) Exemplo 

Repouso 65 Repouso 

Baixa 100 Sentado comodamente 

Moderada 165 Trabalho mão/ braço constante 

Alta 230 Trabalho intenso 

Muito alta 290 Atividade muito intensa 
 

ISO 7730:2005 - Ambientes térmicos moderados - Determinação dos índices PMV e PPD 

e especificações das condições para conforto 



Conforto Térmico no Parque Habitacional Construído | 2013 

CAPÍTULO II 15 

Esta norma (ISO 7730, 2005) adopta o método desenvolvido por Fanger (1970) aplicando-se 

a ambientes moderados. A avaliação do conforto térmico é concebida com base nos 

parâmetros ambientais e individuais enunciados anteriormente para a determinação do voto 

médio estimado – PMV e consequentemente da percentagem previsível de insatisfeitos com o 

ambiente interno – PPD (ISO 7730, 2005). 

ISO 9920:2007 - Ergonomia de ambientes térmicos - Estimativa do isolamento térmico e 

resistência evaporativa de uma indumentária 

A norma ISO 9920 (ISO 9920, 1993) concede métodos para determinar o isolamento do 

vestuário baseado em tabelas (Tabela 2.3) que indicam um conjunto de vestuário associado a 

um valor de isolamento térmico. 

A unidade de isolamento térmico da roupa Iclo, no sistema internacional é o m
2
ºC/W, existindo 

também uma outra unidade, o clo (1 clo= 0,155 m
2
ºC/W). O clo define-se como o isolamento 

necessário para manter confortável um indivíduo que desenvolva uma atividade sedentária de 

1 met ou 60 W/m
2
 a uma temperatura de 21ºC. 

Tabela 2.3 - Isolamento térmico segundo o tipo de vestuário de acordo com a norma ISO 9920 

(ISO 9920, 1993) 

Tipo de vestuário Icl (clo) Icl (m
2º

C/W) 

Despido 0 0 

Em calções 0,1 0,016 

Roupa tropical: camisa aberta com mangas curtas, calções, 

meias final e sandálias 

0,3 0,047 

Roupa de verão: camisa com mangas curtas, calças largas, 

meias final e sapatos 

0,5 0,078 

Roupa de trabalho: camiseta, camisa com mangas compridas, 

calças formais, meias e sapatos 

0,8 0,124 

Roupa de inverno e de trabalho em interiores: camiseta, camisa 

de manga comprida, calças de lã e sapatos 

1 0,155 

Vestuário completo e de trabalho em interiores: camiseta e 

camisa de manga comprida, colete, gravata, jaqueta, calças e 

meias de lã e sapatos 

1,5 0,233 
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EN 15251:2007 – Parâmetros ambientais interiores para projeto e avaliação do 

desempenho energético abordando a qualidade do ar, ambiente térmico, iluminação e 

acústica 

A norma EN 15251 aborda duas metodologias de conforto, a abordagem analítica que recorre 

aos índices de PMV e PPD, e a abordagem adaptativa que resultou do projeto de investigação 

europeu SCAT’S (Smart Controls and Thermal Comfort) desenvolvido por Portugal, Grécia, 

França, Suécia e  Reino Unido (Nicol & Humphreys, 2010) . 

O objetivo do SCAT’s passava pelo desenvolvimento do ACA (Algoritmo de Controlo 

Adaptativo), bem como de mecanismos que permitissem a sua incorporação tanto em 

edifícios climatizados como em regime livre. Este algoritmo adaptativo possibilita para os 

países europeus, o cálculo da temperatura interior de conforto em função do clima exterior. É 

de referir que é estabelecido por este modelo quatro tipos de edifícios (Figura 2.6) (Nicol & 

Humphreys, 2010), dependendo estas categorias da expectativa do ocupante face à 

temperatura de conforto calculada pelo modelo, correspondendo a um edifício de classe I um 

menor intervalo de conforto e a um edifício de classe II um maior intervalo de conforto. 

 

Figura 2.6 - Limites de conforto superiores e inferiores para as temperaturas interiores de 

edifícios em regime de funcionamento livre, em função da temperatura média exterior 

exponencialmente ponderada 
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As temperaturas interiores de conforto são em função da variável designada por temperatura 

média exterior exponencialmente ponderada (running mean outdoor temperature) -    
 - a 

obtenção dessa temperatura média exterior efetua-se através da Equação 2.8.  

   
       

    (   )    
        (2.8) 

Em que: 

   
  - temperatura média exterior exponencialmente ponderada do dia n (ºC); 

   
    - temperatura média exterior exponencialmente ponderada do dia n-1 (ºC); 

   
   - temperatura média exterior do dia n-1 (ºC); 

c – parâmetro que varia entre 0 e 1 (Chvatal, 2006), porém os resultados do estudo SCAT’s 

apontam para      . 

O estudo SCAT’s para além de apresentar uma equação geral (Equação 2.9) das temperaturas 

interiores de conforto que poderá ser utilizada pelos países europeus, apresenta também uma 

equação específica para cada país que participou na pesquisa (Tabela 2.4). Os parâmetros d e 

e da Equação 2.9, foram obtidos por meio de análise de regressão dos dados recolhidos 

durante a realização do estudo. 

        
        (2.9) 

Em que: 

   - temperatura interior de conforto (ºC); 

    - temperatura média exterior exponencialmente ponderada (ºC).                                          

Tabela 2.4 - Temperaturas de conforto obtidas no projeto SCAT’s (Mccartney & Nicol, 2002) 

País Equação adaptativa (ºC) 

                  

França                                 

Grécia n.d                 

Portugal                                 

Suécia                                 

Reino Unido                                 

Território Europeu                       
 



Conforto Térmico no Parque Habitacional Construído | 2013 

CAPÍTULO II 18 

2.6. Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos 

Edifícios (RCCTE) 

O Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE, 

2006) define como temperaturas de referência para garantir condições de conforto: 20ºC para 

Inverno e 25ºC para Verão. A humidade relativa imposta pelo regulamento de 50%, faz 

referência apenas para condições de Verão, contudo é aconselhável que esta se situe dentro de 

uma gama entre 30% e 70%. 

Portugal Continental está dividido em três zonas climáticas de Verão (V1, V2 e V3) e três 

zonas climáticas de Inverno (I1, I2 e I3), existindo nove combinações (I1.V1, I1.V2, I1.V3, 

I2.V1, I2.V2, I2.V3, I3.V1, I3.V2 e I3.V3) (RCCTE, 2006). Este zonamento climático 

fornece o número de graus de dias de aquecimento correspondente à estação convencional de 

aquecimento; duração da estação de aquecimento; temperatura exterior de projeto de Verão e 

a amplitude térmica média diária do mês mais quente (RCCTE, 2006). 

2.7. Envolvente construtiva 

O estudo da envolvente construtiva na perspetiva do conforto é de cariz muito complexo. O 

melhoramento das soluções aplicadas para proporcionar maiores ganhos no Inverno pode 

causar o sobreaquecimento da habitação no Verão ou vice-versa, causando desconforto numa 

das estações, tornando-se indispensável a reflexão e discussão sobre os pacotes de medidas 

que se podem aplicar na reabilitação da envolvente.  

2.7.1. Fatores associados à concepção de um edifício 

Na concepção de um edifício é imprescindível ter em consideração: onde este será 

implantado, a sua forma e orientação e os movimentos do ar. Estes fatores raramente poderão 

ser alterados na reabilitação de um edifício, apenas tendo importância na fase inicial de um 

projeto. 

 Implantação: A implantação determina as condições climáticas com que a habitação 

tem de se relacionar, sejam estas macro-climáticas e micro-climáticas (Jardim, 2009). 

As condições macroclimáticas são consequência da latitude e da região, sendo os 

dados mais importantes que a definem as temperaturas médias, máximas e mínimas; a 
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variabilidade pluviométrica; a radiação solar incidente; a direção do vento e a sua 

velocidade média (Jardim, 2009). 

 Forma e orientação: A superfície de contacto e a captação solar são dois parâmetros 

a ter em consideração. O edifício deve ter um fator forma, ou uma relação 

superfície/volume baixa devido aos ganhos e perdas térmicas conseguidos pela 

envolvente (janelas, paredes, cobertura, pavimentos, etc.), ou seja, através da 

superfície em contato com o exterior (Jardim, 2009).  

A captação solar é uma boa fonte de climatização no Inverno, enquanto no Verão estes 

ganhos têm que ser restringidos com a imposição de sombreamentos e outras técnicas 

para evitar a captação. Estas medidas devem ser tomadas tendo em cautela a posição 

do sol ao longo do ano (Jardim, 2009; Gonçalves & Graça, 2004). A abertura de vãos 

envidraçados segue algumas imposições. As aberturas no quadrante Sul são 

vantajosas, mas deve-se ter cuidado com a dimensão dos vãos. A orientação a Norte é 

a menos problemática uma vez que a percentagem de radiação recebida é 

insignificante, chamando-se de orientação fria, devendo-se ter em atenção as aberturas 

feitas para que esta não perca os ganhos auferidos no Inverno por parte da orientação 

sul (Jardim, 2009; Gonçalves & Graça,2004). As orientações Este e Oeste têm 

comportamentos similares recebendo ambas pouca radiação no Inverno e muita no 

Verão, o contrário do pretendido (Gonçalves & Graça,2004; Jardim, 2009).  

 Movimento do ar: Os movimentos causados pelo ar influenciam o comportamento 

dos edifícios. O ar tem o poder de criar estratificação de camadas, que situa as mais 

frescas na parte inferior por serem as mais pesadas, beneficiando as habitações que 

entrem em contato com ele (Jardim, 2009). É possível encontrar uma forma de 

ventilação natural no Verão, se for tido em conta a direção dos ventos predominantes 

(Jardim, 2009). 

2.7.2. Fatores associados à envolvente térmica dos edifícios 

 Inércia térmica: Tem a capacidade de atenuar as variações de temperatura no seu 

interior devido à sua capacidade de acumular calor nos seus elementos de construção 

(Jardim, 2009).Trata-se de um fator determinante no comportamento térmico dos 

edifícios, uma vez que esta componente amortece as ações térmicas exteriores e 

interiores do edifício, proporcionando uma menor variação de temperatura interior, 

aumentando o conforto dos ocupantes (Jardim, 2009). 
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A temperatura de uma parede constituída por materiais com baixa inércia térmica 

muda significativamente durante o dia, enquanto que uma parede com materiais 

pesados (ex: pedra e tijolos maciços), possui elevada inércia térmica e a temperatura 

não altera tão drasticamente no interior da habitação (Jardim, 2009). Estes têm 

capacidade de “reservar” e amortecer os ganhos de calor, contrariando a oscilação 

térmica nas estações mais quentes e têm capacidade de utilização dos ganhos solares 

no Inverno (Jardim, 2009). 

Os edifícios com grande inércia térmica são particularmente adequados à habitação em 

climas temperados, como em Portugal. 

 Isolamento térmico: O isolamento térmico é o fator mais importante para garantir o 

conforto térmico no interior das habitações. O objectivo principal é dificultar a 

passagem de calor por condução do interior para o exterior da habitação e vice-versa, 

para se manter uma temperatura ambiente confortável. Para tal é necessário evitar a 

entrada de radiações, com auxílio de um material isolante (Jardim,2009).  No Inverno, 

os espaços interiores que não possuam qualquer tipo de isolamento térmico, 

apresentam gastos mais elevados de energia para compensar as perdas de calor, porém 

as paredes continuaram frias o que provocará perdas de calor por radiação do corpo 

humano, impondo-se assim uma situação de desconforto. “Representa um fator chave 

para reduzir o consumo energético, pois a sua implementação, permite diminuir as 

perdas de calor e aproveitar os ganhos utilizando técnicas de isolamento adequadas 

aos edifícios” (Jardim,2009). 

Ao impedir ou diminuir o fluxo de calor pela envolvente do edifício, os isolamentos 

térmicos possuem várias funções (ASHRAE, 1997): 

 Conservar a energia devido à redução das perdas de calor; 

 Controlar a temperatura superficial de equipamentos e estruturas; 

 Ajudam a controlar a temperatura de um processo químico, equipamentos e 

estruturas; 

 Previnem condensações em superfícies com temperaturas inferiores ao ponto 

de orvalho; 

 Reduzem as flutuações térmicas dos espaços, aumentando o conforto térmico. 
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Torna-se fulcral o isolamento total das superfícies para eliminar potenciais pontes 

térmicas
1
, que acarretam um maior consumo de energia, podendo causar danos na 

envolvente, devido a possíveis infiltrações e condensações (Jardim, 2009).  

 Envidraçados: Os envidraçados assumem um papel muito importante devido à maior 

percentagem de perdas e ganhos de calor que ocorrem através dessa superfície. É 

imprescindível um uso adequado de áreas de envidraçados e uma boa escolha do tipo 

de vidro. Uma incorreta aplicação destas duas vertentes pode originar uma maior 

recorrência a meios de aquecimento e arrefecimento mecânicos. 

O isolamento térmico deve ser considerado tanto em superfícies opacas como em 

superfícies envidraçadas. No caso de um vão envidraçado este depende da qualidade 

do vidro e do tipo de caixilharia utilizada. Os vidros duplos oferecem maior 

capacidade de isolamento quando comparado com um vidro simples, uma vez que a 

presença de ar entre os vidros permite reduzir a perda de calor no Inverno e reduz 

ganhos de calor no Verão. Outro fator a ter em consideração é a orientação dos vãos 

envidraçados, uma vez que esta condiciona a escolha do tipo de vidro, interessando 

reduzir as perdas na orientação Norte e reduzir a captação solar na orientação Sul. No 

que se refere às caixilharias, estas desempenham um papel chave na dissipação de 

calor, em que as que possuem corte térmico são as que apresentam melhores 

propriedades térmicas. 

 Ventilação: a ventilação dos espaços torna-se fundamental para a maximização do 

conforto térmico e para a qualidade do ar. Nas habitações produzem-se grandes 

quantidades de vapor de água, e este excesso numa casa insuficientemente ventilada, 

provoca problemas de condensação, dando origem a fungos e bolores. No Verão ajuda 

à dissipação do calor e à circulação de ar. 

2.7.3. Sistemas passivos nos edifícios 

Portugal, relativamente aos restantes países europeus apresenta um maior número médio 

anual de horas de sol, o que consequentemente lhe confere melhores condições de 

aproveitamento de energia solar. No inverno estes ganhos solares podem proporcionar 

inúmeras vantagens, porém podem constituir problemas em termos de sobreaquecimento. 

                                                 
1
 Pontos localizados na envolvente do edifício onde existe maior perda de calor em relação às restantes áreas da 

envolvente do edifício. 
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Sistemas Passivos são dispositivos construtivos integrados nos edifícios, cujo objectivo é de 

arrefecimento ou aquecimento natural. Existem dois grupos de sistemas passivos, os sistemas 

passivos de arrefecimento (ventilação natural; arrefecimento pelo solo; arrefecimento 

evaporativo e arrefecimento radiativo) e os sistemas passivos de aquecimento (ganho direto; 

ganho indireto ou desfasado e ganho isolado). 

Os sistemas de arrefecimento passivo baseiam-se no aproveitamento das zonas frias para 

diminuir a temperatura no interior do edifício.  

A ventilação natural é um processo devido às diferenças de pressão de um lado e outro das 

janelas, portas, chaminés e frinchas, no entanto, é necessário um correto posicionamento e 

dimensionamento das janelas. Esta tem um papel bastante relevante na remoção do calor e no 

estabelecimento das condições de conforto térmico no interior dos edifícios. Edifícios com 

apenas uma abertura é muito complicado de conseguirem ventilação natural. Quando só for 

possível a colocação de janelas no mesmo lado é importante a existência de um certo 

afastamento entre elas. A ventilação cruzada é a mais eficiente e pode ser conjugada com o 

efeito de chaminé.  

O arrefecimento pelo solo é garantido pela colocação de condutas subterrâneas de 1 a 3 

metros de profundidade. O seu desempenho é dependente da temperatura do solo e da 

temperatura e da velocidade do ar que circula no seu interior dependendo ainda das 

propriedades térmicas das condutas. 

Existem ainda o sistema de arrefecimento evaporativo e o radiativo, o primeiro sistema 

consiste na mudança de fase da água do estado líquido para o estado gasoso sendo 

normalmente aplicado em pátios, o segundo não é uma prática muito utilizada em Portugal 

devido à sua difícil aplicação. Esta prática baseia-se na colocação de isolamento na cobertura 

dos edifícios devido ao facto de esta zona ser a mais exposta aos raios solares, favorecendo 

assim as trocas radiativas. 

Os sistemas de aquecimento passivo pretendem maximizar a captação do sol no inverno, 

através de vãos envidraçados bem orientados e dimensionados, existindo assim dois 

elementos básicos a ter em consideração: a captação de radiação solar deverá ser na superfície 

envidraçada virada a sul ou no quadrante sudeste-sudoeste e existência de massa térmica para 

absorver, armazenar e distribuir o calor. 
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Os sistemas de ganho direto baseiam-se numa boa orientação dos vãos envidraçados e nas 

massas térmicas aplicadas nas paredes e no pavimento. É necessário ter em atenção as massas 

térmicas aplicadas, que absorvem o calor durante o dia libertando-o durante a noite, mas 

quanto maior for a massa térmica aplicada mais complicado se torna para aquecer o edifício, 

sendo necessário obter um equilíbrio. 

Nos sistemas de ganho indireto existem a parede de trombe e as paredes e colunas de água. A 

parede de trombe é um sistema composto por um vão bem orientado e uma parede maciça. 

Esta é colocada interiormente a esta fachada envidraçada e pintada de tom escuro para 

aumentar a captação de radiação incidente, conseguindo-se assim um efeito similar ao efeito 

de estufa, entre o vidro e a parede, o que ajudará no aquecimento do edifício. Este tipo de 

sistema deve ser utilizado com sistemas amovíveis de sombreamento de forma a que no Verão 

não se tenha problemas de sobreaquecimento. As colunas e paredes de água têm um 

funcionamento similar a uma parede de armazenamento, em que o betão ou a argamassa são 

substituídos por água. 

A captação dos ganhos solares e o armazenamento de energia nos sistemas de ganho isolado 

encontram-se fora da área utilizada pelos ocupantes do edifício. Os coletores a ar são 

constituídos por uma superfície de vidro e uma outra absorsora, não tendo capacidade de 

armazenamento térmico. Utilizando um dispositivo de captação solar é possível aquecer o ar 

exterior a insuflar no interior do edifício no Inverno, este tipo de sistema permite também a 

extração do ar interior no Verão. 

2.7.4. Medidas de reabilitação térmica da envolvente de edifícios 

As medidas de reabilitação térmica da envolvente de edifícios abrange a envolvente opaca 

(paredes exteriores, cobertura e pavimento) e os vãos envidraçados, Figura 2.7.  
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Figura 2.7 - Envolventes do edifício 

2.7.4.1. Paredes exteriores 

O isolamento térmico é a forma mais fácil e simples para responder às exigências do conforto 

térmico na reabilitação de um edifício, conseguindo minimizar as trocas de calor com o 

exterior e reduzir as necessidades de aquecimento e arrefecimento. Pode ser colocado pelo 

exterior; pelo interior ou pela injeção na caixa-de-ar de paredes duplas, contudo a sua 

aplicação depende do edifício em questão, devendo ser analisadas caso a caso de modo a tirar-

se maior partido das suas vantagens.  

A aplicação do isolamento térmico pelo exterior apresenta vantagens em relação à colocação 

pelo interior: não reduz a área útil da habitação; a obra é executada sem interferência com os 

ocupantes; reduz as pontes térmicas e pode aumentar a inércia térmica dos edifícios.  O 

aumento da inércia térmica causa uma melhoria no conforto térmico de Inverno, por aumentar 

os ganhos solares úteis e também de Verão devido à capacidade de regulação da temperatura 

interior. 

Sistemas de isolamento de fachadas pelo exterior (Santos & Matias, 2006): 

 Revestimentos descontínuos fixados ao suporte através de uma estrutura intermédia- 

fachadas ventiladas, com interposição de um isolante térmico no espaço de ar; 

 Componentes prefabricados constituídos por um isolamento e um paramento, fixados 

diretamente ao suporte- “vêture”; 

 Sistemas compósitos-rebocos armados diretamente aplicados sobre o isolamento 

térmico- ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems with rendering). 

A reabilitação térmica de paredes pelo interior acontece quando é necessário reorganizar os 

espaços, quando não se pode alterar o aspecto exterior ou devido aos custos associados, como 

com o aluguer de andaimes, por exemplo. As soluções aplicáveis baseiam-se na fixação de 
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painéis isolantes prefabricados contra a parede ou a execução de uma contra-fachada no lado 

interior da parede a reabilitar. 

O reforço de isolamento térmico das paredes duplas por preenchimento da caixa-de-ar permite 

manter o aspeto interior e exterior da parede em questão. Este tipo de aplicação só deve ser 

uma solução quando as outras medidas não sejam exequíveis, uma vez que este tipo de 

recurso apresenta algumas limitações importantes. A introdução do isolamento na caixa-de-ar 

deve cumprir uma série de requisitos que possibilitem uma intervenção segura.  

2.7.4.2. Pavimentos 

A aplicação do isolamento térmico nos pavimentos pode fazer-se de três maneiras distintas: 

na face inferior; na face superior e intermédio (limitado ao caso de pavimentos com vazios). 

As soluções de isolamento térmico inferior são preferíveis, devido ao custo, à fácil e rápida 

aplicação, e mais eficientes do ponto de vista térmico, contudo, estas reduzem o pé-direito do 

espaço subjacente. As soluções de isolamento térmico superior são menos eficientes e 

reduzem também o pé direito. 

2.7.4.3. Coberturas 

A cobertura é a parte dos edifícios sujeita a maiores flutuações térmicas, estando assim entre 

os elementos da envolvente que mais condicionam o desempenho térmico dos mesmos. É no 

entanto a sua reabilitação a menos dispendiosa e mais simples de tratar. As coberturas podem 

ser inclinadas ou horizontais, sendo as medidas de intervenção diferentes.  

Nas coberturas inclinadas, o reforço do isolamento térmico é caraterizado pela posição do 

isolamento (Santos & Matias, 2006):  

 Isolamento aplicado na face superior da esteira do teto; 

 Isolamento aplicado na face inferior da esteira do teto; 

 Isolamento aplicado nas vertentes da cobertura, em posição superior; 

 Isolamento aplicado nas vertentes da cobertura, em posição inferior. 

A solução mais económica e de mais fácil execução e que possibilita a maximização do 

aproveitamento do material é a aplicação do material isolante sobre a esteira horizontal. 

Nas coberturas horizontais o emprego do isolamento térmico é também caraterizada segundo 

a posição deste (Santos & Matias, 2006): 
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 Isolamento térmico superior; 

 Isolamento térmico intermédio; 

 Isolamento térmico inferior. 

A solução mais prática é colocar o isolamento térmico na face superior da cobertura, acima da 

camada de forma (funcionando como suporte) ou sobre a impermeabilização (funcionando 

como proteção térmica de impermeabilização). A segunda tem mais vantagens porque permite 

manter a cobertura existente e permite aumentar a vida útil da impermeabilização ao protege-

la de amplitudes térmicas, da ação do Sol e da radiação ultravioleta o que ajudara a manter a 

temperatura no interior da habitação. 

2.7.4.4. Vãos envidraçados  

As perdas térmicas podem oscilar entre os 35 e os 40% no Inverno por intermédio dos vãos 

envidraçados. Tanto as janelas e portas com vidro simples ou duplo que não possuam corte 

térmico, podem provocar descidas na temperatura interior, provocando situações de 

desconforto no Inverno. Existem assim algumas medidas que pretendem colmatar o efeito que 

estes têm sobre os edifícios:  

 Controlar as infiltrações de ar não desejadas através das juntas de caixilharia. Este 

controlo reduz as perdas de calor no interior e minimizam os problemas de 

desconforto devido à permeabilidade da envolvente;  

 Reforçar a proteção contra o excesso de radiação solar pelos envidraçados durante a 

estação quente, controlando os ganhos térmicos através da implementação de 

dispositivos de proteção. 

Na reabilitação dos envidraçados deve ter-se em atenção o controlo dos ganhos solares, 

podendo ser realizado de três maneiras: 

 Gestão da área dos envidraçados; 

 Quanto maior for a área do envidraçado maior serão os ganhos solares, 

contudo no Verão é prejudicial por influência do excesso de ganhos solares. A área de 

envidraçados não deve portanto exceder os 15% da área de compartimentos, pois pode 

causar sobreaquecimento nas estações quentes. 

 Aplicação de envidraçados de baixa emissividade;  

 A utilização de vidros duplos por si só não confere controlo nos ganhos 

solares, daí a necessidade de utilização de vidros de “controlo solar”. 
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 Utilização de dispositivos de sombreamento eficazes. 

 Estes dispositivos conseguem controlar a radiação solar direta, de forma a 

conseguir assegurar condições de conforto no interior. Os mais eficientes na redução 

dos ganhos solares são dispositivos exteriores. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodologia da investigação 

O presente capítulo apresenta e descreve toda a metodologia desenvolvida no trabalho, 

atendendo ao objetivo principal desta dissertação, avaliação do conforto térmico de uma 

habitação unifamiliar construída entre 1961 e 1990, em regime de funcionamento livre e com 

o auxílio de sistemas mecânicos de climatização, e na identificação de soluções construtivas 

de reabilitação dessa envolvente que conduzam à otimização do conforto térmico.  

Deste modo, apresenta-se a habitação para a qual foi obtido o total de horas com desconforto, 

a temperatura do ar, a humidade do ar e a temperatura média radiante. Nesta fizeram-se variar 

os seguintes parâmetros: a espessura do isolamento, o tipo de isolamento e a solução 

construtiva da envolvente. 

Primeiramente é explicado o porquê da seleção deste tipo de edifício, bem como a sua 

caracterização e utilização. Seguidamente são apresentadas as medidas de melhoria e 

avaliação dos resultados. Por fim é apresentado o programa de simulação do comportamento 

térmico do edifício utilizado no projeto. 

3.1. Seleção do edifício 

A grande maioria do parque residencial português, cerca de 70% foi construído antes de 1990, 

o qual se apresenta envelhecido e dada a inexistência de legislação, apresenta também graves 

deficiências na qualidade térmica (Jardim, 2009). A seleção do edifício baseou-se portanto 

nas necessidades de intervenção ao nível da envolvente construtiva que apresentam os 

edifícios unifamiliares construídos entre 1961 e 1990. 

A ADENE realizou uma catalogação dos tipos de edifícios residenciais referentes a cada 

época de construção, estando divididos em dois grupos, multifamiliares e unifamiliares, para 

caracterizarem o parque habitacional construído, tendo por base os certificados energéticos 

emitidos no âmbito do Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar 

Interior nos Edifícios. Nesta catalogação existem todas as características e parâmetros que 

representam o edifício tipo (tipologia, número de pisos, área, área útil do pavimento média, 

área dos vãos envidraçados, constituição e parâmetros da envolvente exterior e interior, entre 

outros) e que foram necessárias para a conceção da habitação estudada. 
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O edifício estudado é então uma habitação unifamiliar, de tipologia T3, com cave enterrada e 

rés-do-chão com 2,70 m
 

de pé-direito e área útil de 100 m
2
. Foram criados seis 

compartimentos no rés-do-chão: cozinha, corredor, sala, casa de banho e três quartos (Figura 

3.1 e Tabela 3.1).  

 

Figura 3.1 - Planta da habitação unifamiliar 

Tabela 3.1 - Dimensões dos compartimentos da habitação 

Compartimento Dimensões (m) 

Sala 7 * 4,5  

Cozinha 3 * 4,5  

Corredor 6,8 * 2 

Quarto de banho 3,2 * 2  

Quarto 1 4 * 3,5  

Quarto 2 3 * 3,5  

Quarto 3 3 * 3,5  
 

No que concerne aos envidraçados estes possuem no total uma área de 15m
2
, distribuídos de 

igual forma para cada fachada. As suas características são apresentadas na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 - Características dos vãos envidraçados 

Compartimento Altura  

envidraçado (m) 

Largura  

envidraçado (m) 

Orientação 

envidraçado 

Cozinha 1,2  1,7  Este 

Sala 2,0  

1,2  

1,85  

1,0  

Sul 

Este 

Quarto de banho 0,5  0,5  Oeste 

Quarto 1 1,2  1,7  Oeste 

Quarto 2 1,2  1,7 Norte 

Quarto 3 1,2  

1,2  

1,4  

1,4  

Norte 

Este 
 

A envolvente construtiva foi projetada de acordo com os coeficientes de transmissão térmica 

estabelecidos pela ADENE, ver Tabela 3.3 para a envolvente exterior e Tabela 3.4 para a 

envolvente interior. 

Tabela 3.3 - Coeficientes de transmissão térmica e as tipificações da envolvente exterior, 

adaptado da ADENE 

 

 

  Envolvente Exterior 

Paredes Coeficiente de 

Transmissão Térmica 

1,76 W/m
2
.ºC 

Tipificação da Solução Parede simples de alvenaria de tijolo furado 

de 22, rebocada em ambas as faces, com 

espessura de 26 cm. 

Coberturas Coeficiente de 

Transmissão Térmica 

2,80 W/m
2
.ºC 

Tipificação da Solução Cobertura inclinada com telha cerâmica, laje 

aligeirada de blocos cerâmicos com 

espessura de 15 cm e revestimento do teto 

de 2 cm em estuque 

Pavimentos Coeficiente de 

Transmissão Térmica 

2,10 W/m
2
.ºC 

Tipificação da Solução Revestimento em ladrilho, 4 cm de 

betonilha, laje aligeirada de 15 cm e rev.de 

teto com 2 cm em reboco 
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Tabela 3.4 - Coeficientes de transmissão térmica e as tipificações da envolvente interior, 

adaptado da ADENE 

Envolvente Interior 

Paredes Coeficiente de 

Transmissão Térmica 

1,62 W/m
2
.ºC 

Tipificação da 

Solução 

Parede simples de alvenaria de tijolo furado de 22, 

rebocada em ambas as faces, com espessura de 26 cm. 

Pavimentos Coeficiente de 

Transmissão Térmica 

1,65 W/m
2
.ºC 

Tipificação da 

Solução 

Revestimento em ladrilho, 4 cm de betonilha, laje 

aligeirada de 15 cm e rev.de teto com 2 cm em reboco 
 

Na Tabela 3.5 é possível verificar como se conseguiu alcançar os coeficientes de transmissão 

térmica definidos como típicos para a habitação anterior aos anos 90. Recorrendo-se ao 

documento de informação técnica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) ITE 

50 (Pina dos Santos & Matias, 2006), para a definição da massa volúmica e da 

condutibilidade térmica dos materiais referidos. 

Tabela 3.5 - Valores dos diferentes parâmetros necessários para a criação do material no 

programa Open Studio 

Materiais Espessura 

(m) 

Condutibilidade 

térmica   (W/m.k) 

Massa Volúmica 

(kg/m
3
) 

Argamassa e reboco tradicional 0,04 1,3 2000 

Estuque de gesso e areia 0,02 0,8 1600 

Estuque tradicional sem inertes 0,02 0,57 1100 

Ladrilho para o pavimento interior 0,05 0,34 1600 

Ladrilho para o pavimento exterior 0,05 0,5 1600 

Laje aligeirada 0,15 2,1 1000 

Telha cerâmica 0,05 0,69 1610 

Tijolo furado 0,22 0,6 1600 
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3.2. Caraterização da utilização do edifício 

O estudo da habitação realizou-se para dois cenários distintos. Um estuda o edifício durante 

24 horas diárias (8760 horas p/ ano), apenas com um ocupante. O outro cenário estuda um 

determinado período de ocupação para cada compartimento (Tabela 3.6), correspondente à 

rotina de uma família constituída por quatro elementos.  

Tabela 3.6 - Horas de ocupação definidas para cada compartimento principal 

Compartimento Tempo de ocupação  

Cozinha 1368,75 h/ano 

Sala 1642,5 h/ano 

Quarto 1 3102,5 h/ano 

Quarto 2 e 3 3376,25 h/ano 
 

As taxas de metabolismo, os equipamentos, a iluminação, caracterizados como ganhos 

internos, mantiveram-se inalteradas nas duas simulações, sendo apenas alterado o horário 

referente à ocupação dos diversos compartimentos do edifício.  

Relativamente ao nível de metabolismo os valores definidos variam de compartimento para 

compartimento e de hora para hora, conforme se verifica na Tabela 3.7, onde também são 

referidos o número de ocupantes definido para cada tipo de atividade e para cada horário.  

Tabela 3.7 - Horários dos níveis de metabolismo e da ocupação das zonas principais 

Nível de metabolismo 

Compartimento Atividade exercida Horário das atividades Ocupação 

Quarto 1 Em repouso 00h00min às 07h00min  

2 pessoas Atividade sedentária 07h00min às 07h15min 

22h45min às 24h00min 

Quarto 2 e 3 Em repouso 23h30min às 07h30min  

1 pessoa Atividade sedentária 07h30min às 07h45min 

22h30min às 23h30min 

Sala Atividade sedentária 18h30min às 20h30min 2 pessoas 

21h00min às 22h30min 3 a 4 pessoas 
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Nível de metabolismo 

Compartimento Atividade exercida Horário das atividades Ocupação 

Cozinha Atividade sedentária 08h00min às 08h10min 1 pessoa 

08h10min às 08h30min 4 pessoas 

 12h30min às 13h00min 4 pessoas 

 13h00min às 13h15min 2 pessoas 

 16h10min às 16h30min 3 pessoas 

 20h30min às 21h00min 4 pessoas 

 21h00min às 21h15min 2 pessoas 

Atividade leve 12h00min às 12h30min 1 pessoa 

 16h00min às 16h10min 1 pessoa 

 20h00min às 20h30min 1 pessoa 

 21h15min às 21h30min 1 pessoa 
 

No que concerne aos equipamentos elétricos e a gás, os horários introduzidos nas simulações 

encontram-se definidos na Tabela 3.8 e na Tabela 3.9. 

Tabela 3.8 - Horários do uso dos equipamentos elétricos 

Equipamentos elétricos 

Compartimento Equipamentos e potências Horário de Funcionamento 

Quarto 1 Televisão (50Watts) 22h45min às 24h00min 

Quarto 2 e 3 Televisão (50Watts) 22h30min às 23h30min 

Sala Televisão (130Watts) 18h30min às 20h30min 

Televisão e computador (300Watts) 21h00min às 22h30min 

Cozinha Frigorifico (200Watts) 00h00min às 12h00min 

Frigorifico e fogão com forno (1080Watts)  12h00min às 12h30min 

Frigorifico (200Watts) 12h30min às 20h15min 

Frigorifico e fogão com forno (1080Watts) 20h15min às 20h30min 

Frigorifico (200Watts) 20h30min às 22h30min 

Frigorífico e máquina de lavar roupa 

(1080Watts) 

22h30min às 23h00min 

Frigorífico (200Watts) 23h00min às 24h00min 
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Tabela 3.9 - Horários do uso do equipamento a gás 

Equipamentos a gás 

Compartimento Equipamento Horário de funcionamento 

Cozinha Fogão 12h10min às 12h25min 

20h10min às 20h25min 
 

Segundo o Inquérito ao Consumo de Energia no sector doméstico (INE& DGEG, 2011) as 

lâmpadas mais utilizadas nas habitações são as incandescentes com uma percentagem de 

80,9%, dado o ano de realização deste inquérito optou-se por utilizar lâmpadas 

economizadoras de 11 Watts a 14 Watts. Na Tabela 3.10, encontram-se estipulados os 

horários de ligação das lâmpadas bem como a quantidade para as diferentes divisões da 

habitação. 

Tabela 3.10 - Horários da iluminação 

Iluminação- Lâmpadas economizadoras (12 Watts) 

Compartimentos Número de lâmpadas Horário de Funcionamento 

Quarto 1 1 22h45min às 23h00min 

Quarto 2 e quarto 3 1 22h30min às 22h45min 

Sala 2 21h00min às 21h30min 

1 21h30min às 22h00min 

Cozinha 2 20h00 às 21h30min 
 

3.3. Medidas de melhoria estudadas 

A reabilitação térmica de edifícios é essencial para que sejam asseguradas as condições de 

conforto dos seus habitantes, constituindo também uma medida para a redução dos consumos 

de energia (aquecimento, arrefecimento, ventilação, entre outros). 

A degradação de um edifício pode conduzir a uma redução do seu desempenho térmico, bem 

como, a insuficiência ou até mesmo inexistência de isolamento térmico, a existência de pontes 

térmicas, o baixo desempenho térmico e falta de proteções solares nos vãos envidraçados, a 

ventilação não controlada, que levam a cenários de desconforto no seu interior. 
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As medidas de reabilitação da envolvente de um edifício encontram-se descritas no capítulo 

anterior. Todavia, nesta dissertação não foram empregues todas as medidas.  

A escolha das medidas foi surgindo com o decorrer das simulações, começando-se por 

realizar os testes isoladamente e mediante os resultados obtidos conjugavam-se as melhores 

opções.  

Realizaram-se também simulações para algumas espessuras (30 mm, 60 mm, 90 mm, 120 mm 

e 200 mm) nas paredes exteriores, no pavimento e no teto, com o sistema de climatização 

ligado. Estas medidas foram introduzidas com o intuito de compreender se a envolvente 

interage da mesma forma, quando estes equipamentos são introduzidos. 

Tornava-se crucial perceber, qual o impacto que cada medida tinha, e até que ponto a variação 

da espessura faria variar o total de horas de desconforto no interior da habitação.  

Paredes exteriores simples 

Optou-se pela colocação do isolamento térmico pelo exterior das paredes exteriores devido às 

vantagens que apresenta: não reduz a área útil da habitação, aumenta a inércia térmica e reduz 

as pontes térmicas, entre outras já citadas no capítulo II (2.5.4.1). A imposição pela caixa-de-

ar não era possível dada a sua inexistência. 

O isolante térmico utilizado foi o EPS (Poliestireno Expandido, em inglês Expanded 

Polystyrene) com uma massa volúmica que variou entre os 15 kg/m
3
 e os 20 kg/m

3
.
  

Constituição das paredes exteriores com isolamento térmico pelo exterior (Figura 3.2): 

 Revestimento exterior (estuque de gesso e areia, 2 cm); 

 Material de isolamento (poliestireno expandido, com espessuras compreendidas entre 

os 3 cm e os 20 cm); 

 Revestimento exterior (estuque de gesso e areia, 2 cm); 

 Pano de alvenaria (tijolo furado, 22 cm); 

 Revestimento interior (estuque de gesso e areia, 2 cm). 
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Figura 3.2 - Constituição das paredes exteriores 

Pavimento e Tecto 

No pavimento do piso principal da habitação o isolamento foi colocado na face inferior para 

não reduzir o pé direito e para as obras não interferirem com o quotidiano da família.  

No tecto o isolamento térmico foi colocado por cima da laje pelas mesmas razões 

apresentadas para o pavimento. Utilizou-se a lã de rocha como isolante térmico para ambos os 

casos, com uma massa volúmica de 50 kg/m
3
. 

Constituição do tecto com isolamento na face superior (Figura 3.3): 

 Revestimento de piso (ladrilho, 5 cm); 

 Material isolante (lã mineral, com espessuras compreendidas entre os 3 cm e os 20 

cm); 

 Revestimento de piso (ladrilho, 5 cm); 

 Betonilha de assentamento ou regularização (Argamassa e reboco tradicional);  

 Estrutura contínua (laje aligeirada, 15 cm); 

 Revestimento de tecto (estuque tradicional sem inertes, 2 cm). 

 

Figura 3.3 - Constituição do tecto 

Constituição do pavimento interior com isolamento na face inferior (Figura 3.4): 
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 Revestimento de piso (ladrilho, 5 cm); 

 Betonilha de assentamento ou regularização (Argamassa e reboco tradicional);  

 Estrutura contínua (laje aligeirada, 15 cm); 

 Revestimento de tecto (estuque tradicional sem inertes, 2 cm); 

 Material isolante (lã mineral, com espessuras variadas, (3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 

8 cm, 9 cm, 10 cm, 12 cm e 20 cm)); 

 Revestimento de tecto (placas de gesso cartonado). 

 

Figura 3.4 - Constituição do pavimento 

Vãos Envidraçados 

O vidro duplo foi testado pelas suas vantagens de proteção de entrada e saída de calor e 

redução de condensações. Primeiramente fez-se variar as espessuras do vidro exterior e o tipo 

de gás e a espessura da caixa de gás.  

Constituição dos vidros duplos: 

 Vidro exterior (vidro simples com espessuras de 4 mm e 6 mm); 

 Caixa de gás (ar com espessuras diversas (6 mm, 13 mm, 16 mm) e árgon com 16 mm 

de espessura); 

 Vidro interior (vidro simples com espessura de 6 mm). 

Após a extração e comparação dos resultados obtidos, foram conjugadas as seguintes 

medidas, em regime livre e com o sistema de climatização: 

 Isolamento térmico pelo exterior nas paredes exteriores com isolamento térmico na 

cobertura pela face superior, (espessuras testadas para ambos, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 

9 cm, 12 cm, 20 cm); 

 Isolamento térmico pelo exterior nas paredes exteriores com colocação de vidros 

duplos nos vãos envidraçados (espessuras testadas para as paredes exteriores, 3 cm, 4 

cm, 5 cm, 6 cm, 9 cm, 12 cm, 20 cm);  
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 Isolamento térmico pelo exterior nas paredes exteriores com isolamento térmico no 

pavimento pela face inferior (espessuras testadas para ambos, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 

9 cm, 12 cm, 20 cm). 

3.4. Avaliação dos níveis de conforto - ASHRAE 55-2004 

Na norma ASHRAE 55-2004, a avaliação das horas com desconforto baseia-se na 

determinação das temperaturas interiores de conforto mensais (ver Equação 2.7) e na 

determinação das temperaturas interiores horárias simuladas pelo programa utilizado.  

É realizada uma comparação entre as temperaturas obtidas pelo programa e pela equação e 

posteriormente é definido um intervalo de conforto, pelas Equações 3.2 e 3.3 (De Dear & 

Brager, 2001), que garantem uma aceitabilidade de pelo menos 90% dos ocupantes dos 

edifícios, sendo que sempre que estas ultrapassem o limite estabelecido são consideradas 

horas com desconforto (De  Dear & Brager, 1997). 

                                             (3.2) 

                                              (3.3) 

Em que, 

     - Limite superior do intervalo de conforto (ºC); 

     - Limite inferior do intervalo de conforto (ºC); 

  - Temperatura média mensal exterior (ºC). 

Como se verifica por comparação com a Equação 2.7 (capítulo anterior), os limites do 

intervalo de conforto são estabelecidos por uma banda de 2,5ºC em torno da temperatura de 

conforto (Almeida, 2010). 

3.5. Avaliação dos resultados 

A avaliação dos resultados baseou-se principalmente na análise de horas com desconforto. O 

programa de simulação utilizado calcula essas horas com desconforto para cada zona térmica 

estudada, segundo a norma ASHRAE 55-2004.   

Para cada zona térmica definida no programa são descritas em tabela quantas horas se 

encontram com desconforto os ocupantes, com o isolamento térmico do vestuário de inverno 
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e de verão, existindo ainda uma terceira coluna onde era apresentada uma média realizada 

com base nos resultados obtidos para verão e inverno. Este tipo de descrição foi 

importantíssima para a compreensão das divisões da habitação com mais e menos horas com 

desconforto, e consequentemente da estação que mais inflacionava estes resultados. 

Para uma melhor interpretação das horas com desconforto obtidas foram selecionados três 

parâmetros:  

 humidade relativa;  

 temperatura do ar; 

 temperatura média radiante. 

3.6. Programa de simulação Energy Plus 

Energy Plus é um programa de simulação que teve origem no Departamento de Energia dos 

Estados Unidos da América, desenvolvido a partir de dois softwares BLAST ( Building 

Analysis and System Thermodynamics) e DOE-2 (Almeida, 2010; Silva 2009). As suas 

potencialidades são numerosas, sendo possível estimar as exigências de aquecimento e 

arrefecimento, iluminação e ventilação, entre outros fluxos de energia do edifício; tem 

estrutura modular e usa técnicas de balanço térmico para simular as cargas dos edifícios 

(Silva, 2009).  

Apesar da imensidão e das suas vantagens, o programa não se pode considerar “user 

friendly”, dada a sua complexidade na introdução dos dados. Surgiu recentemente um 

aplicativo (Open Studio), onde se torna mais fácil criar e editar a geometria utilizada pelo 

Energy Plus. 

A conexão dos programas dá-se pela existência de um Plug-in do Open Studio no programa 

Google Sketchup, onde é possível simular de imediato através do Energy Plus o edifício após 

a sua projeção. Quando existe a necessidade de tratar, editar ou acrescentar dados (ex: ganhos 

internos), acede-se ao interface do programa Open Studio.  

3.6.1. Google Sketchup 

Google Sketchup é um programa de modelação em 3D, desenvolvido pela At Last Software. 

Existem duas versões, a versão profissional e a versão gratuita. 
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A geometria da habitação em estudo foi introduzida no Google Sketchup bem como a 

definição das zonas térmicas. 

Primeiramente foi desenhado todo o edifício segundo as características referidas no capítulo 

seguinte, para posteriormente serem definidas as zonas térmicas, espaços esses caracterizados 

por terem um valor de temperatura uniforme. Sendo assim, foram definidas nove zonas 

térmicas (cave, telhado, corredor, cozinha, sala, casa de banho, quarto 1, quarto 2 e quarto 3), 

contudo a cave e o telhado não fizeram parte do estudo, devido à ausência de atividades por 

parte do ocupante, não interferindo assim com o conforto sentido pelo mesmo. 

3.6.2. Open Studio 

Open Studio é um software que apoia a modelagem energética de um edifício usando o 

Energy Plus, exibindo a saída dos dados em formato gráfico tornando assim mais fácil a 

análise de informação. 

A plataforma baseia-se na introdução das características dos materiais de construção que 

constituem a envolvente e de parâmetros caracterizadores dos ambientes interiores do edifício 

(ocupação, equipamentos, metabolismo e iluminação), (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 - Apresentação da plataforma do programa Open Studio 
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3.6.2.1. Valores de entrada 

Dada a complexidade da inserção dos dados no programa serão abordados por tópicos os 

parâmetros de entrada necessárias para a realização do presente trabalho. 

 Localização-clima (File) 

No campo da localização é inserido apenas o ficheiro climático que define automaticamente 

as suas coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude. Foram utilizados os ficheiros 

climáticos do Porto e de Lisboa. 

 Horários (Schedules) 

É nesta janela de inserção que se definem calendários e horários que permitem controlar 

diversas variáveis, tais como: nível de metabolismo, iluminação, ocupação das zonas, 

equipamentos elétricos, equipamentos a gás e as renovações do ar.  

 Cargas (Loads) 

Nesta secção é possível definir o número de pessoas que ocupam cada zona térmica, a 

potência destinada à iluminação, aos equipamentos eléctricos e aos equipamentos a gás. 

 Materiais e elementos da envolvente (Constructions) 

Neste campo são inseridos e caracterizados os materiais constituintes da envolvente opaca e 

vãos envidraçados.  

Relativamente à envolvente opaca são definidos um conjunto de características (espessura, 

condutibilidade, massa volúmica, entre outras). Para os vãos envidraçados essencialmente são 

definidos a espessura do vidro e a espessura do tipo de gás utilizado entre as duas camadas de 

vidro, no caso da utilização de vidro duplo. 

Posteriormente à caracterização procede-se à construção dos diversos elementos que 

constituem a envolvente (paredes, pavimentos e teto) seguindo uma sequência lógica, do 

exterior para o interior. 

 Zonas térmicas (Thermal Zones) 
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Neste campo é possível introduzir em cada zona térmica um sistema de climatização 

(aquecimento e arrefecimento) e o seu respetivo horário de funcionamento. Neste caso, cada 

compartimento é uma zona térmica diferente. Quando foram testadas simulações com 

climatização todas as divisões tiveram o mesmo tipo de sistema de climatização a funcionar. 

O intervalo de temperaturas definido para o funcionamento do sistema de climatização está 

compreendido entre os 21,3ºC e os 23,8ºC. 

 Variáveis de saída (Outputs Variables) 

É neste campo que se define quais as variáveis que se pretende ter como resultado, em 

formato gráfico. Deste modo, são selecionadas: a humidade relativa, a temperatura do ar e a 

temperatura média radiante, como variáveis a estudar no presente trabalho. 

3.6.3. Resultados (Results Viewer) 

Para além de serem extraídos os gráficos das variáveis selecionadas, é obtida uma listagem 

com variados resultados. Contudo, nesta listagem apenas o número de horas com desconforto, 

calculadas a partir da norma ASHRAE 55-2004, interessou neste projeto. 
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CAPÍTULO IV 

4. Avaliação do impacto da envolvente construtiva na obtenção de conforto 

térmico 

Neste capítulo procede-se à apresentação e análise dos resultados obtidos no presente 

trabalho. 

Primeiramente realiza-se uma análise do conforto térmico da habitação representativa do 

período compreendido entre 1961 e 1990, para o ficheiro climático do Porto (ver Anexo A). 

Esta análise realiza-se para dois tempos, um que avalia o edifício durante as 24 horas diárias e 

outro que avalia os compartimentos apenas no seu período de utilização.  

Seguidamente analisam-se algumas medidas na envolvente construtiva (isolamento térmico 

nas paredes exteriores, isolamento térmico na cobertura, isolamento térmico no pavimento e 

colocação de vidros duplos) (ver Anexo A e Anexo C). Por fim, analisam-se medidas 

conjugadas (isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, isolamento térmico nas 

paredes exteriores e no pavimento e isolamento térmico nas paredes exteriores e colocação de 

vidros duplos) (ver Anexo B e Anexo C). 

Todas as simulações realizadas suportam resultados referentes à habitação em regime de 

funcionamento livre e com o sistema de climatização em funcionamento.  

4.1. Habitação sem intervenção 

A avaliação do conforto térmico da habitação foi realizado para o ficheiro climático do Porto, 

em dois tempos, um que avalia os compartimentos apenas num período definido para a 

utilização de cada divisão e outro que estuda o edifício durante as 24 horas diárias. As horas 

com desconforto apresentadas foram determinadas de acordo com a Norma ASHRAE 55-

2004. 

Primeiramente é realizada e apresentada a análise do edifício para os períodos de ocupação 

definidos (Tabela 3.5, no Capítulo III), com e sem o sistema de climatização em 

funcionamento. Seguidamente é realizado o mesmo tipo de análise para o comportamento do 

edifício durante as 24 horas diárias. Por fim é apresentada uma conclusão da análise realizada 

nas situações mencionadas. 
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Pela observação da Figura 4.1 é possível verificar as horas de ocupação definidas para cada 

compartimento e o total de horas com desconforto, ao qual os ocupantes da habitação testada 

estão sujeitos durante o ano, estando a habitação em regime de funcionamento livre- sem 

sistema de climatização.  

 

Figura 4.1 - Variação das horas com desconforto nos compartimentos principais da habitação, 

habitação sem intervenção, sem sistema de climatização 

Denota-se pela Figura 4.2, que os ocupantes estariam desconfortáveis acima de 55% do 

período de ocupação definido para cada divisão, valores estes provenientes de invernos com 

elevada pluviosidade e de temperaturas fora do intervalo de conforto. Esta situação descrita 

pode ser verificada pelos gráficos apresentados na Figura 4.3 e na Figura 4.4. 

 

Figura 4.2 - Variação em percentagem das horas com desconforto nos compartimentos 

principais da habitação, habitação sem intervenção, tempo de ocupação, sem sistema de 

climatização 
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Figura 4.3 - Variação da temperatura do ar interior na sala ao longo do ano, sem sistema de 

climatização 

 

Figura 4.4 - Variação da humidade relativa na sala ao longo do ano, sem sistema de 

climatização 

Comparando as horas com desconforto dos compartimentos principais existentes na 

habitação, a divisão que detém menor percentagem de horas com desconforto é a sala (Figura 

4.2). Da observação da Figura 4.5, onde é realizada uma comparação entre a sala e o quarto 1 

por terem fachadas opostas (Figura 3.1), é constatada a existência de temperaturas do ar 
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interior mais elevadas na sala nos meses frios, enquanto o quarto 1 nesses meses possui 

temperaturas mais baixas. Na Figura 4.6 é comparada a sala e a cozinha por possuírem ambos 

uma fachada a sul, onde também é verificada a existência de temperaturas mais elevadas na 

sala. Neste caso na cozinha não foram considerados os ganhos internos relativos aos 

equipamentos de modo a que seja possível comparar a influência da envolvente e orientação 

de cada compartimento.  

Segundo a tabela dos ganhos internos obtida no programa Open Studio existe uma maior 

porção de ganhos auferidos pelos vãos envidraçados expostos a sul relativamente às restantes 

orientações. Também são verificadas menores perdas internas por infiltração e pela 

envolvente opaca nesta orientação.  

Conclui-se que a existência de um vão envidraçado a sul na sala, poderá ser a principal 

origem de temperaturas mais elevadas, causadas pela captação solar conseguida nesta 

orientação. Apesar destes compartimentos possuírem temperaturas do ar interior próximas, tal 

como se verifica nas figuras apresentadas (Figura 4.5 e Figura 4.6), estas poderão estar a 

atingir mais vezes o patamar do conforto definido pela Norma ASHRAE 55- 2004, o que 

consequentemente baixa o volume de horas com desconforto desta divisão. 

 

Figura 4.5 - Variação da temperatura do ar interior na sala e no quarto 1 ao longo do ano, 

ambos sem sistema de climatização 
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Figura 4.6 - Variação da temperatura do ar interior na sala e na cozinha (equipamentos 

elétricos e a gás desligados) ao longo do ano, ambos sem sistema de climatização 

As diferentes percentagens de horas com desconforto obtidas nos quartos (Figura 4.2), podem 

também estar relacionadas com a orientação dos vãos envidraçados e das paredes, dada a 

disposição dos quartos, como é patente na planta piso da habitação (Figura 3.1). Os quartos 

surgem todos seguidos, com uma fachada virada a norte, e têm áreas semelhantes, o que 

levanta questões sobre os diferentes resultados obtidos. Nessa fachada não existem vãos 

envidraçados em todas as divisões, tendo o quarto 2 somente uma abertura a norte, o quarto 3 

uma abertura a norte e outra a nascente, enquanto o quarto 1 apenas uma abertura a poente.  

Analisando a Figura 4.7, verifica-se que o quarto 1 possui valores de temperatura do ar 

interior ligeiramente mais elevados do que o quarto 2 e o quarto 3, durante todo o ano. Apesar 

do quarto 1 e do quarto 3 terem aberturas a poente e nascente, o comportamento da 

temperatura de ambos é diferente.  

Analisando a variação da temperatura do ar interior num dia referente ao mês de agosto 

Figura 4.8, é visível que o quarto 2 é o compartimento que apresenta menores temperaturas. 

Relativamente aos quartos 1 e 3 estes têm comportamentos semelhantes mas em alturas 

diferentes do dia, o quarto 1 tem temperaturas mais elevadas ao final da tarde e o quarto 3 

apresenta temperaturas mais elevadas no período da manha até ao início da tarde. Constata-se 
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pela Figura 4.9 onde é apresentada a mesma comparação mas para o primeiro dia de 

setembro, que a variação das temperaturas é muito idêntica à apresentada na Figura 4.8. 

 

Figura 4.7 - Variação da temperatura do ar interior dos quartos ao longo do ano, todos sem 

sistema de climatização 

 

Figura 4.8 - Variação da temperatura do ar interior nos quartos durante o dia 11 de agosto, 

sem sistema de climatização 
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Figura 4.9 - Variação da temperatura do ar interior nos quarto durante o primeiro dia de 

setembro, sem sistema de climatização 

Depreende-se assim que a orientação dos quartos influencia as temperaturas sentidas nos 

mesmos. O quarto 1 apresenta temperaturas mais elevadas principalmente no período de fim 

da tarde e início da noite, decorrente da incidência da radiação não só na janela mas em toda a 

parede a poente. O quarto 2 como contempla apenas a fachada norte que recebe menor 

radiação, apresenta temperaturas mais baixas que os restantes quartos. Esta constatação pode 

ser justificada pela comparação dos ganhos úteis, no qual o quarto 1 possui maior volume de 

ganhos pelos vãos envidraçados do que o quarto 2 e o quarto 3. Relativamente às perdas 

ocorridas pela envolvente opaca o quarto 2 e o quarto 3 apresentam valores semelhantes e o 

quarto 1 apresenta-se como o detentor de menores perdas. 

A cozinha apresenta-se como o compartimento que sustenta o menor intervalo a nível 

percentual, cerca de 20% sem o sistema de climatização, entre as horas de ocupação e as 

horas com desconforto (Figura 4.2). Pela observação da Figura 4.10, onde estão expostas as 

temperaturas do ar interior presentes na cozinha quando são ligados e desligados os 

equipamentos elétricos e a gás, confirma-se a existência de temperaturas do ar interior mais 

elevadas quando estes equipamentos estão em funcionamento, comprovando-se que os ganhos 

internos provocados por estes tipos de equipamentos causam maior volume de horas com 

desconforto. Esta constatação é visível na Figura 4.11, onde está demonstrada a diferença das 

horas obtidas com desconforto em ambas as situações. 
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Figura 4.10 - Variação da temperatura do ar interior na cozinha ao longo do ano, sem sistema 

de climatização 

 

Figura 4.11 - Variação do número de horas com desconforto na cozinha, com e sem 

equipamentos elétricos e a gás, sem sistema de climatização 

De acordo com a Figura 4.12, observa-se que com a introdução do sistema de climatização, 

todos os compartimentos têm melhorias bastante acentuadas. A cozinha e a sala foram os 

compartimentos que mais proveitos retiraram da introdução do sistema de climatização, 

apresentando poucas horas com desconforto. Os quartos passaram a ter desempenhos muito 

idênticos, rondando os 40 % de horas com desconforto (Figura 4.13).  
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Figura 4.12 - Variação das horas com desconforto nos compartimentos principais, com e sem 

sistema de climatização 

 

Figura 4.13 - Variação em percentagem das horas com desconforto nos compartimentos 

principais, com e sem sistema de climatização 

Na Figura 4.14, é visível o total de horas com desconforto para a habitação durante as 24 

horas (8760 h/ano), onde é constatada uma semelhança entre estas, variando entre 5500 horas 

e 6000 horas ou 62% a 67% do tempo (Figura 4.15). Todavia devido à semelhança obtida 

entre as horas com desconforto dos compartimentos, tornou-se mais fácil a interpretação e 

análise dos resultados pelos tempos de ocupação definidos para cada compartimento (Tabela 

3.6, Capítulo III), onde se verifica uma maior variabilidade do número de horas de 

desconforto entre os vários compartimentos. 
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Figura 4.14 - Variação das horas com desconforto nos compartimentos principais, tempo 

total, sem sistema climatização 

 

Figura 4.15 - Variação em percentagem das horas com desconforto nos compartimentos 

principais, tempo total, sem sistema de climatização  

Conclui-se da análise realizada que a orientação da envolvente opaca bem como dos vãos 

envidraçados provoca ganhos e perdas térmicas que afetam as temperaturas do ar interior e 

que por sua vez influenciam o total de horas com desconforto.  Também se conclui que o total 

de horas com desconforto de cada compartimento com o sistema de climatização em 

funcionamento é muito menor do que o volume de horas registado na habitação quando esta 

não possui nenhum tipo de sistema de climatização.  
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4.2. Isolamento térmico nas paredes exteriores 

Como já descrito no capítulo III, esta metodologia pretende avaliar a influência do isolamento 

térmico com diferentes espessuras, com o intuito de perceber quais as espessuras que mais 

impacto têm nas horas de utilização definidas (Tabela 3.6, Capítulo III). 

Observa-se na Figura 4.16, que à medida que se aumenta a espessura do isolamento térmico 

(Variante 0- Sem isolamento; Variante 1- 30 mm; Variante 2- 60 mm; Variante 3- 90 mm; 

Variante 4- 120 mm e Variante 5- 200 mm) nas paredes exteriores da habitação, a 

percentagem das horas com desconforto diminui, com o sistema de climatização ligado e 

desligado, à exceção da espessura de 30 mm na sala. 

A diminuição obtida com os sistemas de aquecimento e arrefecimento a funcionar é mais 

relevante relativamente aos valores auferidos quando estes estão desligados. Através da 

análise da Figura 4.16, é visível ainda que os compartimentos não se comportam todos da 

mesma forma e não beneficiam de valores de redução iguais. 

 

Figura 4.16 - Variação em percentagem de horas com desconforto em função da espessura do 

isolamento térmico, com e sem sistema de climatização 

A cozinha é a divisão que menores percentagens de melhoria apresenta, estando as horas com 

desconforto sempre a rondar os cem por cento, em regime de funcionamento livre (Figura 

4.16). Este efeito deve-se aos ganhos internos provocados pelos equipamentos elétricos e a 

gás que fazem com que as temperaturas se elevem significativamente nos períodos de 
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utilização, sendo difícil atingir condições de conforto, segundo a norma ASHRAE 55- 2004. 

Como é visível na Figura 4.17, no momento em que os equipamentos elétricos e a gás foram 

desligados os valores da temperatura baixaram significativamente, e as horas de desconforto 

também, o que corrobora a afirmação relativa aos ganhos internos gerados por estes 

equipamentos. 

 

Figura 4.17 - Variação da temperatura do ar interior na cozinha ao longo do ano, habitação 

com 120 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores, sem sistema de 

climatização 

Na sala, quando é introduzida uma espessura de 30 mm de isolamento térmico nas paredes 

exteriores (Variante 1), existe um ligeiro aumento das horas com desconforto quando está 

desligado o sistema de climatização (Figura 4.16), provocado pelo desconforto sentido com o 

isolamento térmico do vestuário de verão (Figura 4.18). Devido ao agravamento ser de apenas 

quatro horas, as diferenças nos gráficos da temperatura média radiante e da temperatura do ar 

interior não são percetíveis, nos gráficos referentes à humidade relativa as diferenças 

encontradas são reduzidas (Figura 4.19).  

Com as espessuras 40 mm (Variante 2) e 50 mm (Variante 3) ainda é patente o aumento das 

horas com desconforto com o isolamento térmico do vestuário de verão, todavia estes valores 

conforme é visível na Figura 4.18, tendem a diminuir a partir dos 60 mm (Variante 4). Poder-

se-ia aventar a hipótese de que a introdução de pequenas espessuras de isolamento térmico 

nas paredes exteriores influenciam a humidade relativa sentida neste compartimento devido a 
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fenómenos de condensação nas pontes térmicas, contudo a Figura 4.20 não apresenta 

diferenças significativas para se conseguir concluir a influência da humidade relativa neste 

tipo de solução adoptada.  

 

Figura 4.18 - Distribuição do número de horas com desconforto na sala pelas diferentes 

espessuras de isolamento térmico testadas, sem sistema de climatização 

 

Figura 4.19 - Variação da humidade relativa na sala ao longo do ano, sem sistema de 

climatização 
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Figura 4.20 - Variação da humidade relativa na sala ao longo do ano, sem sistema de 

climatização 

Quando o sistema de climatização está em funcionamento na habitação, a introdução de 30 

mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores também provoca um aumento 

das horas com desconforto na sala, tal como acontece quando o sistema de climatização está 

desligado (Figura 4.16). Porém, a variação da humidade relativa com o sistema de 

climatização a funcionar corrobora este aumento, onde demonstram uma subida e descida 

muito superficial das percentagens máximas e mínimas, nos meses frios (Figura 4.21).  

Conforme é constatado pela Figura 4.16 o quarto 1 comparativamente ao quarto 2 e ao quarto 

3, possui valores de redução das horas com desconforto um pouco divergentes das obtidas 

para o quarto 2 e 3, quando o sistema de climatização está em funcionamento. Segundo a 

Figura 4.22, em que são comparadas as temperaturas médias radiantes do quarto 1 e do quarto 

3, é demonstrado que o quarto 1 possui temperaturas mínimas mais elevadas ao longo de todo 

o ano, afetando desta forma o total das horas com desconforto obtidas 
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Figura 4.21 - Variação da humidade relativa na sala ao longo do ano, com sistema de 

climatização em funcionamento 

 

Figura 4.22 - Variação da temperatura média radiante do quarto 3 e do quarto 1 ao longo do 

ano, com sistema de climatização 

Da análise realizada pode-se concluir que a introdução de isolamento térmico nas paredes 

exteriores apresenta diferentes impactos nas horas de desconforto quando o sistema de 

climatização está desligado ou ligado, nos diferentes compartimentos. Porém ressalva-se a 

espessura de 30 mm que provocou o aumento das horas com desconforto na sala em ambas as 

situações simuladas, contudo deste acréscimo não foram possíveis tirar conclusões 
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conclusivas, pois apenas se constatou um aumento muito superficial da humidade relativa 

neste compartimento com o sistema de climatização em funcionamento.  

4.3. Isolamento térmico na cobertura 

Segundo a Figura 4.23, as horas com desconforto tendem a diminuir com o aumento da 

espessura do isolamento térmico na cobertura (Variante 0- sem isolamento; Variante 1- 30 

mm; Variante 2- 60 mm; Variante 3- 90 mm; Variante 4- 120 mm e Variante 5- 200 mm), 

todavia estes resultados tornam-se mais significativos quando o sistema de climatização está 

em funcionamento. 

Sem climatização, as percentagens das horas com desconforto nunca baixam mais de 6 %, 

sendo que o compartimento que melhor partido retira deste tipo de solução construtiva em 

todas as espessuras testadas é a sala, e o pior compartimento é a cozinha (Figura 4.23). Com 

climatização, as variações são mais significativas chegando-se a obter cerca de 34 % de 

melhoria na sala, com o quarto 3 a passar a ser detentor dos piores resultados (Figura 4.23). 

Não existe nenhuma espessura do isolamento térmico que cause um aumento das horas com 

desconforto. 

 

Figura 4.23 - Variação em percentagem de horas com desconforto em função da espessura do 

isolamento térmico, com e sem sistema de climatização 

Independentemente da utilização ou não do sistema de climatização e tal como acontece 

quando a habitação não tem qualquer tipo de medida implementada (Figura 4.2), a sala é o 
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compartimento com melhores resultados (Figura 4.23). A diminuição das horas com 

desconforto é corroborada pelo aumento da temperatura do ar interior nos meses intermédios 

(março, abril, maio, setembro e outubro) (Figura 4.24).  

 

Figura 4.24 - Variação da temperatura do ar interior na sala ao longo do ano, sem sistema de 

climatização 

A cozinha com este tipo de solução também não consegue obter melhores resultados devido 

aos ganhos internos, pois as temperaturas bem como as percentagens de humidade relativa 

continuam com valores elevados, tal como acontece quando o isolamento térmico é 

introduzido nas paredes exteriores. 

Conclui-se que a introdução de isolamento térmico na cobertura ajuda, tanto com como sem o 

sistema de climatização em funcionamento, e nenhuma das espessuras impostas provoca 

alterações negativas nas horas com desconforto.   

4.3.1. Diferença das horas com desconforto obtidas na sala com 

isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura 

É notória uma discrepância entre as horas com desconforto obtidas para a sala com o 

isolamento térmico nas paredes exteriores (Figura 4.16) e com o isolamento térmico na 

cobertura (Figura 4.23).  

Quando a habitação está em regime livre, a sala possui melhores resultados quando é 

colocado o isolamento térmico na cobertura do que quando o isolamento é introduzido nas 
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paredes exteriores. Na Figura 4.25 onde é demonstrada a variação da temperatura do ar 

interior, verifica-se que quando é colocado isolamento nas paredes exteriores as temperaturas 

mínimas são mais baixas do que quando o isolamento térmico é colocado na cobertura. É 

constatado pela observação dos ganhos e perdas da habitação que quando é colocado o 

isolamento térmico nas paredes exteriores existem mais perdas de calor pela envolvente opaca 

do que quando é colocado o isolamento térmico na cobertura, devido ao ar quente que sobe 

ficar retido, aumentando assim as temperaturas do ar interior. 

É observável pela Figura 4.26 onde constam as temperaturas média radiante de ambos os 

casos na sala, que as temperaturas oscilam mais entre os 20ºC e os 25ºC quando o isolamento 

térmico é colocado na cobertura.  

Conclui-se que a sala, com e sem sistema de climatização, possui melhores resultados nas 

horas com desconforto quando é colocado o isolamento térmico na cobertura porque o ar 

quente, derivado dos ganhos auferidos pela envolvente envidraçada a sul, é impedido de se 

dissipar para o exterior. Estes ganhos internos provocam assim aumentos nas temperaturas do 

ar interior que consequentemente ficam mais próximas do intervalo de conforto definido pela 

norma ASHRAE 55-2004.  

 

Figura 4.25 - Variação da temperatura do ar interior na sala ao longo do ano, sem sistema de 

climatização 
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Figura 4.26 - Variação da temperatura média radiante na sala ao longo do ano, com sistema de 

climatização 

4.4. Isolamento térmico no pavimento 

Em regime de funcionamento livre, com a introdução do isolamento térmico no pavimento, as 

horas com desconforto aumentaram com todas as espessuras testadas (Variante 0- sem 

isolamento; Variante 1- 30 mm; Variante 2- 60 mm; Variante 3- 90 mm; Variante 4- 120 mm 

e Variante 5- 200mm) conforme é visível na Figura 4.27. Apesar de existirem mais horas com 

desconforto, a cozinha é o compartimento que apresenta o menor agravamento e o quarto 2 o 

que teve a maior subida das horas com desconforto. 

Sempre que o sistema de climatização está a funcionar todas as espessuras testadas 

apresentam melhorias (Figura 4.27), contudo, existem divisões em que estes valores de 

melhoria são bastante mais notórios do que em outros, como por exemplo, o quarto 3 que 

apresenta uma diferença mínima, na oscilação das horas com desconforto. Na generalidade, os 

quartos são as divisões que menos proveito retiram desta solução, a sala por sua vez é a que 

tem um decréscimo maior das horas com desconforto.  
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Figura 4.27 - Variação em percentagem das horas com desconforto em função da espessura do 

isolamento térmico, com e sem sistema de climatização em funcionamento 

Em regime de funcionamento livre a cozinha apresenta-se como o compartimento com 

menores oscilações nas horas com desconforto. Da observação da Figura 4.28, constata-se um 

aumento significativo das temperaturas do ar interior máximas e uma diminuiçao das 

temperaturas mínimas. Porém estes aumentos pouco influenciam as horas com desconforto 

desta divisão, uma vez que este compartimento já se encontrava com as temperaturas fora do 

intervalo do conforto.  

Contrariamente ao que acontece na cozinha, o quarto 2 apresenta um aumento das horas com 

desconforto mais significativo (Figura 4.27), denotando-se apenas uma ligeira variação das 

temperaturas do ar interior mínimas nos meses frios (Figura 4.29). Esta ligeira diminuição das 

temperaturas provoca um maior aumento das horas com desconforto uma vez que o limite do 

conforto é ultrapassado devido a essas diminuições da temperatura. 
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Figura 4.28 - Variação da temperatura do ar interior na cozinha ao longo do ano, sem sistema 

de climatização 

 

Figura 4.29 - Variação da temperatura do ar interior no quarto 2 ao longo do ano todo, sem 

sistema de climatização 

A Figura 4.30 explica de uma forma simples as trocas de calor existentes nas diferentes 

estações do ano quando a habitação possui ou não isolamento térmico no pavimento. Durante 

todo o ano e estando a habitação sem isolamento térmico, a temperatura do solo influencia a 
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temperatura da cave, que consequentemente influencia a temperatura do R/C, visto a cave esta 

estar isenta de qualquer tipo de radiação solar por se encontrar enterrada.  

Tanto em situações de temperaturas elevadas como de temperaturas baixas no exterior, a cave 

consegue de certa forma atenuar o efeito desta temperatura no piso principal da habitação. 

Quando é introduzido o isolamento térmico no pavimento esta “ajuda” fornecida pela cave ao 

R/C deixa de existir, uma vez que são bloqueadas as trocas de calor entre estes elementos 

(Figura 4.30).  

 

Habitação sem intervenção no verão 

 

Habitação com isolamento térmico no 

pavimento no verão 

 

Habitação sem intervenção no inverno 

 

Habitação com isolamento térmico no 

pavimento no inverno 

Figura 4.30 - Temperaturas do ar verificadas nas diferentes estações do ano quando a 

habitação está sem intervenção e quando existe isolamento térmico no pavimento  

Como já salientado, a sala foi o compartimento com mais impacto nas horas com desconforto, 

quando o sistema de climatização está ligado (Figura 4.27). Pela observação da Figura 4.31, é 

visível que as temperaturas médias radiantes na sala sobem quando é introduzido o isolamento 

térmico no pavimento, possuindo assim mais temperaturas na zona de conforto. 
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Figura 4.31 - Variação da temperatura média radiante na sala, com o sistema de climatização 

em funcionamento 

Conclui-se, assim, que a colocação de isolamento térmico no pavimento estando o edifício em 

regime de funcionamento livre, não é uma boa solução visto as temperaturas nos diferentes 

compartimentos terem aumentos no verão e diminuições no inverno. Contudo com o sistema 

de climatização em funcionamento este tipo de medida é benéfico para o edifício, porque os 

aumentos apresentados nas temperaturas médias radiantes ajudam a atingir o intervalo de 

conforto definido pela norma ASHRAE 55-2004. 

4.5. Colocação de vidros duplos 

Tal como referido no capítulo III, um dos parâmetros que mais se fez variar nas simulações 

efectuadas aos vãos envidraçados foi a espessura da caixa de gás. A Figura 4.32 mostra o 

impacto nas horas com desconforto resultantes da variação da espessura da caixa de gás 

(Variante 0- vidro simples; Variante 1- 6 mm (ar); Variante 2- 13 mm (ar); Variante 3- 16 mm 

(ar) e Variante 4- 16 mm (árgon)), em que todos os vidros duplos contemplavam a mesma 

espessura para o vidro exterior (4 mm) e para o vidro interior (6 mm). 

Através da Figura 4.32 é constatado que todas as soluções adotadas funcionam positivamente 

apesar de terem variações pequenas, tanto com como sem o sistema de climatização a 

funcionar. Denotando-se também que à medida que é aumentada a espessura da caixa de gás 

as horas com desconforto diminuem. 
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Sem o sistema de climatização, a sala é a divisão que menos horas com desconforto possui, e 

a cozinha a que mais horas com desconforto tem. Com climatização, o quarto 2 detém os 

melhores resultados e a cozinha os piores resultados (Figura 4.32). 

 

Figura 4.32 - Variação em percentagem das horas com desconforto em função da espessura da 

caixa de gás e do tipo de gás, com e sem sistema de climatização 

Relativamente aos quartos, o quarto 1 possui a percentagem com maior número de horas com 

desconforto (Figura 4.32), consequência de um agravamento de 11 horas e 45 minutos com o 

isolamento térmico de vestuário de inverno (clo), contudo nos gráficos relativos à temperatura 

do ar e à humidade relativa não são detetadas quaisquer diferenças, em regime de 

funcionamento livre. 

A variante 3 e a variante 4 apesar de possuírem a mesma espessura da caixa de gás, o gás 

introduzido é diferente, tendo a variante 3 como constituinte o ar e a variante 4 o árgon. Pela 

análise da Figura 4.32, é constatada uma diminuição das horas com desconforto, quando é 

introduzido o árgon. 

Verifica-se que este tipo de solução foi a que apresentou as menores percentagens de melhoria 

das horas com desconforto, em todos os compartimentos principais. 
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4.6. Isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura 

Primeiramente são enunciadas todas as variantes testadas para esta solução na Tabela 4.1, 

para que seja possível a análise da Figura 4.33. 

Tabela 4.1 - Constituição das variantes testadas com isolamento térmico nas paredes 

exteriores e na cobertura 

 Espessura do isolamento térmico 

das paredes exteriores 

Espessura do isolamento térmico 

da cobertura 

Variante 0 Sem isolamento Sem isolamento 

Variante 1 30 mm 30 mm 

Variante 2 30 mm 60 mm 

Variante 3 30 mm 90 mm 

Variante 4 60 mm 30 mm 

Variante 5 60 mm 60 mm 

Variante 6 60 mm 90 mm 

Variante 7 90 mm 30 mm 

Variante 8 90 mm 60 mm 

Variante 9 90 mm 90 mm 

Variante 10 200 mm 200 mm 
 

Da observação da Figura 4.33, constata-se que a introdução de isolamento térmico nas 

paredes exteriores e na cobertura provoca uma redução acentuada das horas com desconforto 

nos compartimentos principais. Em regime de funcionamento livre, a cozinha é o único 

compartimento em que a percentagem de melhoria não ultrapassa o 1%, já o quarto 2 é a 

divisão que apresenta melhores resultados.  

Comparando os compartimentos da habitação, com o sistema de climatização ligado, o quarto 

1 é a divisão com menos percentagem de horas com desconforto, em todas as variantes 

simuladas, a cozinha por sua vez continua a ser detentora das maiores percentagens. 
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Isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura 

 

 

Figura 4.33 - Variação em percentagem das horas com desconforto em função das espessuras 

do isolamento térmico introduzido nas paredes exteriores e na cobertura, com e sem sistema 

de climatização 

É visível na Figura 4.33 que é mais vantajoso para os quartos a introdução de 60 mm de 

espessura de isolamento térmico nas paredes e 30 mm de espessura de isolamento térmico na 

cobertura (Variante 4), do que o contrário (Variante 2). Na sala é mais vantajoso 30 mm de 

espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 60 mm de espessura de isolamento 

térmico na cobertura (Variante 2).  

Entre a introdução de 90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 30 

mm de espessura de isolamento térmico na cobertura (Variante 7) ou a colocação de 30 mm 

de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 90 mm de espessura de 

isolamento térmico na cobertura (Variante 3), é mais favorável nos quartos 2 e 3 a variante 7, 

e na sala e na cozinha a variante 3. No quarto 1 apenas com o sistema de climatização ligado, 
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é que a variante 7 é melhor do que a variante 3, em regime livre apesar de ser pouca a 

diferença é mais vantajosa a variante 3 (Figura 4.33). 

Quando se tem 60 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 90 mm de 

espessura de isolamento térmico de cobertura (Variante 6) ou 90 mm de espessura de 

isolamento térmicas nas paredes exteriores e 60 mm de espessura de isolamento térmico na 

cobertura (Variante 8), os compartimentos funcionam de igual modo como com a variante 7 e 

a variante 3 (Figura 4.33).  

Depreende-se que para os quartos é mais favorável a colocação de uma camada mais espessa 

de isolamento térmico nas paredes exteriores relativamente à camada de isolamento colocada 

na cobertura, porém na sala e na cozinha verifica-se o contrário, sendo mais vantajoso a 

introdução de uma camada mais espessa de isolamento térmico na cobertura e uma camada 

mais fina nas paredes exteriores. Contudo esta constatação realizada apenas pelos resultados 

nas horas com desconforto não são possíveis de fundamentar pelos gráficos da temperatura do 

ar nem pelos gráficos da humidade relativa. 

Verifica-se pela Figura 4.33, que a partir dos 90 mm de espessura de isolamento térmico nas 

paredes exteriores e 60 mm de espessura de isolamento térmico na cobertura (variante 8) a 

cozinha, sem o sistema de climatização tem aumentos nas horas com desconforto. Pela 

observação da Figura 4.34, onde é demonstrada a variação da temperatura do ar interior 

quando a habitação não tem qualquer tipo de medida implementada e quando é introduzido o 

isolamento térmico, constata-se a existência de temperaturas mais elevadas quando existe 

intervenção no edifício. 
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Figura 4.34 - Variação da temperatura do ar interior na cozinha ao longo do ano, habitação 

sem intervenção, 200 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e na 

cobertura, sem sistema de climatização 

Conclui-se assim que a introdução de isolamento térmico nas paredes exteriores e na 

cobertura tem uma redução mais acentuada das horas com desconforto nos compartimentos 

principais do que quando são introduzidas estas duas medidas separadamente. Conclui-se 

também que as reduções obtidas com as espessuras testadas neste tipo de solução apresentam 

resultados diferentes nas divisões da habitação. Enquanto que nos quartos é mais benéfico a 

colocação de uma camada mais espessa de isolamento nas paredes exteriores, na sala e na 

cozinha verifica-se o contrário, tornando-se mais vantajoso introduzir um isolante com mais 

espessura na cobertura. 

4.7. Isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento 

Inicialmente, é apresentada a Tabela 4.2, onde constam todas as combinações simuladas e que 

seguidamente são analisadas. 
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Tabela 4.2 - Constituição das variantes testadas com isolamento térmico nas paredes 

exteriores e no pavimento 

 Espessura do isolamento térmico 

das paredes exteriores 

Espessura do isolamento térmico 

no pavimento 

Variante 0 Sem isolamento Sem isolamento 

Variante 1 30 mm 30 mm 

Variante 2 30 mm 60 mm 

Variante 3 30 mm 90 mm 

Variante 4 60 mm 30 mm 

Variante 5 60 mm 60 mm 

Variante 6 60 mm 90 mm 

Variante 7 90 mm 30 mm 

Variante 8 90 mm 60 mm 

Variante 9 90 mm 90 mm 

Variante 10 200 mm 200 mm 
 

Observando a Figura 4.35, verifica-se que a habitação tem aumentos nas horas com 

desconforto sempre que o sistema de climatização não está em funcionamento. Constata-se 

também que à medida que é aumentada a espessura de isolamento térmico no pavimento as 

horas com desconforto também aumentam (Figura 4.35). O aumento provocado nas horas 

com desconforto também é verificado quando é testada isoladamente a introdução de 

isolamento térmico no pavimento (Figura 4.27). 

Quanto à distribuição de horas com desconforto, quando é utilizado o sistema de climatização, 

estas diminuem todas. A sala e o quarto 1 são os compartimentos que mais percentagem de 

redução de horas com desconforto obtém, e a cozinha a que tem menor percentagem de 

melhoria. 
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Isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento 

 

 

Figura 4.35 - Variação da percentagem das horas com desconforto em função da espessura, 

isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, com e sem sistema de climatização 

Em regime de funcionamento livre, o quarto 2, segundo a Figura 4.35, apresenta a maior 

subida das horas com desconforto quando é colocado isolamento térmico nas paredes 

exteriores e no pavimento. Pela análise da Figura 4.36 quando é introduzido o isolamento 

térmico observa-se um aumento da temperatura do ar interior situando-se as mesmas quase 

sempre acima dos 25ºC entre julho e setembro, já quando a habitação está sem qualquer tipo 

de intervenção nestes meses as temperaturas conseguem descer mais para além dos 25ºC. O 

mesmo se sucede na sala, onde as temperaturas do ar interior máximas sobem também cerca 

de 2ºC e situam-se sempre acima da linha dos 25ºC nos meses quentes (Figura 4.37). 
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Figura 4.36 - Variação da temperatura do ar interior no quarto 2 ao longo do ano, habitação 

sem intervenção e com 90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e no 

pavimento, sem sistema de climatização 

 

Figura 4.37 - Variação da temperatura do ar interior na sala ao longo do ano, habitação sem 

intervenção e 90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e no 

pavimento, sem sistema de climatização 

Com o sistema de climatização em funcionamento, na cozinha e na sala, segundo a 

comparação das variantes 2 e 4, 3 e 7, 6 e 8, a colocação de uma camada mais espessa de 

isolamento térmico no pavimento em relação à camada do isolamento térmico das paredes 
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exteriores é mais benéfico (Figura 4.35). Contudo, através da Figura 4.38 e da Figura 4.39, 

tornou-se impossível corroborar a situação descrita, visto não existirem diferenças relevantes 

na temperatura média radiante nem na humidade relativa na sala com as soluções testadas. 

Também na cozinha a temperatura média radiante não apresenta diferenças visíveis (Figura 

4.40). 

Relativamente aos quartos, a colocação de mais espessura de isolamento térmico nas paredes 

exteriores e de um isolante menos espesso no pavimento é mais vantajoso (Figura 4.35). Tal 

como acontece na sala, esta diferença encontrada nas horas com desconforto não é visível na 

temperatura média radiante nem na humidade relativa. 

 

Figura 4.38 - Variação da temperatura média radiante na sala ao longo do ano, com 

isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, com sistema de climatização 

 



Conforto Térmico no Parque Habitacional Construído | 2013 

CAPÍTULO IV 77 

 

Figura 4.39 - Variação da humidade relativa na sala ao longo do ano, com isolamento térmico 

nas paredes exteriores e no pavimento, com sistema de climatização 

 

Figura 4.40 - Variação da temperatura média radiante na cozinha ao longo do ano, com 

isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, com sistema de climatização 

Conclui-se que esta medida, em regime de funcionamento livre não é uma boa opção devido 

ao aumento das horas com desconforto segundo a norma ASHRAE 55-2004, contudo quando 

colocado o sistema de climatização em funcionamento este tipo de medida passa a obter 

valores mais satisfatórios no que concerne ao conforto.  
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4.8. Isolamento térmico nas paredes exteriores e vidros duplos 

Nesta solução fez-se variar a espessura do isolamento térmico nas paredes exteriores e a 

espessura e constituinte da caixa de gás (Tabela 4.3). A espessura do vidro exterior manteve-

se sempre com a espessura de 4 mm e o vidro interior com 6 mm de espessura. 

Tabela 4.3 - Constituição das variantes testadas com isolamento térmico nas paredes 

exteriores e vidros duplos 

 Espessura do isolamento térmico 

das paredes exteriores 

Espessura da caixa de gás e seu 

constituinte 

Variante 0 Sem isolamento Vidro simples 

Variante 1 30 mm 13 mm de espessura com ar 

Variante 2 60 mm 13 mm de espessura com ar 

Variante 3 90 mm 13 mm de espessura com ar 

Variante 4 200 mm 13 mm de espessura com ar 

Variante 5 30 mm 16 mm de espessura com árgon 

Variante 6 60 mm 16 mm de espessura com árgon 

Variante 7 90 mm 16 mm de espessura com árgon 

Variante 8 200 mm 16 mm de espessura com árgon 
 

Como demonstrado na Figura 4.41, em regime de funcionamento livre, o quarto 3 é o 

compartimento que possui a maior diminuição das horas com desconforto e a cozinha tem 

apenas diminuições das horas com desconforto que nem chegam a 1%. Com sistema de 

climatização, o quarto 1 tem uma maior descida das horas com desconforto e a cozinha 

continua  a ser a divisão que apresenta melhorias reduzidas. 

Comprova-se pela Figura 4.41, com o sistema de climatização, que as variantes 5, 6, 7 e 8, 

compostas por caixa de gás com 16 mm de espessura de árgon, são mais vantajosas do que as 

variantes 1, 2, 3 e 4, compostas por caixa de gás com 13 mm de espessura de ar.  

Sem o sistema de climatização, na cozinha, no quarto 3 e no quarto 1 são mais favoráveis as 

soluções compostas por 13 mm de espessura da caixa de gás com ar (Variante 1, 2, 3 e 4), no 

quarto 2 e na sala são mais vantajosas as que têm na sua composição 16 mm de espessura de 

caixa de gás com árgon (variantes 5, 6, 7, e 8). 
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Isolamento térmico nas paredes exteriores e vidros duplos 

 

 

Figura 4.41 - Variação da percentagem das horas com desconforto em função da espessura do 

isolamento térmico nas paredes exteriores e da constituição dos vidros duplos, com e sem 

sistema de climatização 

Depreende-se que a influência das horas com desconforto sobre os compartimentos quando os 

vidros duplos possuem caixa de gás com ar ou com árgon, na temperatura do ar interior no 

quarto 2 sem sistema de climatização e as variações da temperatura média radiante do quarto 

1 com sistema de climatização, não são inteligíveis. Este fenómeno deve-se ao facto de os 

vidros duplos não possuírem muito impacto no conforto quando aplicados isoladamente.  

4.9. Comparação entre o ficheiro climático do Porto e o ficheiro climático 

de Lisboa 

Foram realizadas algumas simulações com isolamento térmico nas paredes exteriores e na 

cobertura para o ficheiro climático de Lisboa. Na Figura 4.42, é possível visualizar as 

diferenças existentes entre os ficheiros climáticos do Porto e Lisboa, com este tipo de medida 

de intervenção. 
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Isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura 
 

 

 

Figura 4.42 - Variação do número de horas com desconforto em função das espessuras do 

isolamento térmico introduzido nas paredes exteriores e na cobertura, no Porto e em Lisboa, 

sem sistema de climatização 

Da observação da Figura 4.42, verifica-se que a mesma habitação sem qualquer intervenção, 

em dois pontos diferentes do país tem diferentes comportamentos, o Porto uma zona com 

invernos mais chuvosos e verões mais amenos consegue obter melhores resultados nas horas 

com desconforto do que em Lisboa, ficheiro climático caracterizado por verões com 

temperaturas elevadas e invernos suaves (Figura 4.43).  

Na cozinha quando é introduzido 30 mm ou 60 mm de espessura de isolamento térmico nas 

paredes exteriores e 60 mm de isolamento térmico na cobertura (Variante 2 e 3) para o 

ficheiro climático do Porto não se verificam aumentos das horas com desconforto que 

ultrapassem o valor auferido quando a habitação está sem qualquer tipo de intervenção 

(Variante 0), em Lisboa este fenómeno é constatado (Figura 4.42). Segundo a Figura 4.44 

estes aumentos nos resultados obtidos, devem-se à existência de temperaturas mais elevadas 

em Lisboa ao longo do ano. 
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Figura 4.43 - Variação da humidade relativa na cozinha, 60 mm de espessura de isolamento 

térmico nas paredes exteriores e na cobertura no Porto e em Lisboa, sem sistema de 

climatização 

 

Figura 4.44 - Variação da temperatura do ar interior na cozinha ao longo do ano, 60 mm de 

espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura no Porto e em Lisboa, 

sem sistema de climatização 
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Através da análise da Figura 4.45, observa-se que a habitação tem comportamento diferente 

daquele que mostra a Figura 4.42, quando o sistema de climatização está em funcionamento. 

As horas com desconforto obtidas, quando a habitação ainda não possui qualquer tipo de 

medida implementada, são menores em Lisboa, contrário, como já referido, ao que acontece 

quando o edifício está em regime de funcionamento livre. 

Denota-se que com o sistema de climatização a funcionar, a habitação em Lisboa em quase 

todos os compartimentos e variantes tem mais percentagem de melhoria. 

Isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura 
 

 

 

Figura 4.45 - Variação do número de horas com desconforto em função das espessuras do 

isolamento térmico introduzido nas paredes exteriores e na cobertura, no Porto e em Lisboa, 

com sistema de climatização 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusão 

Neste capítulo são abordadas as conclusões finais referentes aos dados analisados no capítulo 

anterior e são expostas também algumas ideias de possíveis trabalhos futuros. 

5.1. Conclusões Gerais 

Concluída a exposição e análise dos resultados obtidos nas simulações realizadas para o caso 

em estudo, apresentam-se neste capítulo algumas reflexões e conclusões finais.  

O presente trabalho consistiu na análise do efeito de diferentes medidas de reabilitação da 

envolvente construtiva de uma habitação representativa do período compreendido entre 1961 

e 1990 no conforto térmico dos ocupantes. Para a avaliação do efeito da envolvente 

construtiva no conforto dos seus ocupantes foram testadas algumas soluções construtivas, 

para o ficheiro climático do Porto. Contudo no decorrer do trabalho fizeram-se algumas 

simulações também para o ficheiro climático de Lisboa de forma a conseguir compreender 

alguns resultados obtidos com o ficheiro climático referente ao Porto. 

Segundo a análise realizada à habitação sem qualquer tipo de intervenção, constatou-se que a 

envolvente envidraçada e a envolvente opaca influenciam as temperaturas sentidas no ar 

interior devido aos ganhos/perdas decorrentes das diferentes orientações. Ainda nesta análise 

foi verificada a influência que os equipamentos elétricos e a gás têm nos ganhos internos da 

cozinha, provocando aumentos consideráveis nas temperaturas do ar interior desta divisão. 

Relativamente às soluções testadas, é visível que umas influenciam mais as horas com 

desconforto do que outras. Com o edifício a funcionar em regime de funcionamento livre, é 

perceptível uma maior diminuição das horas com desconforto sempre que se conjugam duas 

soluções, por exemplo: isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, do que a 

simulação de soluções únicas, por exemplo: apenas isolamento térmico nas paredes exteriores. 

Contudo, o decréscimo das horas com desconforto quando se introduz o sistema de 

climatização é bem mais significativo em ambas as soluções. O que indica que as soluções 

têm maior impacto sempre que são introduzidos sistemas de aquecimento e arrefecimento na 

habitação. 
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Das soluções isoladas testadas, a solução que melhores resultados obteve para os 

compartimentos que possuem fachadas a norte foi a introdução de isolamento térmico nas 

paredes exteriores, para os compartimentos com fachadas a sul a melhor solução é a 

introdução de isolamento térmico na cobertura. A colocação de vidros duplos pouco 

significado apresentou nas horas com desconforto, porém houve uma solução que obteve 

aumentos das horas com desconforto, designadamente a introdução de isolamento térmico no 

pavimento. 

Quanto às medidas conjugadas, conforme era esperado, em regime de funcionamento livre, a 

solução que melhores resultados obteve foi a introdução de isolamento térmico nas paredes 

exteriores e na cobertura, seguida da introdução de isolamento térmico nas paredes exteriores 

e colocação de vidros duplos. Por fim, devido aos maus resultados obtidos quando o 

isolamento térmico é apenas colocado no pavimento, está a combinação de isolamento 

térmico nas paredes exteriores e no pavimento, provocando também aumentos das horas com 

desconforto. Porém, quando o sistema de climatização está em funcionamento, a introdução 

de isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento conseguiu melhores resultados 

do que a introdução de isolamento térmico nas paredes exteriores e a colocação de vidros 

duplos. 

Segundo as horas com desconforto obtidas nas simulações realizadas aos ficheiros climáticos 

do Porto e Lisboa, Lisboa apresenta maior número de horas com desconforto do que o Porto, 

contrariamente ao esperado. Pensou-se que o Porto por estar inserido numa zona climática 

com mais pluviosidade e com invernos mais frios influenciaria negativamente as horas com 

desconforto devido à constante presença de humidade no interior da habitação durante a maior 

parte do ano, mas isto não se verificou. Os verões secos e com temperaturas mais elevadas 

sentidos em Lisboa pesou mais no total das horas com desconforto do que a humidade. Mas o 

mesmo não se verifica quando existe sistema de climatização no edifício, neste cenário Lisboa 

obteve melhores resultados do que o ficheiro climático do Porto. 

O programa Open Studio, apesar de apresentar menos funcionalidades do que as oferecidas 

pelo programa de simulação Energy Plus, devido ao seu recente lançamento, é uma excelente 

ferramenta e de fácil acesso. Infelizmente, este não possibilitou a introdução de sombreadores 

nos vãos envidraçados, o que influenciou de certa forma todos os resultados obtidos para 

todas as simulações testadas.  
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5.2. Trabalhos Futuros 

Demonstrada a importância do efeito da envolvente construtiva no conforto térmico das 

habitações unifamiliares construídas entre 1961 e 1990, torna-se relevante confirmar este 

efeito em outros tipos de edifícios, com soluções construtivas iguais e diferentes das 

simuladas neste projeto, para ser possível a realização de uma comparação. Juntamente 

poderia ser realizada uma análise custo/benefício das medidas testadas. 

Dada a impossibilidade de colocação de sombreadores nos vãos envidraçados da habitação 

pelo programa Open Studio até à data da execução da dissertação, é importante realizar o 

mesmo estudo mas com esta imposição quando o programa assim o permitir.  

Outro desenvolvimento futuro poderá passar pela realização de um manual com alguns 

princípios de reabilitação. 
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ANEXO A - HABITAÇÃO SEM INTERVENÇÃO E MEDIDAS 

ISOLADAS 

Tabela A 1 - Habitação sem intervenção para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de 

climatização, período de ocupação definido para cada compartimento 

Habitação sem intervenção 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,50 1256,75 1117,75 81,66 

Corredor 210,75 231,25 173,25 70,84 

Sala 1053,00 1131,50 934,50 56,89 

Quarto de Banho 211,75 235,50 181,50 45,92 

Quarto 1 2484,75 2838,50 2280,50 73,51 

Quarto 2 2616,50 2824,00 2111,00 62,52 

Quarto 3 2625,00 2830,75 2143,75 63,50 

Tabela A 2 - Habitação sem intervenção para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de 

climatização, no tempo total (8760 horas) 

Habitação sem intervenção 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 7032,00 7249,00 5799,25 66,20 

Corredor 6759,75 7278,50 5440,50 62,11 

Sala 6618,25 7425,50 5512,75 62,93 

Quarto de Banho 6760,75 7589,50 5751,50 65,66 

Quarto 1 6808,50 7527,50 5729,75 65,41 

Quarto 2 6790,00 7403,25 5545,25 63,30 

Quarto 3 6822,25 7412,00 5634,25 64,32 
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Tabela A 3 - Medida isolada- isolamento térmico nas paredes exteriores, para o ficheiro 

climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada 

compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1208,00 1252,25 1115,50 81,50 

Corredor 211,25 228,00 169,50 69,31 

Sala 1046,50 1135,25 939,00 57,17 

Quarto de Banho 211,50 233,25 176,25 44,59 

Quarto 1 2470,50 2820,00 2241,50 72,25 

Quarto 2 2591,25 2768,25 2052,50 60,79 

Quarto 3 2614,00 2765,00 2074,25 61,44 

Tabela A 4 - Medida isolada- isolamento térmico nas paredes exteriores, para o ficheiro 

climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada 

compartimento da habitação 

40 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,25 1252,50 1114,00 81,39 

Corredor 210,75 227,75 168,75 69,00 

Sala 1045,00 1134,50 937,75 57,09 

Quarto de Banho 211,25 232,50 175,00 44,27 

Quarto 1 2469,25 2819,50 2239,00 72,17 

Quarto 2 2586,75 2760,75 2042,25 60,49 

Quarto 3 2610,75 2756,25 2065,50 61,18 

Tabela A 5 - Medida isolada- isolamento térmico nas paredes exteriores, para o ficheiro 

climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada 

compartimento da habitação 

50 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1207,25 1251,50 1115,00 81,46 

Corredor 209,50 227,25 167,25 68,39 

Sala 1042,25 1132,75 935,50 56,96 

Quarto de Banho 211,00 232,00 174,50 44,14 

Quarto 1 2468,75 2819,75 2237,25 72,11 

Quarto 2 2583,75 2756,00 2035,50 60,29 

Quarto 3 2607,75 2751,50 2057,50 60,94 
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Tabela A 6 - Medida isolada- isolamento térmico nas paredes exteriores, para o ficheiro 

climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada 

compartimento da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,50 1251,00 1114,75 81,44 

Corredor 208,75 227,25 166,50 68,08 

Sala 1041,50 1131,25 934,00 56,86 

Quarto de Banho 211,00 231,75 174,25 44,08 

Quarto 1 2465,00 2821,25 2234,00 72,01 

Quarto 2 2586,25 2751,50 2032,75 60,21 

Quarto 3 2605,75 2746,50 2050,50 60,73 

Tabela A 7 - Medida isolada- isolamento térmico nas paredes exteriores, para o ficheiro 

climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada 

compartimento da habitação 

70 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,75 1251,25 1114,75 81,44 

Corredor 208,75 227,25 166,50 68,08 

Sala 1040,25 1130,75 932,25 56,76 

Quarto de Banho 211,00 231,25 173,75 43,95 

Quarto 1 2463,75 2821,50 2230,75 71,90 

Quarto 2 2586,75 2745,75 2032,00 60,19 

Quarto 3 2603,50 2741,75 2045,25 60,58 

Tabela A 8 - Medida isolada- isolamento térmico nas paredes exteriores, para o ficheiro 

climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada 

compartimento da habitação 

80 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1207,00 1251,50 1115,50 81,50 

Corredor 208,75 227,25 166,50 68,08 

Sala 1039,00 1130,50 931,25 56,70 

Quarto de Banho 210,50 230,75 172,75 43,70 

Quarto 1 2462,75 2822,25 2227,75 71,80 

Quarto 2 2588,00 2740,50 2030,75 60,15 

Quarto 3 2601,75 2738,25 2041,25 60,46 
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Tabela A 9 - Medida isolada- isolamento térmico nas paredes exteriores, para o ficheiro 

climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada 

compartimento da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,75 1250,75 1114,00 81,39 

Corredor 209,00 227,25 166,50 68,08 

Sala 1039,50 1129,50 930,75 56,67 

Quarto de Banho 210,50 230,25 172,25 43,58 

Quarto 1 2463,00 2822,00 2228,50 71,83 

Quarto 2 2587,75 2736,25 2028,75 60,09 

Quarto 3 2602,00 2736,00 2038,25 60,37 

Tabela A 10 - Medida isolada- isolamento térmico nas paredes exteriores, para o ficheiro 

climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada 

compartimento da habitação 

120 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,50 1249,50 1113,00 81,32 

Corredor 208,50 226,75 166,00 67,88 

Sala 1038,00 1129,50 930,00 56,62 

Quarto de Banho 210,25 230,00 171,75 43,45 

Quarto 1 2464,00 2822,50 2227,75 71,80 

Quarto 2 2586,75 2730,25 2024,00 59,95 

Quarto 3 2601,75 2731,50 2032,25 60,19 
 

Tabela A 11 - Medida isolada- isolamento térmico nas paredes exteriores, para o ficheiro 

climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada 

compartimento da habitação 

200 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1202,75 1248,00 1110,00 81,10 

Corredor 208,25 226,75 165,00 67,47 

Sala 1036,50 1127,75 928,50 56,53 

Quarto de Banho 210,00 229,50 170,75 43,20 

Quarto 1 2462,25 2818,75 2223,50 71,67 

Quarto 2 2584,50 2722,75 2014,50 59,67 

Quarto 3 2599,75 2726,50 2024,00 59,95 
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Tabela A 12 - Medida isolada- isolamento térmico na cobertura, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,00 1246,75 1106,00 80,80 

Corredor 208,25 229,00 168,75 69,00 

Sala 1032,25 1118,00 907,75 55,27 

Quarto de Banho 210,25 235,00 177,00 44,78 

Quarto 1 2463,25 2840,50 2263,25 72,95 

Quarto 2 2550,25 2794,75 2054,75 60,86 

Quarto 3 2602,75 2817,25 2117,25 62,71 

Tabela A 13 - Medida isolada- isolamento térmico na cobertura, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

40 mm de espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,75 1245,25 1105,50 80,77 

Corredor 208,25 228,25 168,00 68,70 

Sala 1029,50 1115,00 902,50 54,95 

Quarto de Banho 209,75 235,25 176,75 44,71 

Quarto 1 2460,75 2840,50 2260,25 72,85 

Quarto 2 2538,50 2787,50 2042,75 60,50 

Quarto 3 2598,50 2817,75 2114,00 62,61 

Tabela A 14 - Medida isolada- isolamento térmico na cobertura, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

50 mm de espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,50 1245,50 1104,50 80,69 

Corredor 208,00 228,25 167,75 68,60 

Sala 1027,00 1113,00 898,00 54,67 

Quarto de Banho 209,75 234,25 176,00 44,52 

Quarto 1 2457,00 2839,50 2256,50 72,73 

Quarto 2 2528,75 2782,50 2035,75 60,30 

Quarto 3 2594,25 2818,50 2110,50 62,51 
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Tabela A 15 - Medida isolada- isolamento térmico na cobertura, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,25 1246,50 1105,50 80,77 

Corredor 207,50 227,50 166,75 68,19 

Sala 1025,75 1111,00 895,00 54,49 

Quarto de Banho 209,25 233,75 175,25 44,33 

Quarto 1 2454,25 2838,50 2252,75 72,61 

Quarto 2 2522,00 2777,75 2027,50 60,05 

Quarto 3 2591,00 2817,50 2107,75 62,43 

Tabela A 16 - Medida isolada- isolamento térmico na cobertura, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

70 mm de espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,50 1245,75 1107,00 80,88 

Corredor 207,00 227,75 166,50 68,08 

Sala 1024,25 1108,50 891,50 54,28 

Quarto de Banho 209,25 233,75 175,25 44,33 

Quarto 1 2452,75 2837,75 2250,50 72,54 

Quarto 2 2513,00 2775,25 2021,25 59,87 

Quarto 3 2588,50 2818,75 2105,00 62,35 

Tabela A 17 - Medida isolada- isolamento térmico na cobertura, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

80 mm de espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,75 1245,00 1106,50 80,84 

Corredor 206,75 227,75 166,25 67,98 

Sala 1025,50 1109,00 890,75 54,23 

Quarto de Banho 209,25 233,00 174,75 44,21 

Quarto 1 2451,50 2839,00 2249,00 72,49 

Quarto 2 2508,25 2774,00 2016,25 59,72 

Quarto 3 2586,75 2819,50 2103,75 62,31 
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Tabela A 18 - Medida isolada- isolamento térmico na cobertura, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1208,00 1244,50 1106,75 80,86 

Corredor 206,50 227,75 166,00 67,88 

Sala 1025,50 1109,00 890,00 54,19 

Quarto de Banho 209,25 233,00 174,75 44,21 

Quarto 1 2450,50 2839,00 2248,00 72,46 

Quarto 2 2503,00 2773,25 2012,25 59,60 

Quarto 3 2583,75 2818,00 2100,00 62,20 
 

Tabela A 19 - Medida isolada- isolamento térmico na cobertura, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

120 mm de espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1210,25 1245,25 1109,25 81,04 

Corredor 206,25 228,00 165,50 67,68 

Sala 1024,00 1107,50 886,50 53,97 

Quarto de Banho 208,50 232,50 173,75 43,95 

Quarto 1 2447,50 2839,25 2245,50 72,38 

Quarto 2 2494,00 2773,00 2006,50 59,43 

Quarto 3 2579,75 2816,75 2095,50 62,07 
 

Tabela A 20 - Medida isolada- isolamento térmico na cobertura, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

200 mm de espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1210,75 1244,50 1107,75 80,93 

Corredor 205,50 227,75 165,00 67,47 

Sala 1017,75 1102,75 876,25 53,35 

Quarto de Banho 207,50 231,75 172,25 43,58 

Quarto 1 2444,00 2837,75 2240,50 72,22 

Quarto 2 2480,00 2774,25 2000,25 59,24 

Quarto 3 2570,75 2815,50 2088,25 61,85 
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Tabela A 21 - Medida isolada- isolamento térmico no pavimento, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1214,75 1262,25 1127,00 82,34 

Corredor 213,00 240,50 182,75 74,73 

Sala 1084,50 1122,50 953,50 58,05 

Quarto de Banho 218,75 239,75 192,50 48,70 

Quarto 1 2543,25 2821,50 2324,75 74,93 

Quarto 2 2637,00 2824,00 2157,75 63,91 

Quarto 3 2659,50 2858,50 2198,75 65,12 
 

Tabela A 22 - Medida isolada- isolamento térmico no pavimento, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

40 mm de espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1214,75 1262,75 1127,50 82,37 

Corredor 212,50 242,00 184,00 75,24 

Sala 1087,00 1123,75 955,25 58,16 

Quarto de Banho 219,50 240,00 193,25 48,89 

Quarto 1 2552,00 2824,75 2335,50 75,28 

Quarto 2 2643,25 2840,75 2180,75 64,59 

Quarto 3 2664,00 2870,00 2213,25 65,55 

Tabela A 23 - Medida isolada- isolamento térmico no pavimento, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

50 mm de espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1216,50 1264,75 1130,25 82,58 

Corredor 212,50 243,25 185,00 75,65 

Sala 1088,75 1122,50 955,00 58,14 

Quarto de Banho 219,50 239,25 193,50 48,95 

Quarto 1 2561,75 2827,25 2342,00 75,49 

Quarto 2 2650,00 2858,75 2201,25 65,20 

Quarto 3 2663,50 2873,00 2221,00 65,78 
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Tabela A 24 - Medida isolada- isolamento térmico no pavimento, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1216,75 1266,25 1132,00 82,70 

Corredor 212,50 243,50 186,00 76,06 

Sala 1089,75 1121,00 955,00 58,14 

Quarto de Banho 221,25 238,75 193,75 49,01 

Quarto 1 2566,50 2826,75 2346,00 75,62 

Quarto 2 2654,75 2867,00 2212,75 65,54 

Quarto 3 2671,75 2875,25 2227,50 65,98 
 

Tabela A 25 - Medida isolada- isolamento térmico no pavimento, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

70 mm de espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1217,75 1268,00 1133,75 82,83 

Corredor 211,75 243,50 186,50 76,26 

Sala 1090,75 1118,75 955,50 58,17 

Quarto de Banho 221,50 238,25 193,75 49,01 

Quarto 1 2571,50 2826,50 2349,50 75,73 

Quarto 2 2659,75 2873,25 2224,25 65,88 

Quarto 3 2674,25 2878,25 2234,00 66,17 

Tabela A 26 - Medida isolada- isolamento térmico no pavimento, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

80 mm de espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1218,25 1268,00 1134,25 82,87 

Corredor 211,50 243,75 187,75 76,77 

Sala 1092,25 1116,75 955,00 58,14 

Quarto de Banho 221,75 238,00 194,00 49,08 

Quarto 1 2572,50 2827,75 2351,50 75,79 

Quarto 2 2661,25 2881,50 2233,25 66,15 

Quarto 3 2675,00 2878,00 2237,25 66,26 
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Tabela A 27 - Medida isolada- isolamento térmico no pavimento, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1219,00 1267,25 1133,50 82,81 

Corredor 211,75 243,75 188,50 77,08 

Sala 1092,50 1116,75 954,75 58,13 

Quarto de Banho 221,75 238,25 193,75 49,01 

Quarto 1 2575,25 2829,50 2355,50 75,92 

Quarto 2 2664,25 2885,25 2240,50 66,36 

Quarto 3 2675,50 2881,75 2242,50 66,42 

Tabela A 28 - Medida isolada- isolamento térmico no pavimento, para o ficheiro climático do 

Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento 

da habitação 

200 mm de espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1222,50 1270,75 1139,25 83,23 

Corredor 213,25 243,50 191,50 78,31 

Sala 1093,50 1112,00 957,00 58,26 

Quarto de Banho 223,75 235,75 194,25 49,14 

Quarto 1 2589,50 2831,00 2368,25 76,33 

Quarto 2 2676,00 2906,25 2281,25 67,57 

Quarto 3 2682,75 2895,00 2266,00 67,12 

Tabela A 29 - Medida isolada- colocação de vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, 

sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento da 

habitação 

4 mm de espessura do vidro exterior, 6 mm de caixa de gás com AR e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,00 1256,00 1113,75 81,37 

Corredor 211,00 231,50 173,00 70,74 

Sala 1051,50 1131,25 933,75 56,85 

Quarto de Banho 212,75 235,75 181,50 45,92 

Quarto 1 2495,75 2816,00 2275,25 73,34 

Quarto 2 2585,75 2796,00 2061,75 61,07 

Quarto 3 2612,75 2822,00 2119,00 62,76 
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Tabela A 30 - Medida isolada- colocação de vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, 

sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento da 

habitação 

6 mm de espessura do vidro exterior, 6 mm de caixa de gás com AR e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,50 1256,25 1114,00 81,39 

Corredor 211,00 231,50 173,00 70,74 

Sala 1051,25 1130,75 933,50 56,83 

Quarto de Banho 212,75 235,75 181,50 45,92 

Quarto 1 2496,00 2816,50 2276,00 73,36 

Quarto 2 2585,00 2795,50 2060,25 61,02 

Quarto 3 2611,75 2822,25 2118,75 62,75 

Tabela A 31 - Medida isolada- colocação de vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, 

sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento da 

habitação 

4 mm de espessura do vidro exterior, 13 mm de caixa de gás com AR e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,50 1255,75 1113,50 81,35 

Corredor 210,75 231,25 172,75 70,64 

Sala 1050,75 1131,50 934,00 56,86 

Quarto de Banho 212,00 236,00 181,50 45,92 

Quarto 1 2493,75 2818,00 2276,00 73,36 

Quarto 2 2598,50 2800,50 2075,75 61,48 

Quarto 3 2613,00 2822,50 2118,50 62,75 
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Tabela A 32 - Medida isolada- colocação de vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, 

sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento da 

habitação 

6 mm de espessura do vidro exterior, 13 mm de caixa de gás com AR e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,50 1255,50 1113,25 81,33 

Corredor 211,00 231,25 172,75 70,64 

Sala 1050,75 1131,50 933,75 56,85 

Quarto de Banho 212,00 236,00 181,50 45,92 

Quarto 1 2494,50 2818,00 2276,50 73,38 

Quarto 2 2596,75 2799,75 2074,25 61,44 

Quarto 3 2614,25 2823,50 2119,25 62,77 

Tabela A 33 - Medida isolada- colocação de vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, 

sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento da 

habitação 

4 mm de espessura do vidro exterior, 16 mm de caixa de gás com AR e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,00 1255,50 1113,50 81,35 

Corredor 211,25 231,50 173,25 70,84 

Sala 1051,25 1131,25 934,25 56,88 

Quarto de Banho 212,50 236,00 181,50 45,92 

Quarto 1 2496,00 2818,75 2276,75 73,38 

Quarto 2 2590,25 2797,75 2067,25 61,23 

Quarto 3 2612,50 2822,50 2119,25 62,77 
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Tabela A 34 - Medida isolada- colocação de vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, 

sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento da 

habitação 

6 mm de espessura do vidro exterior, 16 mm de caixa de gás com AR e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,25 1255,75 1113,75 81,37 

Corredor 211,00 231,50 173,00 70,74 

Sala 1051,00 1131,50 934,25 56,88 

Quarto de Banho 212,75 236,00 181,50 45,92 

Quarto 1 2496,00 2818,00 2276,25 73,37 

Quarto 2 2589,00 2797,25 2066,00 61,19 

Quarto 3 2612,50 2822,25 2119,00 62,76 

Tabela A 35 - Medida isolada- colocação de vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, 

sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento da 

habitação 

4 mm de espessura do vidro exterior, 16 mm de caixa de gás com ÁRGON e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,75 1256,25 1114,00 81,39 

Corredor 210,75 231,75 173,00 70,74 

Sala 1051,75 1130,50 933,50 56,83 

Quarto de Banho 212,50 236,00 181,50 45,92 

Quarto 1 2496,50 2815,25 2275,75 73,35 

Quarto 2 2584,25 2793,25 2059,25 60,99 

Quarto 3 2611,25 2823,00 2120,25 62,80 

 

 

 

 

 



Conforto Térmico no Parque Habitacional Construído | 2013 

ANEXOS 104 

Tabela A 36 - Medida isolada- colocação de vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, 

sem sistema de climatização, no período de ocupação referente a cada compartimento da 

habitação 

6 mm de espessura do vidro exterior, 16 mm de caixa de gás com ÁRGON e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1206,75 1256,25 1113,75 81,37 

Corredor 210,75 231,75 173,00 70,74 

Sala 1051,75 1129,25 933,75 56,85 

Quarto de Banho 212,50 236,00 181,50 45,92 

Quarto 1 2497,50 2815,25 2276,00 73,36 

Quarto 2 2584,00 2793,00 2059,25 60,99 

Quarto 3 2610,25 2821,50 2119,00 62,76 
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ANEXO B - MEDIDAS CONJUGADAS 

Tabela B 1 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1211,75 1244,25 1106,75 80,86 

Corredor 205,25 224,00 160,75 65,73 

Sala 1023,00 1110,50 897,25 54,63 

Quarto de Banho 208,50 229,50 167,75 42,44 

Quarto 1 2433,50 2821,25 2203,50 71,02 

Quarto 2 2538,75 2700,00 1967,25 58,27 

Quarto 3 2574,00 2740,75 2023,25 59,93 

Tabela B 2 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 40 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1213,75 1243,50 1107,75 80,93 

Corredor 204,75 223,50 160,00 65,43 

Sala 1020,25 1106,50 890,75 54,23 

Quarto de Banho 208,00 229,25 167,00 42,25 

Quarto 1 2431,25 2818,75 2198,00 70,85 

Quarto 2 2527,75 2699,00 1958,25 58,00 

Quarto 3 2565,75 2738,25 2015,00 59,68 
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Tabela B 3 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 50 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1214,75 1243,00 1110,50 81,13 

Corredor 204,75 223,00 159,50 65,22 

Sala 1017,75 1101,75 883,75 53,81 

Quarto de Banho 207,75 229,50 166,50 42,12 

Quarto 1 2429,75 2816,75 2194,75 70,74 

Quarto 2 2517,25 2700,00 1952,25 57,82 

Quarto 3 2560,00 2737,25 2010,25 59,54 

Tabela B 4 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 60 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 
Total 

(hr) 
Total 

(%) 
Cozinha 1215,00 1242,00 1110,75 81,15 

Corredor 204,00 223,00 158,75 64,92 

Sala 1015,50 1099,75 880,25 53,59 

Quarto de Banho 206,25 229,50 165,25 41,80 

Quarto 1 2427,00 2816,25 2191,50 70,64 

Quarto 2 2507,00 2705,75 1949,50 57,74 

Quarto 3 2554,50 2734,75 2004,75 59,38 
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Tabela B 5 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 90 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1215,75 1240,00 1110,75 81,15 

Corredor 203,25 222,25 157,25 64,30 

Sala 1013,50 1094,50 872,00 53,09 

Quarto de Banho 205,25 229,00 163,50 41,36 

Quarto 1 2418,25 2814,00 2180,25 70,27 

Quarto 2 2483,25 2710,50 1940,00 57,46 

Quarto 3 2546,50 2728,75 1993,00 59,03 

Tabela B 6 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

40 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 30 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1213,75 1244,00 1109,00 81,02 

Corredor 206,00 223,50 160,25 65,53 

Sala 1024,50 1108,75 895,25 54,51 

Quarto de Banho 207,75 229,50 166,75 42,18 

Quarto 1 2432,50 2819,00 2199,25 70,89 

Quarto 2 2540,25 2687,25 1953,75 57,87 

Quarto 3 2569,50 2727,25 2009,75 59,53 
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Tabela B 7 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

40 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 40 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico do 

vestuário de inverno 

(hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1216,00 1242,50 1111,25 81,19 

Corredor 205,50 223,00 159,25 65,12 

Sala 1018,50 1102,50 885,00 53,88 

Quarto de Banho 207,00 229,50 166,00 41,99 

Quarto 1 2428,25 2817,00 2192,25 70,66 

Quarto 2 2525,50 2684,50 1945,25 57,62 

Quarto 3 2562,75 2725,25 2003,75 59,35 

Tabela B 8 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

40 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 50 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1215,00 1241,50 1110,25 81,11 

Corredor 204,50 223,00 158,25 64,71 

Sala 1017,50 1100,25 881,25 53,65 

Quarto de Banho 206,00 229,50 165,00 41,74 

Quarto 1 2424,00 2816,25 2186,25 70,47 

Quarto 2 2515,00 2686,00 1940,00 57,46 

Quarto 3 2557,50 2721,25 1996,25 59,13 
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Tabela B 9 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

50 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 30 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1215,00 1244,00 1111,75 81,22 

Corredor 205,50 223,50 159,25 65,12 

Sala 1023,50 1107,25 892,25 54,32 

Quarto de Banho 207,50 229,50 166,50 42,12 

Quarto 1 2432,25 2819,25 2194,75 70,74 

Quarto 2 2540,75 2677,00 1943,00 57,55 

Quarto 3 2568,50 2717,50 2001,00 59,27 

Tabela B 10 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

50 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 40 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1215,50 1241,50 1111,00 81,17 

Corredor 204,75 223,00 158,25 64,71 

Sala 1018,75 1101,00 884,00 53,82 

Quarto de Banho 205,75 229,25 164,75 41,68 

Quarto 1 2425,00 2816,75 2185,00 70,43 

Quarto 2 2521,25 2674,50 1932,25 57,23 

Quarto 3 2564,00 2712,50 1993,75 59,05 
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Tabela B 11 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

50 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 50 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1216,00 1241,75 1111,00 81,17 

Corredor 204,25 223,00 158,00 64,61 

Sala 1018,75 1099,25 880,50 53,61 

Quarto de Banho 205,25 229,00 163,50 41,36 

Quarto 1 2421,00 2815,25 2178,50 70,22 

Quarto 2 2509,00 2675,75 1926,50 57,06 

Quarto 3 2555,25 2708,00 1984,75 58,79 

Tabela B 12 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 30 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1216,00 1242,00 1112,50 81,28 

Corredor 205,00 223,50 158,75 64,92 

Sala 1023,25 1105,75 889,75 54,17 

Quarto de Banho 206,00 229,25 164,75 41,68 

Quarto 1 2431,25 2818,75 2189,50 70,57 

Quarto 2 2533,25 2669,75 1928,75 57,13 

Quarto 3 2569,75 2710,50 1994,00 59,06 
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Tabela B 13 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 60 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1218,25 1242,25 1114,75 81,44 

Corredor 204,50 222,25 157,50 64,40 

Sala 1018,00 1096,25 875,50 53,30 

Quarto de Banho 205,00 228,00 162,25 41,05 

Quarto 1 2416,75 2812,00 2169,50 69,93 

Quarto 2 2495,25 2669,25 1910,00 56,57 

Quarto 3 2546,50 2696,50 1966,00 58,23 

Tabela B 14 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 90 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1221,75 1241,25 1117,00 81,61 

Corredor 203,25 219,75 154,25 63,08 

Sala 1007,75 1090,00 862,50 52,51 

Quarto de Banho 204,50 227,00 160,75 40,67 

Quarto 1 2408,75 2811,25 2160,50 69,64 

Quarto 2 2473,25 2672,25 1901,50 56,32 

Quarto 3 2531,50 2688,75 1947,25 57,67 
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Tabela B 15 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 30 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento 

térmico do 

vestuário de 

verão (hr) Total (hr) Total (%) 

Cozinha 1217,00 1242,00 1112,25 81,26 

Corredor 204,75 222,25 157,75 64,51 

Sala 1022,00 1102,25 887,75 54,05 

Quarto de Banho 205,50 228,75 163,50 41,36 

Quarto 1 2424,75 2817,50 2181,00 70,30 

Quarto 2 2529,75 2658,25 1910,50 56,59 

Quarto 3 2563,75 2692,50 1969,50 58,33 

Tabela B 16 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 60 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1223,00 1241,75 1117,75 81,66 

Corredor 203,75 221,50 156,00 63,79 

Sala 1014,00 1093,50 870,00 52,97 

Quarto de Banho 204,75 227,50 161,25 40,79 

Quarto 1 2412,00 2812,00 2163,00 69,72 

Quarto 2 2500,25 2657,25 1893,75 56,09 

Quarto 3 2534,50 2679,00 1936,00 57,34 
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Tabela B 17 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 90 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1224,50 1239,00 1119,50 81,79 

Corredor 203,25 219,00 153,00 62,56 

Sala 1004,50 1088,75 856,00 52,12 

Quarto de Banho 204,25 226,75 160,00 40,48 

Quarto 1 2402,50 2807,50 2151,25 69,34 

Quarto 2 2469,75 2658,50 1880,00 55,68 

Quarto 3 2520,25 2671,25 1917,50 56,79 

Tabela B 18 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e na cobertura, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

200 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 200 mm de 

espessura de isolamento térmico na cobertura 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1238,50 1246,00 1132,00 82,70 

Corredor 199,50 217,00 146,75 60,01 

Sala 979,75 1080,00 814,00 49,56 

Quarto de Banho 201,75 223,25 154,75 39,15 

Quarto 1 2382,25 2789,50 2126,75 68,55 

Quarto 2 2430,25 2641,00 1835,75 54,37 

Quarto 3 2490,00 2637,00 1854,00 54,91 
 

 

 

 

 

 



Conforto Térmico no Parque Habitacional Construído | 2013 

ANEXOS 114 

Tabela B 19 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1216,00 1262,75 1131,00 82,63 

Corredor 212,50 240,50 181,75 74,32 

Sala 1084,75 1122,50 947,75 57,70 

Quarto de Banho 216,75 241,50 189,75 48,00 

Quarto 1 2532,25 2839,25 2304,75 74,29 

Quarto 2 2657,75 2784,25 2132,25 63,15 

Quarto 3 2659,75 2799,00 2140,50 63,40 

Tabela B 20 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 40 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1216,50 1263,25 1133,00 82,78 

Corredor 211,75 241,25 184,75 75,55 

Sala 1088,00 1124,00 952,00 57,96 

Quarto de Banho 217,50 241,50 191,50 48,44 

Quarto 1 2537,75 2846,00 2314,50 74,60 

Quarto 2 2671,25 2820,50 2172,75 64,35 

Quarto 3 2666,00 2814,75 2161,25 64,01 
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Tabela B 21 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 50 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1218,00 1263,75 1134,75 82,90 

Corredor 211,25 243,50 187,00 76,47 

Sala 1090,75 1122,50 953,25 58,04 

Quarto de Banho 217,50 240,75 192,25 48,63 

Quarto 1 2541,25 2852,25 2323,00 74,88 

Quarto 2 2680,25 2834,25 2199,25 65,14 

Quarto 3 2671,75 2833,50 2183,50 64,67 

Tabela B 22 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 60 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1217,50 1264,00 1135,25 82,94 

Corredor 211,75 244,50 188,50 77,08 

Sala 1090,50 1120,50 952,50 57,99 

Quarto de Banho 218,75 240,75 192,50 48,70 

Quarto 1 254,70 2853,75 2328,75 75,06 

Quarto 2 2682,50 2843,50 2215,25 65,61 

Quarto 3 2672,25 2844,50 2197,50 65,09 
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Tabela B 23 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 90 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1218,75 1266,50 1137,75 83,12 

Corredor 212,25 244,50 189,50 77,49 

Sala 1091,50 1119,50 956,25 58,22 

Quarto de Banho 219,75 239,75 194,50 49,20 

Quarto 1 2550,00 2858,00 2340,00 75,42 

Quarto 2 2688,25 2861,25 2245,75 66,52 

Quarto 3 2681,75 2869,00 2239,00 66,32 

Tabela B 24 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

40 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 30 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 
Total 

(hr) 
Total 

(%) 
Cozinha 1216,00 1262,25 1131,75 82,68 

Corredor 212,00 240,25 181,75 74,32 

Sala 1085,25 1122,50 948,50 57,75 

Quarto de Banho 216,50 241,50 189,75 48,00 

Quarto 1 2526,00 2843,00 2301,75 74,19 

Quarto 2 2662,25 2794,25 2138,00 63,32 

Quarto 3 2662,50 2798,75 2140,25 63,39 
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Tabela B 25 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

40 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 40 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1217,25 1263,25 1134,00 82,85 

Corredor 210,75 241,00 184,25 75,34 

Sala 1086,50 1123,25 951,00 57,90 

Quarto de Banho 216,75 241,50 191,00 48,32 

Quarto 1 2533,50 2853,50 2316,75 74,67 

Quarto 2 2671,50 2815,25 2168,50 64,23 

Quarto 3 2664,75 2818,50 2162,75 64,06 

Tabela B 26 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 30 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1215,75 1261,50 1131,00 82,63 

Corredor 211,25 240,50 182,50 74,63 

Sala 1083,00 1123,00 947,25 57,67 

Quarto de Banho 216,25 241,75 189,50 47,94 

Quarto 1 2523,00 2853,75 2306,75 74,35 

Quarto 2 2662,50 2798,75 2140,00 63,38 

Quarto 3 2662,50 2798,00 2139,75 63,38 
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Tabela B 27 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 60 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1217,25 1266,50 1136,50 83,03 

Corredor 211,00 244,00 188,00 76,88 

Sala 1089,00 1119,00 952,00 57,96 

Quarto de Banho 217,50 241,75 192,75 48,76 

Quarto 1 2537,25 2857,75 2330,00 75,10 

Quarto 2 2675,25 2850,75 2217,75 65,69 

Quarto 3 2680,00 2848,25 2219,00 65,72 

Tabela B 28 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 90 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1218,25 1268,50 1140,00 83,29 

Corredor 212,75 245,25 190,50 77,90 

Sala 1089,75 1113,75 949,75 57,82 

Quarto de Banho 218,25 241,75 195,75 49,52 

Quarto 1 2542,25 2851,75 2339,50 75,41 

Quarto 2 2687,25 2884,25 2259,25 66,92 

Quarto 3 2687,75 2878,00 2258,25 66,89 
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Tabela B 29 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 30 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1216,75 1263,75 1132,00 82,70 

Corredor 211,00 240,50 183,50 75,04 

Sala 1082,50 1121,50 947,50 57,69 

Quarto de Banho 215,00 242,00 189,00 47,81 

Quarto 1 2522,50 2855,50 2307,25 74,37 

Quarto 2 2660,75 2795,75 2143,25 63,48 

Quarto 3 2664,50 2797,25 2144,75 63,52 

Tabela B 30 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 60 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1217,25 1267,00 1137,25 83,09 

Corredor 210,75 245,75 189,25 77,39 

Sala 1086,75 1114,50 948,00 57,72 

Quarto de Banho 216,75 242,75 193,50 48,95 

Quarto 1 2530,00 2855,00 2328,50 75,05 

Quarto 2 2670,00 2860,25 2218,25 65,70 

Quarto 3 2680,25 2855,00 2225,25 65,91 
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Tabela B 31 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 90 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1218,25 1269,50 1140,00 83,29 

Corredor 214,50 246,75 192,25 78,61 

Sala 1087,75 1113,75 946,50 57,63 

Quarto de Banho 217,50 243,25 196,50 49,71 

Quarto 1 2537,75 2842,50 2340,50 75,44 

Quarto 2 2683,00 2902,75 2262,25 67,00 

Quarto 3 2688,75 2897,75 2266,75 67,14 

Tabela B 32 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e no pavimento, 

para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de ocupação 

referente a cada compartimento da habitação 

200 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 200 mm de 

espessura de isolamento térmico no pavimento 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1224,50 1274,75 1150,00 84,02 

Corredor 216,25 248,75 198,25 81,07 

Sala 1092,25 1111,50 949,25 57,79 

Quarto de Banho 224,75 238,25 200,75 50,78 

Quarto 1 2576,50 2797,00 2371,25 76,43 

Quarto 2 2687,75 3004,75 2371,50 70,24 

Quarto 3 2686,25 3009,00 2367,25 70,11 
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Tabela B 33 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e colocação de 

vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de 

ocupação referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 4 mm de 

espessura do vidro exterior, 13 mm de caixa de gás com AR e 6 mm de espessura do 

vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,75 1249,25 1112,50 81,28 

Corredor 209,00 227,50 167,00 68,29 

Sala 1044,75 1127,75 931,75 56,73 

Quarto de Banho 211,75 232,75 176,00 44,52 

Quarto 1 2483,50 2815,75 2237,75 72,13 

Quarto 2 2583,75 2731,50 2022,25 59,90 

Quarto 3 2599,50 2736,25 2033,75 60,24 

Tabela B 34 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e colocação de 

vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de 

ocupação referente a cada compartimento da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 4 mm de 

espessura do vidro exterior, 13 mm de caixa de gás com AR e 6 mm de espessura do 

vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,00 1248,25 1109,75 81,08 

Corredor 208,50 226,75 165,50 67,68 

Sala 1040,00 1123,75 926,50 56,41 

Quarto de Banho 210,75 230,75 173,25 43,83 

Quarto 1 2478,50 2813,75 2228,00 71,81 

Quarto 2 2592,25 2712,75 2002,50 59,31 

Quarto 3 2601,25 2719,50 2002,25 59,30 
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Tabela B 35 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e colocação de 

vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de 

ocupação referente a cada compartimento da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 4 mm de 

espessura do vidro exterior, 13 mm de caixa de gás com AR e 6 mm de espessura do 

vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1204,75 1248,00 1110,25 81,11 

Corredor 208,75 226,75 165,00 67,47 

Sala 1039,25 1123,00 924,25 56,27 

Quarto de Banho 210,25 230,00 172,00 43,51 

Quarto 1 2470,00 2808,50 2219,50 71,54 

Quarto 2 2589,50 2704,25 1990,50 58,96 

Quarto 3 2598,25 2712,00 1991,50 58,99 

Tabela B 36 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e colocação de 

vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de 

ocupação referente a cada compartimento da habitação 

200 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 4 mm de 

espessura do vidro exterior, 13 mm de caixa de gás com AR e 6 mm de espessura do 

vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1209,00 1249,25 1112,50 81,28 

Corredor 208,50 226,00 164,50 67,27 

Sala 1039,25 1122,25 924,25 56,27 

Quarto de Banho 209,75 228,50 169,75 42,94 

Quarto 1 2463,50 2811,50 2217,75 71,48 

Quarto 2 2579,00 2694,50 1964,50 58,19 

Quarto 3 2594,75 2704,50 1979,50 58,63 
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Tabela B 37 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e colocação de 

vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de 

ocupação referente a cada compartimento da habitação 

30 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 4 mm de 

espessura do vidro exterior, 16 mm de caixa de gás com ÁRGON e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,50 1250,50 1113,00 81,32 

Corredor 208,75 227,50 166,75 68,19 

Sala 1043,00 1124,25 927,00 56,44 

Quarto de Banho 211,75 233,25 177,00 44,78 

Quarto 1 2488,75 2811,75 2237,50 72,12 

Quarto 2 2590,00 2727,50 2018,50 59,79 

Quarto 3 2605,25 2739,25 2033,00 60,21 

Tabela B 38 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e colocação de 

vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de 

ocupação referente a cada compartimento da habitação 

60 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 4 mm de 

espessura do vidro exterior, 16 mm de caixa de gás com ÁRGON e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1205,25 1248,50 1110,75 81,15 

Corredor 208,25 227,00 165,25 67,57 

Sala 1043,25 1122,50 925,50 56,35 

Quarto de Banho 211,25 230,75 173,75 43,95 

Quarto 1 2475,50 2808,00 2224,50 71,70 

Quarto 2 2593,00 2708,75 1999,50 59,22 

Quarto 3 2601,25 2724,00 2005,25 59,39 
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Tabela B 39 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e colocação de 

vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de 

ocupação referente a cada compartimento da habitação 

90 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 4 mm de 

espessura do vidro exterior, 16 mm de caixa de gás com ÁRGON e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1207,25 1249,00 1111,50 81,21 

Corredor 208,75 227,00 165,25 67,57 

Sala 1043,25 1122,50 925,50 56,35 

Quarto de Banho 211,00 230,25 172,75 43,70 

Quarto 1 2470,75 2809,50 2223,25 71,66 

Quarto 2 2582,50 2700,75 1978,00 58,59 

Quarto 3 2598,75 2720,50 1996,75 59,14 

Tabela B 40 - Medida conjugada- isolamento térmico nas paredes exteriores e colocação de 

vidros duplos, para o ficheiro climático do Porto, sem sistema de climatização, no período de 

ocupação referente a cada compartimento da habitação 

200 mm de espessura de isolamento térmico nas paredes exteriores e 4 mm de 

espessura do vidro exterior, 16 mm de caixa de gás com ÁRGON e 6 mm de 

espessura do vidro interior 

Compartimento 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

inverno (hr) 

Isolamento térmico 

do vestuário de 

verão (hr) 

Total 

(hr) 

Total 

(%) 

Cozinha 1210,50 1248,75 1113,25 81,33 

Corredor 208,50 226,00 164,25 67,16 

Sala 1040,25 1121,25 923,50 56,23 

Quarto de Banho 210,00 229,00 170,50 43,13 

Quarto 1 2462,75 2810,50 2219,00 71,52 

Quarto 2 2581,00 2694,25 1962,75 58,13 

Quarto 3 2592,75 2712,50 1983,50 58,75 
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ANEXO C - COMPARAÇÃO DE ALGUMAS MEDIDAS, COM E SEM 

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

Tabela C 1 - Comparação das horas com desconforto obtidas para algumas das variantes 

testadas nas paredes exteriores com e sem sistema de climatização, para o ficheiro climático 

do Porto, no período de ocupação referente a cada compartimento principal 

 

Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Cozinha 

Variante 0 1117,75 528,50 100,00 100,00 

Variante 1 1115,50 514,25 99,80 97,30 

Variante 2 1114,75 507,50 99,73 96,03 

Variante 3 1114,00 505,50 99,66 95,65 

Variante 4 1113,00 503,00 99,58 95,18 

Variante 5 1110,00 501,75 99,31 94,94 

Sala 

Variante 0 934,5 398,50 100,00 100,00 

Variante 1 939,00 403,25 100,48 101,19 

Variante 2 934,00 390,50 99,95 97,99 

Variante 3 930,75 385,25 99,60 96,68 

Variante 4 930,00 379,75 99,52 95,29 

Variante 5 928,50 374,00 99,36 93,85 

Quarto 1 

Variante 0 2280,5 1345,75 100,00 100,00 

Variante 1 2241,50 1198,75 98,29 89,08 

Variante 2 2234,00 1127,25 97,96 83,76 

Variante 3 2228,50 1086,50 97,72 80,74 

Variante 4 2227,75 1058,75 97,69 78,67 

Variante 5 2223,50 1013,50 97,50 75,31 

Quarto 2 

Variante 0 2111 1505,75 100,00 100,00 

Variante 1 2052,50 1403,75 97,23 93,23 

Variante 2 2032,75 1353,50 96,29 89,89 

Variante 3 2028,75 1321,00 96,10 87,73 

Variante 4 2024,00 1300,25 95,88 86,35 

Variante 5 2014,50 1279,50 95,43 84,97 

Quarto 3 

Variante 0 2143,75 1556,00 100,00 100,00 

Variante 1 2074,25 1483,50 96,76 95,34 

Variante 2 2050,50 1453,50 95,65 93,41 

Variante 3 2038,25 1404,50 95,08 90,26 

Variante 4 2032,25 1389,50 94,80 89,30 

Variante 5 2024,00 1353,50 94,41 86,99 
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Tabela C 2 - Comparação das horas com desconforto obtidas para algumas das variantes 

testadas na cobertura com e sem sistema de climatização, para o ficheiro climático do Porto, 

no período de ocupação referente a cada compartimento principal 

 

Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Cozinha 

Variante 0 1117,75 528,50 100,00 100,00 

Variante 1 1106,00 503,00 98,95 95,18 

Variante 2 1105,50 495,50 98,90 93,76 

Variante 3 1106,75 492,00 99,02 93,09 

Variante 4 1109,25 492,00 99,24 93,09 

Variante 5 1107,75 488,00 99,11 92,34 

Sala 

Variante 0 934,5 398,50 100,00 100,00 

Variante 1 907,75 322,50 97,14 80,93 

Variante 2 895,00 296,50 95,77 74,40 

Variante 3 890,00 289,25 95,24 72,58 

Variante 4 886,50 278,25 94,86 69,82 

Variante 5 876,25 266,50 93,77 66,88 

Quarto 1 

Variante 0 2280,5 1345,75 100,00 100,00 

Variante 1 2263,25 1282,50 99,24 95,30 

Variante 2 2252,75 1250,25 98,78 92,90 

Variante 3 2248,00 1234,75 98,57 91,75 

Variante 4 2245,50 1221,75 98,47 90,79 

Variante 5 2240,50 1203,75 98,25 89,45 

Quarto 2 

Variante 0 2111 1505,75 100,00 100,00 

Variante 1 2054,75 1433,50 97,34 95,20 

Variante 2 2027,50 1417,50 96,04 94,14 

Variante 3 2012,25 1393,25 95,32 92,53 

Variante 4 2006,50 1374,25 95,05 91,27 

Variante 5 2000,25 1351,75 94,75 89,77 

Quarto 3 

Variante 0 2143,75 1556,00 100,00 100,00 

Variante 1 2117,25 1531,00 98,76 98,39 

Variante 2 2107,75 1509,00 98,32 96,98 

Variante 3 2100,00 1495,25 97,96 96,10 

Variante 4 2095,50 1489,50 97,75 95,73 

Variante 5 2088,25 1478,00 97,41 94,99 
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Tabela C 3 - Comparação das horas com desconforto obtidas para algumas das variantes 

testadas no pavimento com e sem sistema de climatização, para o ficheiro climático do Porto, 

no período de ocupação referente a cada compartimento principal 

 

Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Cozinha 

Variante 0 1117,75 528,50 100,00 100,00 

Variante 1 1127,00 493,75 100,83 93,42 

Variante 2 1132,00 481,50 101,27 91,11 

Variante 3 1133,50 475,75 101,41 90,02 

Variante 4 1135,50 472,25 101,59 89,36 

Variante 5 1139,25 467,00 101,92 88,36 

Sala 

Variante 0 934,5 398,50 100,00 100,00 

Variante 1 953,50 371,50 102,03 93,22 

Variante 2 955,00 353,00 102,19 88,58 

Variante 3 954,75 343,25 102,17 86,14 

Variante 4 955,75 337,75 102,27 84,76 

Variante 5 957,00 329,00 102,41 82,56 

Quarto 1 

Variante 0 2280,5 1345,75 100,00 100,00 

Variante 1 2324,75 1324,75 101,94 98,44 

Variante 2 2346,00 1310,50 102,87 97,38 

Variante 3 2355,50 1303,25 103,29 96,84 

Variante 4 2361,50 1297,50 103,55 96,41 

Variante 5 2368,25 1289,25 103,85 95,80 

Quarto 2 

Variante 0 2111 1505,75 100,00 100,00 

Variante 1 2157,75 1459,75 102,21 96,95 

Variante 2 2212,75 1438,25 104,82 95,52 

Variante 3 2240,50 1424,00 106,13 94,57 

Variante 4 2256,25 1416,50 106,88 94,07 

Variante 5 2281,25 1402,75 108,06 93,16 

Quarto 3 

Variante 0 2143,75 1556,00 100,00 100,00 

Variante 1 2198,75 1554,50 102,57 99,90 

Variante 2 2227,50 1552,75 103,91 99,79 

Variante 3 2242,50 1546,50 104,61 99,39 

Variante 4 2250,00 1542,75 104,96 99,15 

Variante 5 2266,00 1535,75 105,70 98,70 
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Tabela C 4 - Comparação das horas com desconforto obtidas para algumas das variantes 

testadas nos vidros duplos com e sem sistema de climatização, para o ficheiro climático do 

Porto, no período de ocupação referente a cada compartimento principal 

 

Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Cozinha 

Variante 0 1117,75 528,50 100,00 100,00 

Variante 1 1106,00 522,50 98,95 98,86 

Variante 2 1105,50 519,75 98,90 98,34 

Variante 3 1106,75 519,00 99,02 98,20 

Variante 4 1109,25 517,25 99,24 97,87 

Sala 

Variante 0 934,5 398,50 100,00 100,00 

Variante 1 907,75 390,25 97,14 97,93 

Variante 2 895,00 381,25 95,77 95,67 

Variante 3 890,00 378,79 95,24 95,05 

Variante 4 886,50 376,25 94,86 94,42 

Quarto 1 

Variante 0 2280,5 1345,75 100,00 100,00 

Variante 1 2263,25 1320,50 99,24 98,12 

Variante 2 2252,75 1308,75 98,78 97,25 

Variante 3 2248,00 1305,25 98,57 96,99 

Variante 4 2245,50 1302,25 98,47 96,77 

Quarto 2 

Variante 0 2111 1505,75 100,00 100,00 

Variante 1 2054,75 1460,50 97,34 96,99 

Variante 2 2027,50 1431,25 96,04 95,05 

Variante 3 2012,25 1425,25 95,32 94,65 

Variante 4 2006,50 1415,25 95,05 93,99 

Quarto 3 

Variante 0 2143,75 1556,00 100,00 100,00 

Variante 1 2117,25 1508,50 98,76 96,95 

Variante 2 2107,75 1479,50 98,32 95,08 

Variante 3 2100,00 1476,25 97,96 94,87 

Variante 4 2095,50 1469,50 97,75 94,44 
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Tabela C 5 - Comparação das horas com desconforto obtidas para algumas das variantes 

testadas nas paredes exteriores e na cobertura com e sem sistema de climatização, para o 

ficheiro climático do Porto, no período de ocupação referente a cada compartimento principal 

 

Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Cozinha 

Variante 0 1117,75 528,50 100,00 100,00 

Variante 1 1106,75 486,50 99,02 92,05 

Variante 2 1110,75 482,25 99,37 91,25 

Variante 3 1110,75 479,50 99,37 90,73 

Variante 4 1112,50 484,00 99,53 91,58 

Variante 5 1114,75 481,75 99,73 91,15 

Variante 6 1117,00 481,75 99,93 91,15 

Variante 7 1112,25 482,50 99,51 91,30 

Variante 8 1117,75 483,25 100,00 91,44 

Variante 9 1119,50 479,50 100,16 90,73 

Variante 10 1132,00 476,50 101,27 90,16 

Sala 

Variante 0 934,50 398,50 100,00 100,00 

Variante 1 897,25 318,00 96,01 79,80 

Variante 2 880,25 285,50 94,19 71,64 

Variante 3 872,00 268,75 93,31 67,44 

Variante 4 889,75 302,50 95,21 75,91 

Variante 5 875,50 270,00 93,69 67,75 

Variante 6 862,50 260,25 92,30 65,31 

Variante 7 887,75 288,75 95,00 72,46 

Variante 8 870,00 263,25 93,10 66,06 

Variante 9 856,00 247,75 91,60 62,17 

Variante 10 814,00 212,75 87,11 53,39 

Quarto 1 

Variante 0 2280,50 1345,75 100,00 100,00 

Variante 1 2203,50 1067,25 96,62 79,31 

Variante 2 2191,50 1004,50 96,10 74,64 

Variante 3 2180,25 969,25 95,60 72,02 

Variante 4 2189,50 954,25 96,01 70,91 

Variante 5 2169,50 887,25 95,13 65,93 

Variante 6 2160,50 844,75 94,74 62,77 

Variante 7 2181,00 894,50 95,64 66,47 

Variante 8 2163,00 813,50 94,85 60,45 

Variante 9 2151,25 776,50 94,33 57,70 

Variante 10 2126,75 592,50 93,26 44,03 
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Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Quarto 2 

Variante 0 2111,00 1505,75 100,00 100,00 

Variante 1 1967,25 1272,75 93,19 84,53 

Variante 2 1949,50 1217,25 92,35 80,84 

Variante 3 1940,00 1190,00 91,90 79,03 

Variante 4 1928,75 1197,75 91,37 79,55 

Variante 5 1910,00 1140,00 90,48 75,71 

Variante 6 1901,50 1101,50 90,08 73,15 

Variante 7 1910,50 1156,25 90,50 76,79 

Variante 8 1893,75 1093,50 89,71 72,62 

Variante 9 1880,00 1052,00 89,06 69,87 

Variante 10 1835,75 894,50 86,96 59,41 

Quarto 3 

Variante 0 2143,75 1556,00 100,00 100,00 

Variante 1 2023,25 1405,50 94,38 90,33 

Variante 2 2004,75 1357,00 93,52 87,21 

Variante 3 1993,00 1332,00 92,97 85,60 

Variante 4 1994,00 1319,50 93,01 84,80 

Variante 5 1966,00 1268,75 91,71 81,54 

Variante 6 1947,25 1239,25 90,83 79,64 

Variante 7 1969,50 1277,75 91,87 82,12 

Variante 8 1936,00 1219,25 90,31 78,36 

Variante 9 1917,50 1189,25 89,45 76,43 

Variante 10 1854,00 1038,25 86,48 66,73 
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ANEXOS 131 

Tabela C 6 - Comparação das horas com desconforto obtidas para algumas das variantes 

testadas nas paredes exteriores e no pavimento com e sem sistema de climatização, para o 

ficheiro climático do Porto, no período de ocupação referente a cada compartimento principal 

 

Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Cozinha 

Variante 0 1117,75 528,50 100,00 100,00 

Variante 1 1131,00 472,50 101,19 89,40 

Variante 2 1135,25 456,50 101,57 86,38 

Variante 3 1137,75 451,75 101,79 85,48 

Variante 4 1131,00 466,00 101,19 88,17 

Variante 5 1136,50 452,00 101,68 85,53 

Variante 6 1140,00 447,00 101,99 84,58 

Variante 7 1132,00 460,00 101,27 87,04 

Variante 8 1137,25 449,00 101,74 84,96 

Variante 9 1140,00 443,50 101,99 83,92 

Variante 10 1150,00 429,25 102,89 81,22 

Sala 

Variante 0 934,50 398,50 100,00 100,00 

Variante 1 947,75 374,25 101,42 93,91 

Variante 2 952,50 352,00 101,93 88,33 

Variante 3 956,25 339,25 102,33 85,13 

Variante 4 947,25 359,00 101,36 90,09 

Variante 5 952,00 331,75 101,87 83,25 

Variante 6 949,75 318,75 101,63 79,99 

Variante 7 947,50 347,25 101,39 87,14 

Variante 8 948,00 321,75 101,44 80,74 

Variante 9 946,50 310,25 101,28 77,85 

Variante 10 949,25 276,00 101,58 69,26 

Quarto 1 

Variante 0 2280,50 1345,75 100,00 100,00 

Variante 1 2304,75 1139,00 101,06 84,64 

Variante 2 2328,75 1106,75 102,12 82,24 

Variante 3 2340,00 1095,25 102,61 81,39 

Variante 4 2306,75 1052,75 101,15 78,23 

Variante 5 2330,00 1019,00 102,17 75,72 

Variante 6 2339,50 997,75 102,59 74,14 

Variante 7 2307,25 1000,50 101,17 74,35 

Variante 8 2328,50 961,25 102,10 71,43 

Variante 9 2340,50 944,50 102,63 70,18 

Variante 10 2371,25 821,25 103,98 61,03 
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ANEXOS 132 

 

Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Quarto 2 

Variante 0 2111,00 1505,75 100,00 100,00 

Variante 1 2132,25 1312,25 101,01 87,15 

Variante 2 2215,25 1284,25 104,94 85,29 

Variante 3 2245,75 1263,50 106,38 83,91 

Variante 4 2140,00 1249,50 101,37 82,98 

Variante 5 2217,75 1224,75 105,06 81,34 

Variante 6 2259,25 1202,75 107,02 79,88 

Variante 7 2143,25 1228,50 101,53 81,59 

Variante 8 2218,25 1189,00 105,08 78,96 

Variante 9 2262,25 1157,00 107,16 76,84 

Variante 10 2371,50 1065,25 112,34 70,75 

Quarto 3 

Variante 0 2143,75 1556,00 100,00 100,00 

Variante 1 2140,50 1467,75 99,85 94,33 

Variante 2 2197,50 1444,75 102,51 92,85 

Variante 3 2239,00 1433,25 104,44 92,11 

Variante 4 2139,75 1407,75 99,81 90,47 

Variante 5 2219,00 1377,25 103,51 88,51 

Variante 6 2258,25 1360,50 105,34 87,44 

Variante 7 2144,75 1365,00 100,05 87,72 

Variante 8 2225,25 1334,25 103,80 85,75 

Variante 9 2266,75 1308,75 105,74 84,11 

Variante 10 2367,25 1213,25 110,43 77,97 
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ANEXOS 133 

Tabela C 7 - Comparação das horas com desconforto obtidas para algumas das variantes 

testadas nas paredes exteriores e nos vidros duplos com e sem sistema de climatização, para o 

ficheiro climático do Porto, no período de ocupação referente a cada compartimento principal 

 

Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Cozinha 

Variante 0 1117,75 528,50 100,00 100,00 

Variante 1 1112,50 503,75 99,53 95,32 

Variante 2 1109,75 498,25 99,28 94,28 

Variante 3 1110,25 493,75 99,33 93,42 

Variante 4 1112,50 492,00 99,53 93,09 

Variante 5 1113,00 499,25 99,58 94,47 

Variante 6 1110,75 493,50 99,37 93,38 

Variante 7 1111,50 491,50 99,44 93,00 

Variante 8 1113,25 489,50 99,60 92,62 

Sala 

Variante 0 934,50 398,50 100,00 100,00 

Variante 1 931,50 379,50 99,68 95,23 

Variante 2 926,50 364,25 99,14 91,41 

Variante 3 924,25 359,50 98,90 90,21 

Variante 4 924,25 349,00 98,90 87,58 

Variante 5 927,00 374,25 99,20 93,91 

Variante 6 925,25 359,25 99,01 90,15 

Variante 7 925,50 356,25 99,04 89,40 

Variante 8 923,50 343,00 98,82 86,07 

Quarto 1 

Variante 0 2280,50 1345,75 100,00 100,00 

Variante 1 2237,25 1129,25 98,10 83,91 

Variante 2 2228,00 1038,25 97,70 77,15 

Variante 3 2219,50 988,25 97,33 73,43 

Variante 4 2217,75 908,75 97,25 67,53 

Variante 5 2237,50 1110,75 98,11 82,54 

Variante 6 2224,50 1027,25 97,54 76,33 

Variante 7 2223,25 973,25 97,49 72,32 

Variante 8 2219,00 892,50 97,30 66,32 
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ANEXOS 134 

 

Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Quarto 2 

Variante 0 2111,00 1505,75 100,00 100,00 

Variante 1 2022,25 1279,25 95,80 84,96 

Variante 2 2002,50 1229,50 94,86 81,65 

Variante 3 1990,50 1186,50 94,29 78,80 

Variante 4 1964,50 1124,00 93,06 74,65 

Variante 5 2018,50 1263,50 95,62 83,91 

Variante 6 1999,50 1205,00 94,72 80,03 

Variante 7 1978,00 1162,50 93,70 77,20 

Variante 8 1962,75 1107,00 92,98 73,52 

Quarto 3 

Variante 0 2143,75 1556,00 100,00 100,00 

Variante 1 2032,50 1357,50 94,81 87,24 

Variante 2 2002,25 1270,25 93,40 81,64 

Variante 3 1991,50 1228,25 92,90 78,94 

Variante 4 1979,50 1175,75 92,34 75,56 

Variante 5 2033,00 1335,75 94,83 85,85 

Variante 6 2005,25 1251,00 93,54 80,40 

Variante 7 1996,75 1209,25 93,14 77,72 

Variante 8 1983,50 1147,00 92,52 73,71 
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ANEXOS 135 

Tabela C 8 - Comparação das horas com desconforto obtidas para algumas das variantes 

testadas nas paredes exteriores e na cobertura com e sem sistema de climatização, para o 

ficheiro climático de Lisboa, no período de ocupação referente a cada compartimento 

principal 

 

Sem sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Com sistema 

de 

climatização 

(hr) 

Sem sistema 

de 

climatização 

(%) 

Com sistema 

de 

climatização 

(%) 

Cozinha 

Variante 0 1157,00 411,50 100,00 100,00 

Variante 1 1151,25 398,25 99,50 96,78 

Variante 2 1157,25 394,00 100,02 95,75 

Variante 3 1170,75 394,25 101,19 95,81 

Sala 

Variante 0 955,75 244,50 100,00 100,00 

Variante 1 925,75 193,75 96,86 79,24 

Variante 2 897,25 177,75 93,88 72,70 

Variante 3 890,25 174,75 93,15 71,47 

Quarto 1 

Variante 0 2375,50 1094,25 100,00 100,00 

Variante 1 2300,75 837,25 96,85 76,51 

Variante 2 2272,00 754,5 95,64 68,95 

Variante 3 2232,75 607 93,99 55,47 

Quarto 2 

Variante 0 2195,75 1195,25 100,00 100,00 

Variante 1 2127,75 989,5 96,90 82,79 

Variante 2 2106,75 942,75 95,95 78,87 

Variante 3 2111,75 846,5 96,17 70,82 

Quarto 3 

Variante 0 2328,25 1215 100,00 100,00 

Variante 1 2272,5 1056 97,61 86,91 

Variante 2 2263 1027,25 97,20 84,55 

Variante 3 2259,75 947,75 97,06 78,00 

 




