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RESUMO 

 

A utilização da metodologia BIM tem mostrado um (elevado) crescimento, contudo, até ao 

momento, este conceito não tem sido devidamente explorado no que diz respeito à análise 

termo-energética dos edifícios. Esta fase, que envolve em particular o engenheiro e o arquiteto, 

é uma das fases mais importantes no desenvolvimento de um projeto sustentável e termicamente 

eficaz.  

De modo a colocar a fase de conceção num novo patamar, no que diz respeito à metodologia 

BIM, nomeadamente o BIM 6D, procurou-se introduzir os benefícios e valências desta 

metodologia incentivando o uso dos métodos de análise termo-energética desta metodologia 

em vez das técnicas tradicionais preconizadas pelo Regulamento em vigor de análise energética. 

Para a realização desta dissertação foi utilizado o edifício Utopia, em cuja construção foram 

utilizados resíduos sólidos ou semelhantes. Este edifício foi comparado com mais duas soluções 

“sustentáveis”. Assim, foi possível testar as principais vantagens e ao mesmo tempo perceber a 

metodologia BIM na análise termo-energética dos edifícios.  

Nesta dissertação é proposta ainda a interação entre modelos iniciais simplificados e modelos 

finais com vista à validação dos mesmos na análise termo-energética. 

Os resultados obtidos mostram que a utilização do BIM 6D é uma abordagem interessante, mas 

ainda em fase inicial de desenvolvimento, pois a quantidade de informação relativa a este 

assunto ainda não é significativa, o envio interno por vezes torna-se lento, bem como a falta de 

interação entre normas e regulamentos europeus com estes tipos de programas impedem as 

potencialidades destes programas, especialmente, ao nível da certificação energética final. 

 

Palavras-Chaves: BIM; Análise Termo-energéticas; RECS; Soluções Sustentáveis; Edifício 

Utopia. 
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ABSTRACT 

 

The use of BIM methodology has shown a high growth, however, so far, this concept has not 

been properly explored with regard to thermal-energy buildings analysis. This phase, involving 

in particular the engineer and the architect, is one of the most important phases in the 

development of a sustainable and thermally effective project. 

 In order to put the design phase on a new level, with regard to the BIM methodology, 

namely the BIM 6D, it was tried to introduce the benefits and qualities of this methodology, 

encouraging the use of the methods of thermo-energy analysis of this methodology instead of 

the traditional techniques recommended by the current regulation of energy analysis. 

 For the accomplishment of this dissertation the Utopia building was used, whose solid 

or similar residues were used in its construction. This building will be compared to two other 

"sustainable" solutions. Thus, it will be possible to test the main qualities and at the same time 

perceive the BIM methodology in the thermo-energy analysis. 

 In this dissertation it is proposed the interaction between simplified initial models and 

final models in order to validate these models in the thermo-energy analysis. 

 The results show that the use of BIM 6D is an interesting approach that, although still 

in an initial state of development since the amount of information related to this subject is still 

not significant, the internal sending sometimes becomes slow, as well as the lack of interaction 

between european rules and regulations with these types of programs hinders the potential of 

these programs, especially at the level of final energy certification. 

 

 

Keyswords:  BIM, Thermo-energy analysis, RECS, Sustainable Solutions, Utopia Builiding
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1. FUNDAMENTAÇÃO E OBJETIVOS  

1.1 Enquadramento 

A construção é um dos principais setores económicos mundialmente e um dos principais 

contribuintes para a desagregação do meio ambiente baseando-se em sistemas construtivos que 

produzem excesso de resíduos, exagerado consumo de energia e destruição dos recursos 

naturais. Deste modo, o caminho para a sustentabilidade é o único recurso para ser possível 

diminuir o impacte ambiental. Mas o que é sustentável? A sustentabilidade é definida no 

relatório de Brundtland que os  recursos naturais devem "suprir as necessidades da geração 

presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas"[1]. O objetivo desta 

dissertação é mesmo esse, avaliar e validar termicamente o uso de materiais abundantes na 

natureza ou resíduos sólidos na construção de modo a verificar se estes produzem resultados 

semelhantes aos processados artificialmente. Deste modo, se estes materiais suprirem as 

necessidades no imediato, não irão prejudicar as necessidades das gerações futuras. 

É importante salientar que esta avaliação é apenas uma avaliação termo-energética base, em 

que não ocorreu o estudo profundo dos materiais utilizados bem como uma quantidade exata 

utilizada dos mesmos. Apesar destes materiais terem, ou não, resultados semelhantes 

termicamente, não significa que possam ser utilizados na construção civil devido à falta de 

outros tipos de estudos e certificação dos mesmos. 

Outro passo fundamental para a consolidação da utilização de soluções construtivas mais 

sustentáveis em edifícios está relacionado com o uso das metodologias BIM na análise termo-

energética. A avaliação comparativa da metodologia quando aplicada a edifícios com soluções 

deste tipo irá permitir avaliar as vantagens e as dificuldades dos projetistas em usar este tipo de 

análise em detrimento dos modelos fornecidos pelos regulamentos em vigor. Este ponto irá ser 

desenvolvido no decorrer de todo o estudo termo-energético apresentado nesta dissertação. Para 

tal, em qualquer decisão que se tenha que tomar será questionada o seu valor e o seu contributo 

para os resultados obtidos de forma a perceber a verdadeira influência que cada parâmetro 

produz no resultado final. Para além do enumerado, ira-se perceber se nas análises iniciais em 

esboços do projeto será possível prever o comportamento térmico final do edifício.   
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1.2 Objetivos da dissertação 

O principal objetivo inerente a esta dissertação é a aplicação da metodologia Building 

Information Modeling (BIM) na análise termo-energética comparativa do edifício Utopia. 

Atendendo ao carater inovador do edifício Utopia importa fazer uma análise integrada que 

permita uma previsão dos resultados que consolidam a intenção do projeto em construir de 

forma sustentável e termicamente eficiente um edifício que incorpore resíduos sólidos. Esta 

dissertação contribuirá decisivamente para demonstrar, de forma quantitativa, o desempenho 

energético do edifício associado às soluções construtivas com incorporação de resíduos de 

demolição ou equivalente. Para tal, o edifício será analisado por duass metodologias: análise 

térmica pela metodologia BIM e pela metodologia fornecida pelo Regulamento do Desempenho 

Energético dos Edifícios de Comércio ou Serviços (RECS), neste caso, de pequenos serviços. 

Para complemento e reforço das intenções do projeto, este será comparado com outras soluções 

“sustentáveis” individualmente já estudadas em outros trabalhos e aqui aplicadas ao edifício, 

tais como: o bloco de terra comprimida ativado alcalinamente (btc) e a solução inicial proposta 

no projeto Utopia, em madeira. Além da comparação térmica entre soluções construtivas da 

envolvente sustentáveis, serão ainda testados diferentes modos de modelação BIM com o 

intuito de comparar os resultados obtidos para o edifício Utopia. 

De uma forma mais concisa, esta dissertação pretende caracterizar do ponto de vista termo-

energético, resíduos que ainda não foram estudados enquanto soluções construtivas integradas 

na construção de um edifício comparando-os com solução construtiva de btc e outra em 

madeira.  

Uma vertente ainda pouco desenvolvida é a validação da análise termo-energética de edifícios 

integrando a metodologia BIM. Outro ponto, é a comparação de modelos iniciais com modelos 

finais de modo a perceber se é possível prever a partir dos primeiros modelos os resultados 

finais do edifício.  Assim, outro objetivo é a análise crítica sobre as vantagens e dificuldades de 

modo a que os projetistas percebam até que ponto a análise feita de acordo com o regulamento 

ou com base em modelos é ou não convergente. 

De forma resumida irá ser efetuada a modelação de 4 modelos BIM: edifício Utopia; edifício 

alternativa 1 em btc; edifício alternativa 2 em madeira; edifício Utopia pelo método de massas. 

De seguida, irá ser utilizada a análise termo-energética utilizando a metodologia BIM pelo 

método geral em que serão comparados os modelos BIM edifício Utopia, edifício alternativa 1 

em btc e alternativa 2 em madeira de forma a verificar a intenção do projeto Utopia. Pela a 

alternativa 3 será exportado o modelo para análise em software externo. O segundo método de 
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análise termo-energética pela metodologia BIM é o método de cargas de aquecimento e 

arrefecimento que analisará o edifício Utopia em duas vertentes, pelo processo detalhado e pelo 

processo simplificado.  

Por fim, serão comparadas as metodologias BIM para análise termo-energética, com o 

regulamento em vigor, de forma a identificar semelhanças, vantagens e proximidade entre estes 

métodos de maneira a identificar a possível utilização das metodologias BIM no mercado 

Europeu. 

Como objetivos secundários, mas não menos importantes, e que estarão presentes em toda a 

dissertação é a indicação das melhores práticas tanto de modelação como de análise, a 

designação e justificação das tomadas de decisão e opções disponíveis de forma a compreender 

o funcionamento dos programas utilizados, tanto para os casos em estudo, como para possíveis 

simulações. 

 

1.3 O edifício Utopia 

A Plakonet - Tecnologias de Informação, Lda. é uma empresa que se dedica ao 

desenvolvimento de soluções de software que tenham por base a infraestrutura da Internet. 

Esta empresa acredita que a tecnologia poderá dar um contributo fundamental para a redução 

do impacte negativo da espécie humana sobre o planeta e, para o provar, na empresa tenta-se 

continuamente reduzir a pegada ecológica, diariamente, através de pequenos gestos e ações [2]. 

O edifício Utopia surgiu de um sonho da empresa “Plako”, como é conhecida, de estar sediada 

num espaço com impacte zero para o meio ambiente contribuindo assim para o seu lema: 

“Somos absurdamente otimistas”. Em 2010, decidiu deslocar a sua sede do centro de Braga 

para uma zona rural a poucos quilómetros, na Póvoa do Lanhoso, demonstrando que é possível 

continuar a crescer longe dos grandes centros urbanos [3]. 

Desde 2010 que a empresa está localizada na Incubadora de Empresas de Ferreiros, naquela 

vila minhota, que foi instalada na antiga escola primária da freguesia. Mas o destino final da 

empresa tecnológica é outro: o edifício Utopia, uma infraestrutura feita de raiz a partir do 

enchimento de 2000 pneus com terra, revestidos com uma combinação de argamassa, cal, palha, 

areia e cerca de 11 mil latas de refrigerante usadas e 75 mil rolhas de cortiça [4].  

A empresa Plakonet acredita que o papel das empresas não é apenas comercial, e que que as 

suas responsabilidades sociais são inseparáveis de uma liderança justa e equilibrada. 

Pretende assim, envolver o máximo de agentes (locais, apoio e parceiros) para que em conjunto 
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possam proporcionar o sonho do edifício Utopia. Outro objetivo é o despertar da comunidade 

para a necessidade de ter uma postura ativa no que respeita à sustentabilidade ambiental. 

 

1.4 Organização da dissertação  

A realização desta dissertação será dividida por diferentes fases que visam compartimentar e 

simplificar cada tarefa, com vista a atingir o objetivo final. 

Inicialmente, será efetuada uma revisão bibliográfica relativa a trabalhos publicados em livros, 

revistas e atas de congressos, nacionais e internacionais sobre os 3 principais temas: Building 

Information Modeling (BIM), Building Energy Modeling (BEM) e análise energética pelo 

Energy Analyses do Revit e Green Building Studio (GBS). Será também abordado o 

Regulamento do Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio ou Serviços (RECS). Esta 

pesquisa será essencial para se compreender a interoperabilidade existente entre estes dois 

conceitos, bem como a procura de estudos relacionados com o uso de pneus em paredes de 

edificações. 

A segunda parte da dissertação centra-se nas metodologias de trabalho e será dividida em 6 

partes distintas:  Modelação BIM; Análise Energética; Resultados do edifício Utopia; Avaliação 

e discussão de resultados; Comparação dos diferentes métodos de análise; Conclusões e 

trabalhos futuros. 

A modelação BIM consiste na modelação de 4 modelos no programa Revit. Esses modelos são:  

edifício Utopia; alternativa 1 - paredes em btc; alternativa 2 - paredes em madeira;) alternativa 

3 - edifício Utopia pelo modelo de massas. Neste ponto será explicado como se modelou e serão 

indicadas as melhores práticas de modelação com vista a uma correta análise energética.  

Na “Análise Energética” será indicado o porquê de se ter tomado algumas decisões e explicadas 

as alterações decorrentes da escolha de cada tipo de análise. Neste ponto serão explicados os 

dois métodos pertencentes à metodologia BIM: o método geral, em que se envia o modelo para 

análise no GBS, e a método de criação de um relatório de cargas de arrefecimento e 

arrefecimento tanto pelo método detalhado como pelo simplificado. Por último, será efetuada a 

análise térmica do edifício Utopia pelo método tradicional, preconizado no RECS. 

Quanto à terceira parte “Resultados do edifício Utopia” será indicado e explicado cada resultado 

obtido pelos dos dois métodos de análise termo-energética BIM apenas para o modelo BIM do 

edifício Utopia uma vez que os resultados serão similares para os restantes casos. É de notar 

que a avaliação pelo método tradicional RECS uma vez que a mesma foi efetuada na segunda 

parte da presente dissertação.  
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Na “Avaliação e discussão de resultados” será comparado pelo primeiro método pertencente à 

metodologia BIM o edifício Utopia com alternativas 1 e 2. No segundo método de análise 

termo-energética BIM o edifício Utopia com a terceira alternativa. Será ainda efetuada a 

interface do modelo de massas do edifício Utopia pertencente à terceira alternativa com um 

programa BEM. 

Relativamente à quinta parte, “Comparação dos diferentes métodos de análise”, será efetuada a 

comparação entre os dois métodos pertencentes à metodologia BIM e, por conseguinte, estes 

serão comparados com a metodologia do RECS. 
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2. ESTADO DE ARTE  

Neste Capítulo é apresentado o estado de conhecimento relativo ao tema/problema em estudo, 

incidindo fundamentalmente na recolha de informação e bibliografia relevante para o 

projeto/estudo em causa e nas abordagens mais interessantes para o tema em análise.  

Foi estipulado como objetivo deste trabalho a análise termo-energética comparativa do 

desempenho das soluções construtivas do edifício Utopia, construído com recurso a soluções 

sustentáveis, tais como: paredes constituídas por resíduos sólidos ou equivalente, 

nomeadamente: pneus, latas de refrigerantes e palha. Pretende-se caracterizar o edifício Utopia 

a nível termo-energético comparando a solução adotada com outras soluções “sustentáveis”. 

Esses mesmos resultados serão obtidos a partir do Building Energy Modeling (BEM), método 

esse inserido na metodologia mais conhecida Building Information Modeling (BIM) e 

comparados com a metodologia fornecido pelo Regulamento do Desempenho Energético dos 

Edifícios de Comércio ou Serviços (RECS), neste caso, pequenos edifícios de serviços.  

Posto isso, foi dada atenção à pesquisa e recolha de informação de tópicos relacionados com 

modelação BIM, Green Building Studio (GBS), análise de desempenho térmico de edifícios 

tanto pelo RECS como por modelos BEM. Esta pesquisa será essencial para compreender a 

interoperabilidade existente entre estes dois conceitos, bem como a procura de estudos 

relacionados com o uso de pneus nas paredes das edificações.  

 

 

2.1 BIM (Building Information Modeling) 

2.1.1 Enquadramento 

O Building Information Modeling é um assunto bastante abordado hoje em dia, cujo 

conhecimento já se encontra bastante estudado e até apresentado em diversos trabalhos 

científicos, alguns dos quais na Universidade do Minho. Não sendo o principal foco desta 

dissertação, mas sendo um assunto abordado em toda a sua plenitude e citado em todas as fases 

da mesma é adequado apresentar uma revisão de alguns dos aspetos mais relevantes sobre esta 

temática. 

A chave para o sucesso de todos os empreendimentos/projetos é o entendimento preciso e claro 

entre arquitetos, engenheiros, profissionais de construção, condomínio e proprietários. 
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O modelo de representação de plantas e cortes manteve-se inalterado durante séculos, até que 

a segunda metade do Século XX trouxe grandes mudanças na criação de projetos, que deste 

modo passaram do papel para software computacional (Figura 1). A cada dia, novas tecnologias 

são introduzidas no mercado a fim de facilitar a troca de informações entre os profissionais de 

diversas áreas que atuam no projeto de um edifício [5].  

 

 

Figura 1 − Evolução das técnicas de projetar [6] 

 

A necessidade de criar um modelo representativo dos processos de construção levou a que se 

percebesse a importância de abandonar a simples representação de elementos através de linhas, 

formas e texto (técnicas tradicionais de CAD) e se passasse a representar um modelo como uma 

associação de elementos individuais, através de uma modelação orientada por objetos surgindo 

a plataforma BIM. Além da questão visual, os modelos são compostos por componentes que 

possuem características técnicas, físicas, além de informações sobre o desempenho, necessários 

para análises e processos de trabalho [7]. Com a possibilidade de parametrização, é possível 

personalizar os componentes, alterá-los ou atualiza-los de forma simples, rápida e eficaz 

aumentando assim a produtividade, permitindo um fluxo de trabalho integrado mais eficiente e 

rápido do trabalho, (Figura 2). 
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Figura 2 − Caminho de um Projeto BIM, adaptado de [8] 

 

Num modelo BIM a informação encontra-se interligada por relações paramétricas o que 

significa que as alterações são processadas em tempo real em todo o modelo, evitando assim a 

propagação de erros e dinamizando o processo de atualização. Qualquer alteração do modelo é 

reenviada automaticamente para todas as interfaces gráficas tal como, igualmente, em todas as 

restantes informações não gráficas (tabelas, caixas de texto) do modelo afetado. 

Todos os profissionais envolvidos no projeto compartilham um modelo único, isto é, um único 

modelo com varias especialidades inseridas ao mesmo tempo, permitindo reduzir, as perdas de 

informação que tradicionalmente ocorrem quando uma nova equipa intervém no projeto, 

diminuindo assim os conflitos entre especialidades e as duplicações de processos.  

Com a utilização do BIM é possível também ao dono de obra visualizar com maior detalhe o 

seu projeto ainda numa fase anterior à construção, melhorando assim a cooperação entre este e 

os projetistas. O dono de obra também pode através, por exemplo, de uma simples aplicação de 

telemóvel percorrer em 3D o projeto sem ter que se dirigir ao gabinete de projeto para 

compreender o edifício [9].  

O BIM sistematiza assim, um conjunto de políticas, processos e tecnologias interrelacionados, 

e proporciona uma metodologia para gerir o projeto do edifício e os seus dados, num formato 

digital, ao longo da vida do edifício [10]. 

 

2.1.2 Dimensões do BIM 

 

À medida que os modelos BIM se desenvolvem é acrescentada informação ao projeto. Desta 

forma vai ganhado forma e evoluindo desde a sua representação tridimensional, em 3D, até 

atingir um modelo de “n” dimensões. Distinguem-se assim diferentes níveis de informação nos 
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modelos BIM à medida que o modelo ganha forma. A presente dissertação, irá abordar dois 

desses níveis, modelação tradicional em 3D e o 6D, que serão detalhados no presente Capítulo 

e aplicados de forma prática no decorrer deste trabalho científico.  

Na primeira fase de um projeto é criado um modelo tridimensional paramétrico, designado por 

modelo BIM 3D. O modelo permite uma visualização muito próxima do real, havendo a 

possibilidade de percorrer o modelo, num software apropriado, o que facilita a integração das 

várias especialidades, destacando-se a melhoria de comunicação do projeto entre projetistas e 

dono de obra. Nesta fase é possível visualizar e detetar erros decorrentes de interceção das 

várias especialidades. Outra das vantagens deste nível é a associação das características físicas, 

mecânicas, térmicas, marcas e códigos, bem como a associação de dados que se achar relevante 

a cada peça do edifício. 

Partindo-se do modelo tridimensional e adicionando a variável tempo é atingido outro nível de 

complexidade, o BIM 4D. A possibilidade de considerar o fator de tempo na informação que 

está no modelo permite criar e visualizar cronogramas de obra, fasear os processos de 

construção e adaptá-los às necessidades de cada projeto agilizando o desenvolvimento do 

mesmo [11]. 

O terceiro nível de desenvolvimento é o BIM 5D, que parte da informação do nível anterior e 

adiciona a componente custo. Este nível de informação possibilita obter simulações, antes de 

iniciar a obra, isto é, em fase de projeto, é possível estudar as possibilidades mais económicas, 

alterando por exemplo o tipo de material por um similar, de modo a permitir um maior rigor e 

controlo de custos, de forma a evitar derrapagens nos orçamentos [12].  

Até ao BIM 5D, a informação sobre os níveis do mesmo é universal, contudo, ainda existem 

mais patamares, o BIM 6D e o 7D e recentemente o BIM 8D sendo possíveis o acréscimo de 

outros níveis conforme a complexidade do mesmo. Há autores que associam o nível 6D à gestão 

dos edifícios, visto que consideram que a sustentabilidade e a energia devem ser transversais a 

todo o projeto. Contudo, há autores que consideram que cada vez mais, tem que existir 

preocupação alargada a nível da sustentabilidade e análise energética, devendo este parâmetro 

estar associado a um nível, neste caso o BIM 6D [13]. Apesar de existir um nível dedicado à 

análise da sustentabilidade e da energia, este pensamento deve de ser transversal a toda a 

comunidade. Esta dimensão permite diferentes análises, como a criação de modelos de energia 

e a verificação do seu consumo, das emissões associadas e a certificação de edifícios verdes a 

partir da certificação LEED (Leardership in Energy and Environmental Design). Este nível será 

objeto de desenvolvimento ao longo deste trabalho. 
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A fase de utilização de um edifício é a fase mais longa e dispendiosa, sendo necessário 

disponibilizar informação útil ao dono da obra ou ao gestor do edifício, sendo a mesma descrita 

no BIM 7D dedicado à gestão e manutenção do edifício. Este modelo designado pela expressão 

inglesa facility management (FM) deve conter informação sobre fabricantes, fornecedores, 

referências, bem como garantias de equipamentos. Além de aspetos relacionados com os 

objetos deve ter uma programação de futuras reabilitações necessárias e troca programada de 

equipamentos.  

A organização de toda a informação por níveis num modelo BIM facilita o acesso, consulta e 

gestão de informação como se encontra simplificado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 − Resumo das principais valências dos diversos níveis BIM, adaptado de [12] 

  BIM 5D BIM 6D BIM 7D 

 BIM 4D Orçamentação 
Sustentabilidade 

e Análise 
Energética 

Gestão e 
Manutenção 
do edificado 

BIM “3D” Planeamento 
Extração de 
quantidades 

Análise termo-
energética 

Análise do ciclo 
de vida 

Modelação 
Paramétrica 

Simulação do 
faseamento 
construtivo 

Simulação de 
cenários 

Análise da 
sustentabilidade 

Integração e 
extração de dados 

Levantamento e 
recolha de dados 

Validação visual 
dos autos de 

medição 

Análise de custos 
detalhados 

Estudo solares e 
dos materiais 

Planos de 
manutenção BIM 

Modelos BIM de 
apoio a áreas de 
logística, higiene 
e segurança no 
trabalho e pré-

fabricação 

Aprovação de 
fases de 

pagamentos 

Análise de custos 
em modelos 
conceptuais 

Certificação 
energética e 
ambiental 

Modelos BIM as-
built com 

informação 
integrada como 

manuais e 
equipamentos 

Criação de 
modelo 3D, 
Animação e 

Renders 

   Apoio Técnico 

 

Outra dimensão que está implementada no BIM, mas ainda não muito usual é o BIM 8D- 

Segurança, que diz respeito à segurança e prevenção de acidentes. Segundo [14], “Segurança 

e Prevenção de Acidentes em BIM consiste em três tarefas: determinar os riscos no modelo, 

promover sugestões de segurança em caso de risco e controlar os riscos de segurança no 

trabalho e na obra.” 

Para cumprir a metodologia BIM é presumível a interação entre todos os intervenientes num 

processo colaborativo desde o dono de obra à logística (Figura 3), passando pela equipa de 

projeto, construtores e fabricantes. 
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Figura 3 − Intervenientes no Processo colaborativo BIM, adaptado de [8] 

 

2.1.3 Benefício do uso do BIM em detrimento do 2D 

 

Esta nova forma de comunicar e participar no projeto introduz uma grande mudança de 

processos de troca de informação entre todos os agentes. Trata-se de um novo paradigma de 

trabalho, no qual a colaboração deve ser constante e continuada em todas as diferentes fases de 

projeto. 

O modelo BIM inclui, entre outros aspetos, informações da construção que abrange não só 

o design do projeto (2D), mas também os dados sobre as propriedades técnicas de seus 

componentes, a sua construção, codificação do elemento e manutenção continuada. A biblioteca 

incorporada no modelo e a forma como a informação é compartilhada é tão importante quanto 

o próprio modelo – o que significa que o BIM não é apenas uma grande mudança tecnológica, 

mas uma revisão de todo o processo de projeto. A transição do CAD para o BIM é muito mais 

significativa do que quando os computadores substituíram os desenhos em papel, estes apenas 

automatizaram o processo, deixando-o intacto, enquanto o BIM tem a intenção de transformar 

o modo de projetar de todos os constituintes do projeto. 

Assim, criou-se um novo método de trabalho, o que leva inicialmente ao dispêndio de tempo, 

custos e formação necessária, o que faz com que a equipa de projeto tenha que se adaptar à 

nova filosofia. Deste modo, através da antecipação dos problemas, que são possíveis detetar 

pela implementação BIM, existirá uma maior redução de custos, uma vez que estes são menores 
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quanto mais cedo previstos como se verificar pela curva  de MacLeamy, sendo a mesma 

adaptada por [15]( Figura 4). Este gráfico representa a relação do esforço (eixo y) com o tempo 

(eixo x) despendido na elaboração de projeto ao longo do edifício. Assim, o gasto despendido 

na elaboração de um projeto BIM acontece nas fases de pré-projecto, no desenho esquemático 

e elaboração do mesmo. Enquanto que os esforços típicos (CAD) encontram-se em fases mais 

adiantadas nomeadamente na fase de concurso do projeto bem como na fase de construção.  

 

Figura 4 − Curva de MacLeamy, adaptado de [15] 

 

O modelo BIM fica guardado numa cloud especializada sendo a informação acessível a todos 

os intervenientes podendo existir interação entre os mesmos. A Figura 5 compara a 

metodologia de trabalho tradicional com a metodologia colaborativa BIM, centrada num 

modelo, onde se verifica que toda a informação está centralizada permitindo a partilha da 

mesma num único modelo de forma a evitar erros e duplicação de processos.  
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Figura 5 − Comparação do processo de construção baseada em 2D e em metodologia BIM 

centrada na partilha de informação por um modelo IFC, adaptado de [12] 

 

A metodologia BIM está em evolução, na busca de melhoria contínua, aperfeiçoamento do 

conhecimento e numa constante procura das suas vastas potencialidades. Apesar de existir um 

único modelo BIM agregador de toda a informação, é possível definir diversos ambientes de 

trabalho. Deste modo é possível moldar o modelo de acordo com as diferentes necessidades, 

garantindo ainda a integridade do trabalho de cada um, evitando que haja alterações sem a 

permissão do projetista. Esta integração é um fator que permite minimizar os erros e as 

incompatibilidades entre as diferentes especialidades, adaptado de [12]. 

 

2.1.4 Vantagens 

 

Segundo [7] o BIM representa uma mudança de paradigma que trará bastantes impactos e 

benefícios, não só para a indústria da construção como também para a sociedade em geral, pois 

melhores edifícios serão construídos, estes consumirão menos materiais e requererão menos 

recursos humanos e de capital de forma mais eficiente. Deste modo, a introdução desta 

metodologia traduz-se no mais alto nível tecnológico atualmente disponível para o auxilio do 

projeto de construção destacando-se as seguintes vantagens: 

 

 criação de um modelo tridimensional com uma base de dados associada; 

 visualização tridimensional que facilita a comunicação entre os diferentes intervenientes 



Estado de Arte 
 

39 
 

permitindo um melhor entendimento do projeto; 

 possibilidade de simulação de cenários e alternativas possíveis de serem adotadas no 

futuro edifício; 

 possibilidade de modelação de acordo com os objetivos pretendidos, aplicando o 

conceito LOD (level of development); 

 criação de um modelo que incorpora as diversas especialidades, permitindo uma 

simulação próxima da realidade e a sua visualização arquitetónica de forma rigorosa.  

 capacidade de testar soluções e simular cenários diferentes, ainda em fases iniciais do 

projeto, evitando assim a necessidade de constantes alterações ao projeto, que, por sua 

vez, estão associadas às derrapagens de custos;  

 possibilidade de simular o decorrer da obra com base no plano traçado de forma a 

reduzir impactos indesejáveis; 

 possibilidade de partilha de informação integrada pelos diversos stakeholders, 

otimizando a tomada de decisões em tempo real e com mais rigor; 

 modelação paramétrica garante a atualização automática de todo o modelo, deste modo 

quando é introduzida alguma alteração este corrige toda a documentação gerada pelo 

modelo como cortes, alçados, plantas e vistas - esta capacidade garante a permanente 

atualização dos desenhos, reduzindo erros e poupando tempo; 

 utilização de classes (famílias) para a definição de todos os elementos construtivos 

paramétricos; 

 antecipação de erros de projeto para a construção da obra física, otimizando custos e 

prazos de execução; 

 deteção de conflitos entre as diversas especialidades, aumentando a qualidade dos 

projetos e diminuindo posteriores pedidos de informação em fase de obra; 

 estimativas orçamentais mais rápidas e com menor margem de erro; 

 possibilidade de atualizar o modelo ao longo das diferentes fases do ciclo de vida de um 

edifício o que possibilita manter o modelo muito próximo da realidade, apoiando o 

planeamento e a logística de todo o processo; 

 inclusão de informação integrada- faseamento construtivo, orçamentação, deteção de 

incompatibilidades, relatórios energéticos; 

 permite a exportação de modelos para diversas plataformas, existindo assim a 

interoperabilidade; 
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 possibilidade de criação de ficheiros IFC para utilização em softwares de visualização 

gratuitos; 

 automatização de outputs em peças desenhadas e escritas; 

 visualização tridimensional, com possibilidade de renderização de imagens virtuais 

foto/realísticas; 

 a redução do impacto ambiental através de um processo otimizado e integrado, redução 

de resíduos, possibilidade de simulações e estudo de soluções específicas com vista a 

maior sustentabilidade. 

As vantagens citadas traduzem-se num aumento de produtividade, evitando trabalhos repetidos 

e melhorando a qualidade final do projeto, garantindo também o controlo global de toda a 

informação. Todos estes fatores permitem realizar uma construção mais segura, rigorosa em 

prazos, custos e ambientalmente sustentável. Contribuem ainda para uma construção 

sustentável e com uma grande potencialidade na gestão e manutenção durante a fase de 

utilização, podendo ser monitorizada ao longo do ciclo de vida do edificado, adaptado de [7], 

[6], [12] e [11]. 

 

2.1.5 Constrangimentos e Obstáculos ao BIM 

 

O BIM continua a ser uma novidade, existindo ainda milhares de profissionais sem a 

consciência que o paradigma da construção está em mudanças. Desta forma, esta tecnologia 

apresenta vários riscos e responsabilidades que requerem amadurecimento, experiência e 

entendimento para desenvolver este modelo. 

Quando há mudanças de processos e rotinas de trabalho, há sempre riscos e dificuldades 

associadas, nem que seja, o stress inicial causado pela adaptação de um novo ritmo de trabalho.  

Existem, contudo, alguns aspetos que atrasam a implementação desta metodologia que por 

vezes, impede que sejam aproveitadas todas as vantagens por ele associadas. 

A adoção desta nova metodologia exige às empresas adaptação e a reformulação da 

organização, sendo necessários novos procedimentos. Em alguns países, foram desenvolvidas 

normas que apoiam e orientam a adoção desta metodologia, guiando as empresas em termos de 

processos internos e externos [12]. 

Para que esta metodologia seja aplicada em toda a sua potencialidade, todos os intervenientes 

no ciclo de vida de um edifício devem ter a mesma metodologia implementada de forma, a 

garantir um processo colaborativo. 
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Desta forma, a metodologia BIM acarreta também custos elevados, tanto a nível de tecnologias 

de informação (hardware e software) como também exige formação dos recursos humanos, 

havendo inclusivamente necessidade de melhorar a interoperabilidade entre diferentes 

softwares, para facilitar a partilha de informação. 

O recurso à construção com modelos BIM apresenta assim alguns constrangimentos, adaptado 

de [11], [16], [6]: 

 recetividade dos utilizadores em utilizar BIM; 

 resistência à mudança; 

 formadores inexperientes na utilização; 

 poucos utilizadores BIM; 

 falta de qualificação adequada de quem introduz a informação no modelo, sob pena de 

se incorrer numa série de riscos que se propagarão pelo workflow do processo de 

automatização do BIM; 

 requer um BIM Manager com elevado conhecimento para controlar a informação 

introduzida no modelo, sendo que a qualificação do mesmo por vezes é ineficiente; 

 requer um modelo de Business Process Model and Notation (BPMN), isto é um 

conjunto de ícones que permite a codificação das tarefas, o que facilita a organização 

de todos os processos.  

 falta de padronização e homogeneização ao nível do sistema de modelação originando 

problemas de interoperabilidade entre ferramentas; 

 recursos iniciais aos métodos tentativa/erro; 

 custos de financiamento dos equipamentos necessários às empresas; 

 custos na formação dos utilizadores. 

 quebra acentuada de produtividade na fase de adaptação e formação nas ferramentas 

BIM. 

 

Os softwares BIM representam aplicações recentes para uma parte significativa da industria da 

construção. O recurso a ferramentas BIM ainda é utilizado por poucos técnicos, sendo associado 

o BIM a modelação em 3D, desconhecendo a maioria das potencialidades desta ferramenta [16] 

Nos processos de gestão BIM, a falta de documentos sobre a implementação dos BIM pode 

representar um handicap para a correta utilização das ferramentas por parte das empresas. 

Existe, portanto, a necessidade de uniformizar o processo BIM e criar guias de implementação 

para as empresas. Esta organização só é conseguida através de legislação que identifique e 
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organize o desenvolvimento BIM. Há que definir quem deve desenvolver e operar os modelos 

de informação e como devem ser repartidos os custos de desenvolvimento e operacionais. 

Apesar de saber do risco conhecido e assumido por parte das empresas, esta implementação 

representa na grande parte dos casos uma redução de custos considerável em todo o processo 

construtivo. Por este motivo, tem-se assistido a um incremento considerável do número de 

empresas que utilizam os softwares BIM [17]. 

Embora o BIM possuí as suas desvantagens, eles podem figurar no “presente futuro” como a 

principal tecnologia da indústria da construção. Quanto mais utilizado for o modelo BIM e 

quantas mais informações forem introduzidas durante o ciclo de vida de um projeto, mais 

benefícios podem ser aproveitados, aumentando o potencial da tecnologia e pressionando para 

a obtenção de vantagens em cada área do projeto [18]. 

 

2.1.6 Panorama Internacional 

 

O desenvolvimento da metodologia BIM, apesar de ainda ser recente, tem vindo a ganhar 

forma, existindo cada vez mais países interessados a estudar e implementar esta metodologia. 

Desde 2001 que a COBIM [19], antiga instituição pública Senate Properties tem vindo a 

desenvolver projetos-piloto para motivar a implementação da metodologia BIM. 

A partir do conhecimento das vantagens desta metodologia e com a procura das empresas em 

adotar o BIM, rapidamente alguns países definiram um plano estratégico para a implementação 

de BIM, definindo uma data a partir da qual essa realidade passará a ser obrigatória, assunto 

esse falado mais adiante. 

Como já foi referido, para se implementar o BIM é necessário adquirir processos, devendo estes 

serem normalizados. Das principais normas europeias destacam-se duas: a PAS1192-2 

Specification for information management using BIM [20] e AEC (UK) BIM protocol [21]. 

Apesar de já haver países na Europa que utilizam esta metodologia há bastante tempo, tendo já 

as suas normas, a União Europeia tem feito esforços no sentido de ser criada uma norma 

europeia, nomeadamente na Diretiva 2014/24/UE, no ponto 4º do Artigo 22, que estabelece que 

“ (…) os contratos de empreitada de obras públicas e aos concursos de conceção, os Estados-

Membros podem exigir a utilização de instrumentos eletrónicos específicos, tais como 

instrumentos de modelização eletrónica de dados de construção ou similares. (…) ”,[22]. 

Atualmente, neste âmbito, podem ser enumeradas as seguintes normas ISO: 
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 ISO 29481–1/ ISO 29481–2 (Building information modelling – Information delivery 

manual), [23]; 

 ISO 16739 (Industry Foundation Classes – IFC);ISO 12006-3 (Building construction – 

Organization of information about construction works),[24]. 

 

Existe alguns que criaram as próprias normas como a Dinamarca, Holanda. Na Noruega foi 

criada uma entidade pelo governo norueguês, a Statsbygg, que criou a Statsbygg BIM Manual 

em 2011 [25],. Também nos Estados Unidos da América foram publicados ao longo dos últimos 

anos vários guias por diferentes instituições, sendo que o National Institute of Building Science 

( NIBS) publicou o National Building Information Modelling Standard,[26]. Este é um dos 

países onde a metodologia BIM mais se desenvolveu, surgindo manuais e guias que servem de 

apoio a outros países. A filosofia Integrated Project Delivery, [27], designada pela sigla IPD, 

trata-se duma abordagem ao desenvolvimento de projetos BIM, que tem subjacente um nível 

de maturidade avançado, e é compreendida pela American Institute of Architects (AIA) como 

o meio para integrar todos os processos num projeto: pessoas, sistemas e procedimentos. Desta 

forma pretende-se otimizar o processo colaborativo subjacente à metodologia BIM, melhorando 

resultados, reduzindo desperdícios e maximizando a eficiência em todas as fases de um projeto, 

desde a conceção à construção. 

De entre os países que já implementaram o BIM podem ser destacados os seguintes: Estados 

Unidos, Reino Unido, Singapura, Coreia do Sul, Japão, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Brasil, 

Austrália e Nova Zelândia. Apenas para permitir uma contextualização, será apresentada de 

seguida uma breve descrição da maturidade BIM nestes países.  

Estados Unidos: em 1999 foi promulgada a exigência da utilização BIM em projeto de obras 

publicas até ao ano de 2007. Em 2003 a General Services Administration (GSA) através do seu 

serviço de edifícios públicos criou o programa nacional denominado 3D-4D-BIM Program. Em 

2006 a GSA decretou que os novos edifícios públicos deveriam utilizar as ferramentas BIM em 

todas as fases da edificação. Segundo a SmarMarket Report de 2012 a utilização do BIM nos 

Estados Unidos cresceu de 40% em 2009 para 71% em 2012. 

As empresas Norte Americanas estão cada mais empolgadas e a pretender investir no uso do 

BIM em comparação com qualquer parte do mundo. O objetivo no imediato é aprofundar a 

interface BIM entre projetistas e requerentes do projeto, na melhoria de resultados do processo, 

bem como na redução dos erros causados por omissões. 
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Singapura: foi um dos primeiros países do mundo a avançar com uma estratégia de 

desenvolvimento e implementação da metodologia BIM, tendo sido dados os primeiros passos 

em 1999. 

Em 2008 através da Construction Authority foi implementado o sistema de aprovação de 

projetos mais rápido do mundo, trata-se de um portal eletrónico que recebe os projetos BIM e 

que os aprova de forma rápida e eficaz. O objetivo inicial era que o projeto fosse aprovado 

dentro de 26 dias, sendo que a meta passou para os 10 dias em 2015. O objetivo principal deste 

país era obter 80% dos edifícios construídos a partir da metodologia BIM, o que foi superado 

em meados de 2015. 

Reino Unido: com o objetivo inicial de reduzir em 20% o custo dos projetos de construção do 

governo e reduzir substancialmente a emissão de CO2, o Reino Unido tem incentivado os 

construtores dando-os benefícios e até exigindo que nas suas obras seja utilizado pelo menos 

até ao terceiro nível (BIM 5D- Custos). A partir do ano de 2016 o objetivo é que se tornem no 

líder mundial em adoção da metodologia BIM, aliás, no presente ano, em toda a construção 

pública exigida a metodologia BIM em todas as suas fases, desde o 3D ao 8D inclusive. 

Coreia do Sul: O nível de implementação BIM ainda é reduzido, mas existem incentivos para 

investigação BIM com o objetivo de melhorar a comunicação, colaboração entre projetistas, 

bem como a redução de erros. 

Japão:  os engenheiros japoneses ainda estão a empregar o uso de BIM em níveis moderados, 

mas estão a relatar benefícios significativos ao fazê-lo. Com o sentir das vantagens por parte 

destes é de esperar o aumento do BIM, com especial foco no aumento da capacidade e 

experiência em fazer BIM com objetivo de lucros mais elevados e custos mais baixos 

Finlândia: é um dos países mais importantes no desenvolvimento da tecnologia BIM, sendo 

que, a indústria da AEC foi das primeiras a utilizá-la nos anos 80. Em 1999, lançaram o software 

Solibri, o qual oferece soluções para análise e compatibilização de projetos. A Senate 

Properties, obriga o uso do BIM em todos os projetos desde do ano de 2007. 

Noruega:  Uma das maiores empresas com interesse governamental deste país, a Statsbygg, 

utiliza esta plataforma para todo o cálculo do ciclo de vida de todos os edifícios. 

Dinamarca: A empresa The Palace & Properties Agency, pertencente ao governo e a Defense 

Construction Service exigem que seja utilizada esta metodologia em todos os seus projetos. 

Brasil: este país é um dos mais desenvolvidos em termos de documentação legal que apoia e 

direciona a informação de suporte do projeto. Sendo assim, foi criada uma Comissão Especial 

de Estudo de Modelação BIM, desta comissão foi criada a norma ABNT/CEE 134 referente ao 
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uso do BIM no Brasil, inclusive sistemas de classificação de elementos e componentes da 

construção. Em 2010, foi criada a norma NBR ISSO 12006-1/2011 relativa à construção de 

edifícios, organização e informação que deve constar na construção. Em 2011, foi criado a 

NBR15965-1 e NBR15965-2 referente ao sistema de classificação de informação, sendo que a 

primeira parte: terminologia e estrutura, e a segunda referente as características dos objetos da 

construção. Foi decretado que até 2018 todas as obras públicas deverão utilizar a metodologia 

BIM.  

Apesar disso, o uso do BIM ainda é recente, inferior a 5anos, no entanto, o objetivo do Brasil 

esta relacionado na criação das capacidades e conhecimentos, com o intuito de aumentar os 

níveis de atividade no futuro, de particular importância no uso do BIM 5D. 

Austrália e Nova Zelândia: A utilização BIM nestes dois países ainda é estreita, comparando 

com as grandes potencias do BIM, mas os novos usuários apresentam benefícios no uso desta 

modelação, nomeadamente na colaboração entre equipas de projeto e proprietários. É neste 

aspeto que está a principal área de investimento BIM para os próximos anos. 

Adaptado de [28], [13], [17] e [12] 

 

2.1.7 Estado atual em Portugal 

 

Em Portugal, a metodologia BIM tem vindo a despertar interesse numa grande parte dos 

participantes na indústria da AEC, tendo sido criado um grupo de trabalho especifico sobre esta 

temática, o GTBIM através da Plataforma Tecnológica Portuguesa de Construção (PTPC), [29]. 

Este grupo é formado por profissionais com vasta experiência em BIM e por docentes do ensino 

superior de várias universidades: Porto, Minho e o Instituto Superior Técnico de Lisboa, ligados 

à indústria AEC. Esta Plataforma procura promover a reflexão sobre o sector, apoiar iniciativas 

e projetos de investigação, incentivando o desenvolvimento e inovação, que possam contribuir 

para o aumento da competitividade do sector, progredindo a ligação entre as empresas, 

entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), associações, federações, 

confederações, entidades públicas ou privadas, do sector da construção e obras públicas ou com 

este ligadas [12]. 

O BIMForum Portugal [30],  pretende liderar a promoção do BIM em Portugal no 

desenvolvimento de melhores práticas e padrões para a gestão da construção virtual, procurando 

assim garantir uma maior vantagem competitiva e diferenciação dos envolvidos. Esta 

instituição tem como missão promover a adoção de BIM na indústria AEC. Deste grupo fazem 
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parte projetistas, empresas de construção, instituições de ensino superior e empresas 

representantes de diferentes softwares BIM. 

A nível académico, surgiram outras iniciativas como por exemplo, o BIMCLUB [31] 

promovido por docentes e estudantes que procuram o desenvolvimento de uma plataforma de 

discussão e promoção da metodologia BIM no meio académico, procurando divulgar e 

incentivar a implementação desta metodologia. Apesar do BIMCLUB estar principalmente 

vocacionado e orientado para o ensino/educação, a participação é aberta a todos os potenciais 

interessados em BIM. O papel das instituições de ensino no desenvolvimento dos futuros 

profissionais é fundamental para apoiar a inovação e aproximar o mercado deste novo 

paradigma. 

Várias iniciativas têm sido promovidas por diferentes entidades como GT BIM, BIMForum, 

Ordem dos Engenheiros, Associação de Estudantes de Engenharia Civil (AEECUM) na 

Universidade do Minho, Núcleo de Tecnologias de Informação na Engenharia Civil (NTIEC), 

na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), entre outras. Estas iniciativas 

vão desde de Workshops, cursos de implementação BIM e sessões de esclarecimento.  

Na Universidade do Minho foi criada uma unidade curricular opcional no curso de Mestrado 

Integrado em Engenharia Civil dedicada exclusivamente ao Ensino do BIM, tendo sido feito 

parceria com outras unidades Curriculares tais como: Estruturas de Betão II e Instalações das 

Construções para o desenvolvimento dos trabalhos académicos num único projeto BIM. À 

semelhança com da Universidade do Minho, outras universidades nacionais têm incentivado o 

uso do BIM pelos seus alunos. 

Tal como noutros países, também em Portugal, existe a necessidade de serem criadas normas 

BIM nacionais. 

Quanto à necessidade de normalização nacional sobre BIM, Aguiar Costa, [32] refere que “em 

Portugal o processo de normalização está a dar os primeiros passos. O Instituto Português da 

Qualidade (IPQ) está representado no grupo de trabalho da Comissão de Normalização 

Europeia para o desenvolvimento da norma BIM europeia, garantindo-se assim uma 

convergência entre os esforços nacionais e europeus, e algumas iniciativas estão também a ser 

dinamizadas para gerar o conhecimento de base necessário ao desenvolvimento de um 

documento de âmbito nacional de valor indiscutível (...)”. 

Poder-se-á afirmar que Portugal, apesar de estar ainda aquém de alguns países nesta matéria, 

está a dar largos passos para a curto ou médio prazo poder também ter uma Norma BIM e poder 
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competir no mercado internacional da indústria da AEC, onde esta exigência é já uma realidade 

[12]. 

 

2.2 Modelação Paramétrica  

A modelação parametrizada permite a agregação de informação à definição de objetos, isto é, 

permite agrupar à geometria as propriedades térmicas, físicas e informações técnicas. Com o 

BIM os objetos passam a ter relações espaciais com outros objetos e regras de interação entre 

objetos, assim os objetos passam a ser caracterizados por classes/famílias de modo a partilhar 

as mesmas características e regras de interação. 

A grande vantagem de usar a parametrização é que permite criar uma biblioteca de objetos que 

promove a otimização e sistematização da informação de forma estruturada, promovendo 

também maior rapidez na modelação e uma modelação com uma maior aproximação da 

realidade. Com a importância do BIM cada vez mais vincada, os fabricantes de objetos estão 

propícios a desenvolver as suas próprias bibliotecas disponibilizando-as de forma gratuita, o 

que é um enorme benefício para quem projeta, visto que, estes objetos são desenvolvidos ao 

pormenor. Deste modo permite apresentar propriedades físicas e técnicas exatas o que nos 

garante maior fiabilidade na análise de todas as fases de projeto. 

 

2.3 Interoperabilidade 

A Interoperabilidade é a capacidade de um sistema comunicar de forma universal com um outro 

sistema. Para esse sistema ser considerado interoperável, é muito importante que ele trabalhe 

com padrões abertos, isto é, que seja universal e amplo aos vários sistemas. A interoperabilidade 

é o único caminho para a comunicação numa plataforma BIM [33].A existência de uma boa 

interoperabilidade elimina a necessidade de réplica de dados, facilitando de forma automatizada 

e sem obstáculos o fluxo de trabalho entre os diferentes aplicativos durante o processo do 

projeto [34]. Segundo a American Institute of Architects (AIA), sem a interoperabilidade de 

software ocorrerão os seguintes problemas [35] e [6]: 

 

 aumento das despesas para a indústria da construção e para o proprietário na formação 

e requalificação profissional das várias plataformas; 

 aumento do desperdício de tempo, materiais, energia e dinheiro; 
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 declínio da produtividade com reintrodução de dados, varias versões e duplicação de 

documentos; 

 perda de informação na duplicação de dados; 

 perda de acessibilidade aos ficheiros no futuro; 

Na indústria da construção existe a necessidade de troca de informação e de documentação 

permanente entre todos os envolvidos num projeto de construção. Considera-se que a troca de 

informação seria muito mais conveniente se todos os envolvidos utilizassem os mesmos 

sistemas. Mas como é natural, existem transferências de informação que passam por softwares 

diferentes visto que cada projetista utiliza o software que melhor se adapta às suas necessidades.  

 

2.4 Aplicações – Aplication Programming Interface (API) 

As aplicações APIs são plugins, o que permite ligações diretas, possibilitando assim a extração 

de dados de uma aplicação e a incorporação desses mesmos dados noutra aplicação ou software. 

A maioria das APIs fornece interface entre os softwares da mesma empresa o que torna possível 

a criação, exportação, modificação, verificação, importação e adaptação de dados no modelo 

BIM. 

As APIs são tipicamente mais robustas, livres de erros e com menor perda de informação, uma 

vez que são criadas e desenvolvidas para a interface de software especifico daquela empresa 

(DWG, DXF. 3DS, SAT) [6]. Estes APIs têm direitos de propriedade não podendo ser 

desenvolvidos ou modificados sem autorização expressa da empresa que os desenvolveu. 

 

2.4.1 Formatos “Open Source” 

 

Estes formatos são desenvolvidos para se tornarem universais, públicos e neutros a qualquer 

utilizador de software. Deste modo, usam esquemas de dados e linguagem públicas, tais como, 

XML ou como um ficheiro de texto como IFC, CIS/2, ISSO ou gbXML. 

 

2.4.2 IFC – Industry Foundation Classes 

 

Desde de 1995, a atual BuildingSmart (antiga Aliança Internacional para a interoperabilidade, 

IAI) veio desenvolvendo o IFC como um modelo de dados neutros para a interoperabilidade de 

dados entre os intervenientes que utilizem a plataforma BIM. Em Abril de 2008, o formato IFC 
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foi registado pela Internacional Organization for standardization (ISO) sob a referência 

ISSO/PAS 16739 (publicly Available Specification) e está em processo para se tornar numa 

Norma Internacional Oficial, [6]. Assim, o principal objetivo da criação do IFC é permitir a 

troca de informação entre engenheiros/arquitetos que utilizam diferentes softwares sem perdas 

de informação. Atualmente existem aproximadamente 150 softwares diferentes certificados 

como compatíveis com o formato open source IFC. 

Este objetivo acontece de modo a forçar as mais importantes empresas de software como a 

Autodesk por exemplo, a tornar-se certificada segundo a Norma Internacional de modo a seguir 

os padrões IFC, dessa maneira o IFC torna-se um formato universal e gratuito de 

interoperabilidade. 

O formato atual é o IFC5, e registado pela norma ISSO 16739:2014 que especifica uma 

representação normalizada de dados e um formato de ficheiros para a realização de troca de 

informação entre aplicações BIM [16].  

O objetivo do IFC é melhorar a comunicação, a produtividade, os custos e a qualidade ao longo 

de um projeto através de uma correta partilha e troca de informação entre todos os 

intervenientes, evitando assim a duplicação de processos e a perda de dados entre ficheiros [36]. 

O aparecimento do IFC veio combater as principais dificuldades de implementação BIM, 

permitindo transpor barreiras que se opõem ao desenvolvimento do processo.  

Apesar do IFC se apresentar como um bom formato para a partilha universal de dados entre 

softwares das varias áreas da industria AEC, ainda existem perdas de informação no ato de 

importação ou exportação de um ficheiro IFC [34]. Os formatos que permitem a 

interoperabilidade entre softwares são formatos open source ou plung-in internos entre 

softwares pertencentes à mesma empresa. Existe, portanto, por parte das empresas um forcing 

para que não seja desenvolvido uma extensão padrão que permita a interoperabilidade universal 

entre os diversos programas BIM. Estas empresas devido a fornecerem programas amplos de 

modelação BIM são beneficiadas se todos os intervenientes do projeto usarem programas 

fornecidos por eles, daí a existência de um forcing para que não seja desenvolvido uma extensão 

que permita que cada projetista use o software de diferentes empresas.  

 

2.4.3 gbXML – Green Building XML 

 

O arquivo XML Green Building, conhecido como "gbXML", foi desenvolvido para facilitar a 

transferência de informações contidas em modelos paramétricos, permitindo a 
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interoperabilidade integrada entre modelos de design de construção e uma grande variedade de 

ferramentas de análise termo-energética. Sendo assim, o Green Building XML é um arquivo 

open source de interoperabilidade para a transferência do modelo 3D BIM ou modelos 3D, 

apenas para ferramentas de simulação de análise energética e de sustentabilidade. A informação 

recolhida em modelos 3D BIM contêm informações mais precisas do que os modelos em 3D. 

Dessas informações, dependendo do tipo de modelo, é possível retirar informações sobre 

dimensões, áreas, volume dos espaços, paredes, laje, janelas, tipo e características dos materiais, 

localização, entre outras informações relevantes para a análise termo-energética do edifício. 

A criação e desenvolvimento do gbXML teve início em 1999 através da empresa Green 

Building Studio, Inc, tendo sido publicada no ano de 2000. O formato gbXML têm o apoio, 

investigação e financiamento das principais plataformas BIM (Autodesk, Bentley, Graphisoft) 

e do departamento de Energia dos EUA. 

Atualmente é considerado o formato standart de interoperabilidade entre os modelos BIM e os 

mais importantes programas de simulação e análise energética, de facto, o seu uso agiliza a 

transferência de informações de e para modelos de engenharia, eliminando a necessidade de 

duplicação de processos e perda de dados. Este processo representa uma diminuição de custo 

significativo para a conceção de edifícios eficientes.  Com este arquivo é possível a interface 

BIM com os demais softwares de análise energética [37]. 

Existe ainda um aplicativo on-line de validação e deteção de erros, designado por gbXML 

Schema Validator, foi disponibilizado a versão 5.12 em agosto de 2014 pela Green Building 

XML Organzation [38]. Através do upload do ficheiro, a aplicação verifica e identifica os erros, 

e ou valida o modelo na ausência de erros do mesmo, assegurando uma análise energética com 

resultados rigorosos e fidedignos. 

 

2.5 Building Energy Modeling 

Building Energy Modeling (BEM) ou simplesmente Energy Model (EM), são modelos 

representativos em 3D que contêm informação sobre a envolvente, não sendo necessariamente 

modelos BIM, em que a informação é representada por um conjunto de planos [39]. Estes 

modelos permitem a simulação virtual ou computorizada de um edifício ou conjunto, 

nomeadamente, sobre o consumo de energia e custos do ciclo de vida de vários itens 

relacionados com energia, como ar condicionado, luzes e água quente.  O BEM é usado também 

para avaliar o retorno de soluções de energia verde, como painéis solares e fotovoltaicos, 

turbinas eólicas e equipamentos de alta eficiência, [40].  
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Os modelos de análise energética estão divididos por 2 conjuntos: o Load Design e o Energy-

Analysis. O primeiro conjunto diz respeito: 

 

 às cargas de ar condicionado, isto é, à quantidade de energia necessária para 

refrigerar/aquecer o espaço; 

 aos requisitos do fluxo de ar volumétrico (a quantidade de ar necessária para 

refrigeração / aquecimento de um espaço); 

 à capacidade dos equipamentos (uma vez que o equipamento pode condicionar um ou 

múltiplos espaços); 

 simular e comparar a eficiência de diferentes tipos de equipamentos. 

 o conjunto de Energy-Analysis permite: 

 prever o consumo mensal de energia bem como o cálculo dos seus custos; 

 calcular a quantidade de dióxido de carbono libertado por ano; 

 simular o custo anual e de ciclo de vida; 

 comparar os benefícios de diferentes opções energéticas; 

 determinar o retorno financeiro das várias soluções propostas. 

 

2.5.1 Benefícios associados à modelação BEM 

 

Os programas de análise térmica BEM são pouco utilizados e rapidamente foram substituídos 

por programas termo-energético pertencente à metodologia BIM. Este tipo de programas 

apresenta alguns benefícios em relação ao processo tradicional, mas não são tão completos 

como os programas BIM, apesar de haver interface entre os mesmos. Desta forma, os benefícios 

associados à modelação BEM são os seguintes: 

 

 processo mais rápido e eficiente do que o tradicional baseado na visualização em 3D do 

modelo; 

 comparação entre produtos e a escolha do mais indicado para o caso especifico; 

  construções mais eficientes, permitindo poupar dinheiro mensalmente e viver num 

edifício confortável e saudável. 

 

2.5.2 Vantagens da implementação do BEM 
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Os modelos BEM baseiam-se essencialmente no estudo da geometria e da orientação do modelo 

de forma a maximizar ganhos e minimizar perdas nas primeiras fases, daí ser importante o 

estudo através de modelos BEM de forma a obter melhores resultados. À medida que se obtém 

a melhor geometria é estudado os materiais que serão utilizados de forma a atingir melhores 

edifícios. Estes programas tanto podem sem ser usados por arquitetos no estudo prévio do 

projeto bem como por parte dos engenheiros nas análises preliminares e finais. Assim, o projeto 

evolui sustentavelmente à medida que o projeto se desenvolve. Daí ser cada vez mais 

importante implementar o BIM 6D durante o processo de modelação. 

Durante o estudo prévio do projeto, programas com interface BEM ou BIM podem dar um 

valioso contributo.  

Para explicação das vantagens será mencionado um estudo BEM descrito por Rosenbaum [41] 

e será o caso usado para se compreender as vantagens adquiridas de se projetar o edifício 

energeticamente à medida que se projeta. É de notar que este estudo é apenas indicativo, sendo 

que o mesmo não é representativo dos objetivos da presente dissertação. Assim as vantagens 

adquiridas ao longo deste estudo foram: 

 

 modelação 3D de um edifício com base nas percentagens de envidraçados por 

orientação durante as 4 estação climáticas, de modo a perceber ganhos e perdas nestas 

direções e estações; 

 estudo do edifício à medida que se projeta; 

 possibilidade de estudar e simular diferentes modelos e materiais de forma rápida; 

 estudo direcionado ao principal foco de consumo energético; 

 estudo de eliminação dos diferentes parâmetros; 

 perceção gráfica e visual do edifício; 

 possibilidade de estudo de custo do ciclo de vida.  

 

Este exemplo demostra como se pode trabalhar ao longo de um projeto tendo em vista a 

eficiência dos resultados. O que foi efetuado por um modelo BEM poderá ser efetuado ao longo 

de um projeto que implemente o BIM 6D. 

 

2.5.3 Entradas necessárias para um projeto BEM 
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Um modelo é geralmente uma tentativa de simular o desempenho de um edifício inexistente, 

ou, de um existente onde se pretende intervir. Como tal, é necessário fazer várias simulações 

no modelo parametrizado. Para isso, é necessário inserir um conjunto de entradas para simular 

o projeto. No caso concreto de projeto em BEM, este conjunto de entradas pode ser dividido 

em 5 tópicos: caracterização do edifício e localização; dados relativos à envolvente do edifício; 

ganhos internos; horários; sistemas técnicos:  

 

i) Tipo de edifício e localização: 

 Localização geográfica; 

 Altura do edifício e pé direito; 

 Tipo de edifício; 

 

ii) Dados relativos à envolvente do edifício: 

 Área das paredes exteriores e orientação das mesmas; 

 Coeficiente de condutividade térmica das superfícies opacas;  

 Área dos envidraçados e orientação; 

 Fator solar dos vãos envidraçados; 

 Coeficiente da condutividade térmica dos envidraçados; 

 Fator de obstrução solar (sombreamentos); 

 Massa dos componentes de construção;  

 

iii) Os ganhos internos: 

 Iluminação em watts por metro quadrado; 

 Cargas de aquecimento em watts por metro quadrado; 

 Horários: 

 Horários de iluminação natural e artificial; 

 Horários de maior carga energética; 

 Horários de ocupação. 

 

iv) Sistemas técnicos:  

 Tipo de sistema de aquecimento, incluindo a fonte e distribuição; 

 Tipo de sistema de arrefecimento, incluindo a fonte, distribuição e unidades terminais; 

 Tipo de sistema de ventilação; 
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 Sistemas economizadores e/ou recuperação de calor, caso existam; 

 Sistema de água quente sanitária; 

 Sistemas especiais (cozinhas comerciais, por exemplo); 

 Sistemas de energias renováveis. 

 

Literalmente, centenas de entradas são inseridas para construir um modelo. Alguns programas 

user-friendly têm built-in padrões industriais que aceleram a criação dos modelos. Certos dados 

são de carácter particular de cada projeto, sendo os mesmos fornecidos pelos requerentes ou 

donos de obra, tais como, horários e tipo de ocupação do espaço. Estes devem fornecer o melhor 

enquadramento, com o maior detalhe possível da ocupação do edifício, diário e sazonal.  

 

2.6 Programas de simulação de desempenho energético 

Com o avanço das tecnologias e com a necessidade de caminhar para construções mais 

eficientes, económicas e sustentáveis nos leva a adotar ferramentas que permitem o estudo do 

edifício de forma rápida, precisa e com menor erro possível. Hoje em dia, existem várias 

ferramentas disponíveis para simulação de edificações quanto ao seu desempenho, existindo 

uma lista com mais de 400 ferramentas de análise térmica [42]. Estes programas são 

ferramentas poderosas para o estudo da energia, do desempenho e conforto térmico durante o 

ciclo de vida do edifício.  Das numerosas ferramentas disponíveis hoje em dia, estas variam em 

muitos aspetos, tais como: tipo de modelos termodinâmicos, a sua interface gráfica 

modelo/usuário, o uso final pretendido, a sua aplicabilidade no ciclo de vida, capacidade de 

trocar de dados com outras aplicações de software, tipo de análise e requisitos normativos. 

A maioria dos programas de simulação térmica consistem num motor, que permite simulações 

detalhadas com base em arquivos de entrada e saída com base em texto, [43].  

O beneficio que mais ressalta, inicialmente, é a oportunidade de os dados de importação ocorrer 

pela interface gráfica do utilizador automaticamente, o que facilita a inserção de inputs e de 

saída de arquivos analisados, [43]. Um dos erros originados pelo cálculo tradicional é oriundo 

da recolha de dados, quantidade e tipos de materiais utilizados, que não acontece se se partir de 

um modelo representativo em 3D. Este permite apenas a recolha de dimensões e áreas dos 

materiais utilizados, ou de um modelo BIM, apresenta mais e melhores informações para 

análise, sendo necessário o acréscimo de poucos inputs. No entanto, os programas de análise 

energética não permitem descodificar os resultados obtidos pela análise da energia. Deste modo, 
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os programas de análise energética, apesar da fácil inserção de dados, necessitam de uma pessoa 

qualificada que teste as limitações dos mesmos e que tenha perceção sobre os processos cruciais 

para a geração dos resultados e sua compreensão simulados devido, essencialmente, à falta de 

qualificação dos profissionais. Segundo [44] estes programas são pouco utilizados pelos 

profissionais na construção civil devido à complexidade e dificuldade gerada pela 

monitorização dos programas, à grande quantidade de dados de entrada nas simulações e à falta 

de conhecimentos multidisciplinares dos utilizadores. 

A maioria das ferramentas de análise energética são desenvolvidas para o uso durante a fase de 

conceção do ciclo de vida do edifício. Recentemente com o avanço das metodologias BIM e 

com o aumento da necessidade de baixar as emissões de CO2, com vista ao nZEB, foram 

desenvolvidos programas que analisam todas as fases do ciclo de vida.  

Para análise da presente dissertação foram considerados alguns programas, tais como: Green 

Building Studio, Energy 10, HEED, Energy Analyses, Ecotect, aQuest, IES VE, Energy Plus. 

Destes programas apenas o Green Building Studio, Energy Analyses e o IES VE é que 

apresentam interface BIM diretamente, isto é, inserindo o modelo BIM diretamente estes fazem 

a interface gráfica entre o modelo e o algoritmo de análise. Todos estes programas aceitam 

ficheiro gbXML, isto é, permitem a transferência de informações contidas em modelos 

paramétricos, permitindo a interoperabilidade integrada entre modelos de construção e uma 

grande variedade de ferramentas de análise termo-energética. 

Os programas de análise energética usados na presente dissertação serão: Energy Analysis do 

Revit, Green Building Studio. O princípio orientador desta dissertação é o de verificar se a 

metodologia BIM é indicada para análise termo-energética. Assim, só fazia sentido o estudo 

utilizando um programa de análise termo-energética que contenha a metodologia BIM 

diretamente.   

 

2.6.1 Energy Analysis do Revit 

 

O Energy Analysis é um modulo incorporado no programa da Autodesk Revit. Desta forma, o 

Revit surge como uma possível ferramenta para análise termo-energética de edifícios usando a 

metodologia BIM. A plataforma BIM, e neste caso o software Revit, permite a criação e 

desenvolvimento de modelos de edifícios, as built, ou seja, um modelo digital que representa 

todos os aspetos existentes ou que irão existir no futuro edifício. Deste modo, a análise 

energética e sustentável, BIM 6D, é possível graças aos recentes upgrades do programa. 
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O Energy Analysis permite dois modos de análise termo-energética, o primeiro é uma análise 

interna baseada nas necessidades de aquecimento e arrefecimento dos espaços e a segunda 

hipótese é o cálculo da envolvente do edifício baseada no conceito de computação na nuvem 

Autodesk Green Building Studio, ou seja, a simulação virtual e o acesso aos serviços é efetuada 

pela plataforma web. Desta forma, é possível continuar a projetar enquanto o servidor virtual 

analisa o modelo e o calcula. Por meio deste processo, a análise é realizada num servidor 

remoto, permitindo que os modeladores obtenham rapidamente informações energéticas sobre 

o consumo e os custos do ciclo de vida dos edifícios, ajudando a desenvolver projetos de 

construção mais sustentáveis [45]. Assim o Revit permite dois módulos de análise, o Energy 

Analyses que permite o estudo interno das necessidades de aquecimento e arrefecimento e 

dentro deste, mas numa plataforma web utiliza o Green Building Studio para a análise da 

envolvente do edifício.  

Neste módulo é possível o cálculo energético nas diferentes fases de projeto, isto é, as primeiras 

análises podem ser efetuadas usando um conjunto de blocos de forma a se perceber qual a 

melhor orientação para aquele lugar. Esta forma de cálculo é designada por massa conceitual. 

A segunda forma é a análise de elementos de construção. Esta é efetuada quando já existem 

mais informações sobre o projeto como, paredes, telhados, pisos e janelas sem esquecer as 

questões relacionadas com a orientação e tipo de edifício. Se necessário, para uma análise mais 

profunda, é possível a análise usando os dois modelos, o de massa conceituais e elementos de 

construção.  

Muitas vezes nas fases mais adiantadas da construção utiliza-se a análise de elementos de 

construção e os elementos de massa para definir os edifícios envolventes, bem como, vegetação 

e sombreamento. Assim, deste modo estes elementos de massa não são analisados 

termicamente, mas a sua influência é sentida no projeto.  

 

 Estudos em modelos de Massa 

 

Os estudos de massa, são os primeiros estudos a serem efetuados ao mesmo tempo que se 

projeta. Este modo de analisar permite ao projetista perceber os ganhos de energia gerados pela 

forma geométrica do edifício. Isto é, partindo da localização do edifício, e da forma geométrica 

(tamanho, forma, orientação, percentagem de envidraçados, sombreamento e possíveis 

materiais) e de algumas configurações de energia é possível prever os ganhos de aquecimento 

e arrefecimentos gerados pela forma do edifício e os gastos gerados pelo edifício ao longo do 
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ciclo de vida. O uso de elementos de massa possibilita, nas primeiras fazes o mesmo estudo 

descrito anteriormente sobre as vantagens adquiridas ao longo de um projeto BEM. 

Tendo o modelo de massa definido é possível enviar o modelo para simulação energética para 

a nuvem Green Building Studio. A partir dos resultados gerados é possível exibir múltiplas 

simulações e compará-las lado a lado. Estas simulações servem para o projetista compreender 

o uso de energia na construção de modo a caminhar para um projeto sustentável [46]. 

O modelo analítico de energia criado a partir de massas conceituais também pode ser exportado 

para diversos formatos comuns: gbXML, DOE2 e Energyplus, [46] para análises mais 

profundas e até comparação de resultados obtidos por diferentes programas. 

 

 Estudo por elementos da construção 

 

Após a criação dos modelos de massa, é possível adicionar a esses elementos de construção 

(como paredes, telhados, pisos e janelas; elementos de ambiente/espaço são opcionais) e definir 

as restantes configurações de energia (especialmente o tipo de construção). Após o envio e 

receção dos resultados pelo Green Building Studio é possível pelo mesmo modo dos modelos 

de massa comparar resultados de forma a compreender o uso de energia na construção, [46]. O 

modelo analítico de energia criado a partir de elementos de construção também pode ser 

exportado para aplicativos adicionais em diversos formatos comuns: gbXML, DOE2 e 

Energyplus. 

 

2.6.2 Green Building Studio  

 

O Green Building Studio da Autodesk é um dos mais populares modelos de análise energética 

contendo a metodologia BIM. Este programa tem estado em desenvolvimento há mais de quatro 

décadas e foi validado pelo Laboratório Nacional Lawrence Berkeley e do Laboratório Nacional 

de Los Alamos. Neste momento, após varias modificações tornou-se num serviço baseado numa 

nuvem flexível pertencente à Autodesk, que permite a criação de simulações de desempenho 

de construção para otimizar a eficiência energética e para trabalhar em direção a neutralidade 

de carbono no início do processo de conceção arquitetónica. O Autodesk Green Building Studio 

pode ser usado de forma independente através de uma pagina Web. A partir do momento em 

que se tornou um serviço Web da Autodesk foi anexado ao programa Revit sendo que o seu 
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uso, neste momento, cerca de 90% destinada a análises energéticas pelo Revit [47]. Este 

programa é certificado pela ANSI/ASHRAE 140/2011. 

Apesar deste programa estar anexado ao programa Revit, é criado um ficheiro gbXML externo, 

o qual é enviado para a nuvem web do GBS. Muitas vezes acontece que quando é convertido o 

modelo num ficheiro gbXML ocorre um erro de exportação de elementos o que faz com que o 

ficheiro não seja correspondido, este erro acontece essencialmente quando se utiliza programas 

externos de modelação/ análise energética. Uma vez, que tanto o Revit como o GBS pertencem 

à mesma empresa, consegue-se com que o programa converta o ficheiro com os menores erros 

possíveis. Daí conseguir-se melhores análises e resultados usando unicamente o conjunto destes 

dois programas. [47]. 

 

 Princípios Orientadores 

 

Atualmente, existe uma consciência crescente e preocupação com as mudanças climáticas 

resultantes do aumento das emissões de CO2. As principais instituições governamentais e o 

público em geral exigem edifícios mais sustentáveis e eficientes energeticamente. A procura de 

níveis de elevada eficiência energética permitem  uma redução da energia primária, consumo e 

emissões de CO2 o que vai de encontro a implementação do novo conceito de NZEB para todos 

os edifícios até 2020, [48].  Esta norma força a necessidade da indústria AEC em adotar 

processos de análise interdisciplinar de forma mais coordenada e integrada, permitindo a 

compartilha e atualizações de informações de construção e conhecimento através de todas as 

partes interessadas, desde o processo de projeto até à construção. Com estes aspetos, programas 

BEM ou programas com interface com modelos BIM permite ao longo da construção do projeto 

fazer a análise energética mais rápida e precisa de modo a que os intervenientes do projeto 

possam trabalhar com a sustentabilidade em mente desde do início do processo.  

Assim sendo, o GBS baseia-se em três princípios orientadores de forma a incutir nos arquitetos, 

engenheiros, construtores e por último, clientes que o caminho para a sustentabilidade tem que 

caminhar logo no início do processo de forma pró-ativa de maneira a construir mais 

rapidamente e melhores edifícios. Os três princípios do GBS para que os utilizadores apostem 

neste tipo de programas são: Trust (confiança); Cohesion (coesão); Scale (escala), como de 

pode verificar na Figura 6. 
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Figura 6 − Princípios Orientadores GBS, adaptado de [47] 

 

 Princípio de Cálculo do Green Building Studio 

 

O Green Building Studio (GBS) usa a interface do programa DOE 2.2 sendo este um software 

de análise amplamente utilizado e aceite. Este software pode prever o uso de energia e os custos 

para todos os tipos de edifícios. O DOE-2.2 utiliza uma descrição do edifício, de construção, 

horas de funcionamento, sistemas técnicos (ar condicionado, iluminação, climatização, 

ventilação, entre outros), bem como, as taxas de utilização fornecida pelo utilizador ou pré-

definidas, juntamente com dados meteorológicos pré-definidos ou definidos pelo utilizador, 

para prever uma simulação de horaria e para estimar picos de potência e custos. O "simples" 

programa DOE-2 é uma "caixa DOS", que requer experiência substancial para ser utilizado de 

forma eficaz. Outros programas igualmente de análise termo-energética usam o programa DOE-

2 como seu cérebro, apenas necessitando de alguns upgrades auxiliares adicionais e 

mostradores gráficos para o auxilio na utilização do DOE-2, entre esses programas encontra-se 

o Equest, PowerDOE, The Life-Cycle Costing (LCC). Assim, a linguagem algorítmica do 

programa DOE-2.2 é utilizada em vários outros programas sofrendo apenas alterações visuais 

e gráficas.  

A análise termo-energética feita pelo GBS é dependente das relações existentes entre a forma 

geométrica do edifício, vizinhança, sistemas de aquecimento e arrefecimento, utilização do 

edifício e clima (Figura 7). Assim, para cada conjunto de princípios causadores de consumo ou 

ganho energético o GBS define um conjunto de dados (materiais, sistemas, tipo de uso, dados 

climáticos e utilização) necessários e de princípios para a análise energética.   

 

Trust

• Credibilidade

• Transparência

Cohesion

• Litigável

• Continuação do ciclo 

de vida

Scale

• Fácil de usar

• Plataforma acessível
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Figura 7 − Relações existentes complexas num sistema termo-energético que influência a 

análise energética, adaptado de [47] 

 

Quanto à forma do edifício esta altera os resultados dependendo da geometria, orientação, 

tamanho e sombreamento. Este principio influência diretamente o consumo energético do 

edifício. Assim, é criado no modelo BIM, um modelo de energia analítica (EAM) em que cada 

espaço é considerado uma fração de um edifício. Em cada superfície é representada a troca e os 

caminhos que a energia percorre entre edifício/fração adjacente ou edifício/ambiente. 

Não só a forma do edifício influência a perda ou os ganhos de energia, mas também o tipo de 

material escolhido interfere diretamente nas características energéticas do edifício. Parâmetros 

como condutibilidade térmica, a densidade e o calor especifico influenciam diretamente a 

análise termo-energética. Estes parâmetros influenciam diretamente a resistência térmica, a 

inercia térmica (massa calorifica) e humidade presente no edifício. 

Os sistemas de aquecimento e arrefecimento mecânicos (AVAC, iluminação, equipamentos, 

água quente sanitária, energias alternativas revoáveis) consomem e produzem energia para 

atender às necessidades do edifício e dos ocupantes. Estes mecanismos são altamentes 

complexos e o seu cálculo elaborado complexo, sendo utilizados algoritmos criados ao longo 

dos anos que permitem que o utilizador tenha confiança nos resultados produzidos através das 

características pré-definidas ou definidas pelo utilizador, tais como: horários de ocupação e 

número de ocupantes, tipo de espaço e suas necessidades, temperaturas de referência para 

aquecimento e arrefecimento. Portanto, o GBS utiliza a norma ASHRAE 90.1 onde se 

encontram padronizados os princípios enumerados anteriormente, podendo, sempre que o 

modelador desejar, alterar esses mesmos dados.  
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2.7 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 

Serviços (RECS)  

O Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, revoga os anteriores Sistema de Certificação 

Energética dos Edifícios (SCE - DL78/2006, de 4 de abril), Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE - DL80/2006, de 4 de abril) e Regulamento 

dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE - DL79/2006, de 4 de abril) 

passando a existir unicamente dois regulamentos: Regulamento de Desempenho Energético de 

Edifícios de Habitação(REH); Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Comércio e Serviços (RECS), no caso desta dissertação de pequenos edifícios de serviços. 

Para avaliação energética pelo regulamento será utilizado este decreto de lei, tendo o mesmo, 

na presente data, já sofrido duas revisões, uma a 25 de novembro de 2015, DL251/2015 e a 

última a 23 de junho de 2016 pelo decreto lei nº28/2016. 

Para além de alterações ao nível dos requisitos térmicos e energéticos, são preconizadas 

alterações nas metodologias de cálculo do desempenho energético. 

A avaliação energética no âmbito do DL118/2013 compreende uma avaliação detalhada das 

condições de exploração de energia de um edifício ou fração, com vista a identificar os 

diferentes indicadores energéticos e a caracterizar os consumos energéticos. A avaliação 

energética inclui, entre outros aspetos, o levantamento das características da envolvente e dos 

sistemas técnicos, a caracterização dos perfis de utilização e a quantificação, monitorização e a 

simulação dinâmica dos consumos energéticos. 

O Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS) 

impõe a obrigatoriedade de se realizar, periodicamente, uma avaliação energética dos consumos 

energéticos dos edifícios de comércios e serviços, com vista à identificação da necessidade e 

das oportunidades de redução dos consumos específicos de energia, e de se verificar a 

necessidade da elaboração de um plano de racionalização energética com a identificação e 

implementação de medidas de maior eficiência energética com viabilidade económica. A 

avaliação energética no âmbito do RECS resulta na emissão do respetivo certificado, no âmbito 

do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE) e na elaboração de um relatório de 

avaliação energética. 
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Na presente dissertação irá ser utilizada a folha de cálculo elaborada pelo Instituto de 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção [49], sendo esta uma 

associação sem fins lucrativos vocacionada para as áreas da Construção, Energia e Ambiente.   

Para a aplicação do cálculo preconizado pelo Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Comércio e Serviços (RECS) aos Pequenos Edifícios de Serviços Sem 

Climatização (PESsC), utilizou-se a folha de cálculo aplicável tanto a edifícios novos como 

edifícios existentes sendo a versão 2.25 de 26 de setembro de 2016. Esta folha é atualizada em 

função do contributo dos utilizadores, bem como, devido a pequenas alterações do regulamento 

as quais vão sendo identificadas com o número da versão (vi.ii) e a data de lançamento 

(aaaammdd) e está disponível no site do Instituto de Investigação e Desenvolvimento 

Tecnologico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade (IteCons), [50] 

Trata-se de uma ferramenta que permite o cálculo dinâmico simplificado de acordo com a EN 

ISO 13790, conforme preconizado no RECS, com as funcionalidades de outras ferramentas 

desenvolvidas pelo ITeCons, nomeadamente, o levantamento e caracterização térmica da 

envolvente, o levantamento de equipamentos e iluminação e definição de perfis de utilização, 

a verificação automática de requisitos e o estudo de medidas de melhoria. 

Em conjunto com a folha de cálculo foram utlizadas mais duas ferramentas de cálculo, uma 

destinada ao cálculo das potências de iluminação e equipamentos e estabelecimento de perfis 

de utilização na versão nº 103 de 11 de dezembro de 2014 e a outra permite o cálculo das 

emissões de CO2 e o custo de exploração sendo a versão nº 1,0 de 24 de novembro de 2014 

[50]. 

 

2.8 A influência de Mike Reynolds  

Mike Reynolds é um defensor nato do viver radicalmente sustentável, isto é, viver a partir do 

que o planeta nos dá e reutilizar resíduos para a construção de edifícios. Após a conclusão do 

seu curso em arquitetura em 1969 na Universidade de Cincinatti, começou a produzir obra que 

testa os limites dos códigos de construção, defendendo que a Arquitetura incutida nele não era 

a que o mundo precisava, pois estamos a ficar sem água, sem petróleo, com aumento do 

aquecimento global e crescimento populacional era preciso fazer algo diferente. A partir desse 

momento o seu principal objetivo era proporcionar a melhor a qualidade de vida agora e 

futuramente tornando o Mundo mais sustentável para as gerações futuras, “trata-se de um caso 

de sobrevivência, o mundo está a ir para o abismo” [51]. Após a conclusão da sua dissertação 

de Mestrado, em 1971, começou a construir casas a partir da recolha de lixo como latas de 
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alumínio, garrafas de plástico e pneus. Construiu a sua própria casa em 1972 recorrendo ao uso 

de latas de cerveja com fio como se tratasse de um tijolo tendo patenteado este processo no ano 

de 1973 [52], tal como se pode observar na Figura 8. Nessa altura Reynolds começou a definir 

o seu processo de construção como sendo Earthship Biotecture em que define que qualquer 

objeto pode ser utilizado para a construção desde que seja um material natural, que possa 

posteriormente ser reutilizado. Mas o conceito “Earthship” partiu da capacidade de reter 

temperatura a partir da massa térmica. Tendo sido estabelecida a massa térmica ao redor do 

edifício, essa temperatura mantem-se, sendo que o arquiteto Mike Reynolds define como sendo 

“algo extremamente poderoso” e começou a usar este principio intensamente desde que teve 

conhecimento “desse poder” [51].  

 

Figura 8 − Esquema da estrutura da Parede, patente nº3721059 de 20 de março de 1973 [52] 

 

Nesse momento percebeu que um pneu velho poderia tornar-se uma massa térmica poderosa e 

duradouro, quando preenchido com o solo e que uma garrafa poderia ser usada como isolamento 

térmico e acústico. Com o uso de garrafas (Figura 9) consegue incluir a iluminação natural nos 

seus projetos. O conceito por detrás destas casas chamou atenção de várias celebridades e de 

ativistas ambientais e rapidamente tornou-se um “ícone” deste tipo de construção.  

A validação destes materiais recicláveis recorreu ao método tentativa erro, daí terem surgido 

várias queixas dos primeiros clientes o que levou a serem retiradas as suas credenciais em 
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arquitetura por falta de segurança e ilegalidade do seu tipo de construção. Reynolds lutou na 

justiça por acreditar nos seus princípios acabando por desistir da sua acreditação depois de 

vários anos de luta contra vários clientes [53]. 

 

Figura 9 − Casa verde “phoenix” construída com garrafas recicladas - Michael Reynolds, 

adaptado de [54] 

 

Outras das queixas apresentadas foram devidas à qualidade do ar interior, eflorescências e 

condensações que ocorriam nas casas, devido à dificuldade do controlo da temperatura, 

iluminação e ventilação. Reynolds para combater estes problemas começou a incutir o uso de 

refrigeração geotérmica ou ar condicionado e acrescentou nos seus projetos o uso de painéis 

solares. 

Devido ao aumento da preocupação com o aquecimento global Reynolds começou a ser 

considerado o profeta do movimento verde, tendo em 2007 sido documentada a sua vida e obra 

no filme sobre a sua vida “Guerreiro do Lixo”. A partir desse momento, Reynolds decidiu voltar 

a projetar, mas respeitando as normas legais nos seus projetos restabelecido a sua licença de 

arquiteto passado 17 anos de lutas em tribunais.  

Ao longo do documentário Garbage Warrior (Guerreiro do Lixo) ele define que as pessoas 

estão a tornar o planeta em algo inabitável e como tal, tem que se ser defensor e propor 
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diferentes caminhos para que se possa salvar o mundo. Reynolds descreve uma das suas novas 

casas, chamada de Phoenix "Não há nada que entra nesta casa, não há linhas de energia, não há 

linhas de gás, não há linhas de esgoto que sai, há linhas de água que entram, sem energia a ser 

utilizada... Estamos sentados em 6.000 litros de água, há cultivo de alimentos, o esgoto é 

internalizado, 70ºF [21 ° C] durante todo o ano... estes tipos de casas tornam os aspetos da vida 

mais simples e coloca o Mundo nas suas próprias mãos... Uma família de quatro poderia 

sobreviver totalmente aqui sem ter que ir até a loja". Outro aspeto que o arquiteto chama a 

atenção é o facto das suas obras poderem operar fora do serviço público de rede elétrica, rede 

de aguas e esgotos públicos, com tantas vantagens enumeradas começou-se a acreditar que era 

possível viver de produtos naturais e da reciclagem do lixo de forma sustentável em qualquer 

lugar do mundo, em quaisquer climas de forma económica sem requerer a serviços públicos, 

mantendo inteiramente as características térmicas (até melhores), ser mais sustentáveis, 

duradouros, e resistentes.   

A empresa Plako acredita que é possível viver num mundo mais sustentável e que deve 

contribuir para a redução do impacte negativo da espécie humana sobre o planeta através de 

pequenos gestos e ações diariamente. Para tal, os princípios defendidos por Reynolds foram os 

escolhidos para criação do edifício Utopia.  

 

2.9 Uso de pneus como elementos de construção 

Em meados do século XIV, a substituição das rodas de ferro e de madeira pelos pneus de 

borracha constitui um marco no desenvolvimento do setor dos transportes.  

Embora inicialmente, a quantidade de pneus em fim de vida não apresentasse dimensão 

preocupante, nem na época os cuidados de preservação ambiental assumissem particular 

importância, com o desenvolvimento do mundo e por conseguinte o aumento de produção de 

pneus, a problemática do seu impacte ambiental acabou por ganhar um singular protagonismo. 

Ao problema que os pneus materializam enquanto resíduo, associa-se um outro, também 

importante, enquanto consumo de recursos naturais.  

A estrutura de um pneu envolve, basicamente, borracha, aço, tecido de nylon ou poliéster que 

lhes dá características necessárias à segurança e ao bom desempenho, constituindo, por outro 

lado, materiais de difícil decomposição, não biodegradáveis. A decomposição total dos pneus 

leva, aproximadamente, 600 anos, sendo, por conseguinte, resíduos de difícil eliminação [54] 



Aplicação da Metodologia BIM na Análise Termo-Energética Comparativa do Edifício 
Utopia 

 

66 
 

A indústria da construção civil é uma das que mais contribui na extração de recursos naturais 

do planeta, como tal, a utilização de resíduos em fim de vida como matéria-prima, no caso 

particular os pneus, pode revelar-se uma boa alternativa no que a este problema diz respeito, 

contribuindo assim para a proteção ambiental e a conservação das fontes naturais de materiais 

convencionalmente utilizados. 

Será que o uso de pneu como elemento de construção é verdadeiramente sustentável e não causa 

maior poluição e contaminação do solo, da água, e do ar devido a sua desagregação? Será que 

é verdadeiramente eficaz o uso de materiais em fim de vida em novas aplicações que não foram 

projetadas inicialmente? Será que em vez de ser mais sustentável prejudica o meio ambiente? 

Pensa-se que o uso deste material evita a poluição ambiental, mas, verdadeiramente não se sabe 

qual o impacte na saúde devido a construção de edifícios com estes materiais. Recentemente, a 

industria da construção civil tem-se preocupado em reutilizar materiais em fim de vida sem que 

haja um estudo aprofundado sobre o benefício e as desvantagens desta reciclagem. Tem que 

haver ponderação entre o reutilizar e o reciclar. Desconhece-se a existência de estudos que 

comprovem que reutilizar e alterar os resíduos formando novos objetos libertam menor ou 

maior quantidade de CO2 durante o processo de construção e se as toxinas libertadas durante a 

composição ao ar livre são ou não mais prejudiciais à saúde do que os colocar em aterros 

destinados a esse fim.  

Esta dissertação irá centrar-se na análise térmica do resíduo de pneu como material pertencente 

a uma parede de construção. Pretende-se perceber se o seu uso, deste ponto de vista é benéfico 

e se pode ser alternativa aos materiais artificiais/naturais mais comuns na AEC.  

 

2.9.1 Pneu como resíduo 

 

Desde os tempos remotos, o ser humano livrou-se dos resíduos que produzia abandonando-os 

em locais mais ou menos apropriados, originando a criação de focos de criação e propagação 

de patologias, situação que, infelizmente, ainda se verifica. 

O pneu é um material que possui um papel fundamental e insubstituível, tanto no transporte de 

passageiros como no de cargas, sendo fabricado praticamente através da mesma tecnologia em 

todo o mundo com o objetivo de proporcionar: economia, durabilidade, segurança e conforto. 

Nos dias de hoje, esta melhoria na qualidade dos pneus vem acompanhada por exigências de 

destino após o fim da sua vida útil porém, ainda não são definitivamente cumpridas, 

principalmente pelo envolvimento de diversos intervenientes, como fabricantes, revendedores 
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e utilizadores, tornando-se difícil o trabalho de reaproveitamento, consciencialização dos 

utilizadores e acompanhamento de fim de vida [55] 

Desde os países mais ricos aos países mais pobres, os pneus são uma parte significativa do 

comércio internacional. Nesse sentido, anualmente são produzidos cerca de 1 400 milhões de 

pneus novos em todo o Mundo. A Europa contribui com aproximadamente 26,6% dessa 

produção, e uma percentagem idêntica de pneus usados são retirados dos veículos. Quando os 

pneus retirados e não se podem reutilizar, estes passam para a fase de final de vida, designando-

se como: pneus-resíduos, pneus em fim de vida ou pneus inservíveis [56] 

Segundo a European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) [57] na Europa, 

anualmente, são produzidos cerca 3,2 milhões de toneladas de pneus usados. Desses 3,2 milhões 

de toneladas, cerca de 2,6 milhões de toneladas permanecerão no mercado da União Europeia 

para reutilização e reciclagem.  

Em 2009, na União Europeia somente cerca de 5% de pneus em fim de vida é que tiveram como 

destino final os aterros, tendo sido 95% desses pneus encaminhados corretamente. Face às boas 

percentagens apresentadas, a Europa é um dos continentes mais avançados no que diz respeito 

à reciclagem e valorização de pneus em fim de vida. No entanto, cerca de 2,5 milhões de 

toneladas de pneus em fim de vida foram encaminhados para a reciclagem e para processos de 

recuperação, sendo utilizados na produção de energia e na valorização do material [57]. 

Existem atualmente vários destinos que podem ser dados à maior parte do lixo “produzido” por 

cada um de nós, desde a inceneração à reciclagem. No caso específico dos pneus, estas 

alternativas são bastante dispendiosas, sendo por isso aconselhada a reutilização desses 

resíduos, de maneira a tirar proveito das suas potencialidades.  

A nível nacional e de acordo com a entidade que organiza o Sistema Integrado de Gestão de 

Pneus Usados (SGPU) a quantidade de pneus recolhidos e tratados em 2014 aumentou 

relativamente a 2013, facto que reflete a evolução observada no quantitativo de pneus usados 

gerados a nível nacional. Tal como tem vindo a acontecer desde 2008, a taxa de recolha do 

SGPU foi superior a 100%, o que significa que a Valor pneu recolheu mais pneus do que aqueles 

que foram gerados nesse mesmo ano [58]. Pela observação da Figura 10 é possível constatar 

que dos cincos destinos: recauchutagem, reciclagem, valorização energética, reutilização e 

aterro, apenas os três primeiros destinos têm sido utilizados para tratamentos dos pneus. É de 

louvar que, hoje em dia, nenhum pneu recolhido pelo SGPU é levado para aterro, o que não 

acontecia até ao ano de 2005. Quanto à reutilização a quantidade de pneu ainda é diminuta 

(<1%) o que indica que os utilizadores, nomeadamente da construção civil, estão reticentes 

quanto as vantagens e benefícios da reutilização destes materiais como material de construção 
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civil e de outros fins. É importante referir que desde de 2009 o número de toneladas recolhidas 

tem diminuído o que indica que cada vez mais os pneus são mais duradouros e confortáveis não 

havendo necessidade, pelo aumento da tecnologia, de trocas constantes de pneus. Se se têm 

recolhido mais de 100% dos pneus produzidos indica também que se está a “limpar” o meio 

ambiente o que é um bom dado. Do gráfico desta Figura 18 pode-se retirar que, devido ao menor 

número de pneus recolhidos e devido à diminuição do número de pneus recauchutados, a 

preferência da SGPU vai para o tratamento dos pneus por via da reciclagem e da valorização 

energética dando preferencialmente importância à reciclagem.   

 

Figura 10 − Tipo de tratamento e destino dado aos pneus em fim de ciclo de vida, em 

toneladas, adaptado de [58] 

 

É de louvar que atualmente haja uma política de gestão de pneus usados devidamente 

regulamentada, que a seu tempo os vá encaminhando para o devido destino. Por outro lado, 

estas politicas atuam maioritariamente nos resíduos que estão a sair de circulação neste 

momento, enquanto que, por todo o planeta, existem milhares de aterros com milhões de 

toneladas de pneus. A exposição de aterros de pneus, e da maioria dos resíduos, influencia o 

aparecimento de insetos que podem transportar doenças, e outros animais potencialmente 

perigosos, constituindo um constante perigo de incêndio.  

A reciclagem é, hoje em dia, um método de reaproveitamento de produtos em fim de vida, 

permitindo minimizar o recurso às fontes naturais.  Os pneus podem ser classificados como 

renováveis ou não renováveis, sendo que apenas estes últimos se tornam um produto em final 
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de vida. Os pneus renováveis, isto é, aqueles que podem ser reaproveitados, são sujeitos a um 

processo industrial denominado recauchutagem, que consiste na “remoção da banda de 

rodagem desgastada da carcaça do pneu, para que, através de um novo processo de 

vulcanização, se coloque uma nova banda de rodagem” [59]. É importante frisar que para que 

possam ser sujeitos a este processo de reaproveitamento, os pneus têm que cumprir certos 

requisitos, tais como: ausência de cortes e deformações, a banda de rodagem não pode estar 

totalmente desgastada [59]. Devido a esses problemas, cada vez mais, opta-se por reciclagem 

dos pneus para posterior uso em conjunto com outros elementos. Normalmente a reciclagem 

passa pela trituração em elementos de menor dimensão para posterior uso/criação de outros 

materiais, nomeadamente, agregados compósitos para pavimentos, drenagens. Este processo 

não elimina o problema dos pneus em fim do ciclo de vida, apenas permite um prolongamento 

da sua vida útil [60].  

 

2.9.2 Exemplos de aplicação de pneus em estruturas 

 

A parede do edifício em estudo é um caso de aplicação de estruturas feitas com pneus. Neste 

caso, esta parede foi baseada no trabalho do arquiteto Michael Reynolds e adaptada ao clima e 

ao fim que se pretendia.  

Existem diversas formas de reutilizar os pneus em obras de Engenharia, nomeadamente, na 

contenção e na proteção de encostas e de margens dos rios, controlo da erosão (ou recuperação 

de áreas erodidas), barreiras de proteção rodoviária, estruturas de suporte de terras, estruturas 

de suporte vertical (caso de estudo) e em construções de formas para a construção de jardins, 

mobiliário, entre outros, como se pode verificar na Figura 11. 
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Figura 11 − Exemplos de Reutilização de pneus em fim de vida 

 

 

Deste modo, existem algumas técnicas para a construção de muros em pneus. Essas técnicas de 

construção com pneus variam essencialmente no modo como é feita a ligação entre pneus. 

Sendo assim, os casos mais frequentes é o uso da técnica da Pneusol, que pode ser observada 

na Figura 12, em que o pneu é amarrado através de uma corda/arame nas 4 direções e de seguida 

é feito o reforço dos cantos através da ligação entre pneus por um pneu aberto e aparafusado 

aos pneus inteiros. Outra técnica é o uso de elementos verticais (estacas em madeira) de modo 

a não ser possível a abertura dos pneus sujeitos a cargas horizontais. A técnica usada no caso 

deste trabalho, é um pouco diferente, uma vez que se trata de uma parede e que essencialmente 

as cargas são descendentes e verticais. O engenheiro responsável pelo projeto Utopia assumiu 

que o simples entrelaçamento (quincôncio) entre pneus era eficaz sendo reforçado os cantos por 

inserção de um pilar com uma argamassa.  
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Figura 12 − Amarração dos pneus pelo entrelaçamento − Técnica Pneusol, adaptado de [61] 

 

Em traços gerais a construção de muros de pneus consiste na colocação de pneus no solo ou 

numa estrutura destinada a colocação e na posterior compactação de solo no seu interior com o 

recurso a um martelo. Frequentemente, é colocada uma camada de papel na abertura de fundo 

dos pneus para evitar que o solo saia pela sua parte inferior, à medida que se realiza a 

compactação. Depois de efetuadas estas ações para a primeira camada é colocada uma nova 

camada no topo, repetindo o processo até se atingir a altura do muro desejada para o efeito [62]. 

As sucessivas camadas devem ser posicionadas em quincôncio (Figura 10), de modo a obter 

uma ligação mais eficaz e menos espaços vazios, sendo estes últimos igualmente preenchidos 

com solo compactado. O solo tem como principal objetivo fornecer maior massa ao muro, 

permitindo contrariar os impulsos exercidos pelo solo a conter. 

 

 

Figura 13 − Entrelaçamento dos pneus pela técnica quincôncio, edifício Utopia 
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2.9.3 Desvantagens 

 

Um dos principais problemas deste tipo de muros segundo [63]  é o envelhecimento da borracha 

dos pneus, fenómeno complexo e que depende de diversos fatores, nomeadamente:  

 Raios ultravioleta – a luz e o calor podem causar uma decomposição da superfície da 

borracha, provocando o aparecimento de fissuras; caso o pneu esteja completamente 

enterrado este fenómeno já não acontece. No caso deste trabalho como os mesmos serão 

revestidos, não se coloca este problema;  

 Acidez do solo – ácidos fortes (com pH na ordem de 1) destroem a borracha, devendo 

este fator ser devidamente controlado; 

 Défice nas ligações entre pneus, originado deslocamentos horizontais; 

 A não uniformização da compactação do solo; 

 Falta de homologação quanto aos critérios de sustentabilidade, térmicos e estruturais.  

 

2.10 Blocos em terra comprimida 

A terra crua teve e tem seu uso bastante difundido pelo globo terrestre, tendo sido detetadas 

inúmeras formas de utilização deste material. Em 2016, pelo menos 1/3 da população do globo 

terrestre habita em construções feitas usando a terra crua como material de construção [64], 

(Figura 13 e 14 ). 

 

Figura 14 − Distribuição terreste de construções em terra [66] 
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A terra, nomeadamente os blocos de terra comprimida (btc), por ser um material natural e com 

características sustentáveis foi outro dos materiais que será alvo de uma análise termo 

energética comparativa com o pneu, na presente dissertação. 

 

Figura 15 − Escola El Haj Yousif na Tunísia em construção com blocos de terra, adaptado de 

[65] 

 

A terra, como material de construção, para além de ter associada uma menor energia 

incorporada, proporciona edifícios com um baixo impacte ambiental e mais sustentáveis. Trata-

se de uma matéria prima ecológica, abundante, acessível, económica e reutilizável. No entanto, 

apesar de a construção em terra ser cada vez mais reconhecida e aceite como alternativa à 

construção dita tradicional (alvenaria e betão), todo o seu potencial como material para a 

construção de edifícios ambientalmente mais saudáveis é subaproveitado, pois é necessário 

complementar o saber empírico do passado, com a arquitetura e os conhecimentos científicos e 

tecnológicos da atualidade. Um dos maiores obstáculos prende-se com o facto da terra não ser 

um material normalizado em Portugal. É de notar que vários países possuem regulamentação 

no âmbito da construção em terra, o que demonstra a forma como esses países levam a sério 

esta temática, o mesmo não se sucede, para já, com Portugal. Essa falta de regulamentação 

acaba por também ser responsável pela ainda pouca aceitação deste tipo de construção no nosso 

país. Assim sendo, aos projetistas portugueses, não resta outra solução de forma poderem 
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respeitar questões de segurança em utilizar a terra como material secundário e usar um material 

principal que respeite questões de segurança nomeadamente o uso de estruturas em aço, madeira 

ou betão ficando as alvenarias de terra apenas como função meramente de compartimentação 

[66]. 

A necessidade de se adotarem soluções construtivas mais sustentáveis na indústria da 

construção tem levado ao melhoramento dos materiais provindos do elemento terra e dos 

respetivos processos construtivos. A construção em alvenaria de blocos de terra comprimida 

(btc) é provavelmente o caso mais relevante deste melhoramento, onde este tipo de construção 

pode ser visto como uma modernização da alvenaria de adobe [66]. 

As primeiras experiências conhecidas da aplicação da técnica de btc foram efetuadas na Europa 

no início do século XIX. Era utilizado um molde de madeira onde se colocava terra húmida e 

se comprimia com os pés. Anos depois, em 1950, surgiu na Colômbia a primeira máquina para 

produzir btc, (Figura 16),[67]. 

 

 

Figura 16 − Prensa tipo para produção artesanal de blocos em Btc, adaptado de, [66] 

 

Esta técnica surgiu da evolução do adobe, ou seja, os blocos deixam de ser regularizados 

manualmente para passarem a ser regularizados por meios mecânicos, através da compactação 

da terra em moldes. Esta técnica, graças à maior eficiência na eliminação dos vazios e 

diminuição da porosidade permite aumentar consideravelmente a resistência mecânica dos 

blocos [68]. A construção com alvenaria de btc permite uma execução mais rápida, facilidade 

de montagem, assim como, uma diminuição dos resíduos de construção. Assim a alvenaria de 

btc torna-se uma forma de construir em terra com um elevado potencial. 

 

2.10.1 Potencial e vantagens da construção em btc 
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O potencial da construção em btc ainda não está divulgado exponencialmente nem é de 

conhecimento comum tanto de engenheiros como de arquitetos e sobretudo nos proprietários 

dos projetos. Assim, é importante a divulgação e a perceção das vantagens de construção deste 

material nomeadamente:  

 

 Uniformização do material; 

 Baixo custo de produção; 

 Matéria-prima existente no local; 

 Mão-de-obra semiqualificada; 

 Possibilidade de construção por diversas técnicas; 

 Adaptável aos vários estados sociais e hábitos culturais; 

 Tecnologia de fácil aprendizagem, exigindo poucas capacidades técnicas; 

 Equipamento necessário à produção disponível na forma de prensas manuais ou 

hidráulicas; 

 Não precisa de energia elétrica para a sua produção; 

 Possibilidade de acabamento natural ou inserção de outros tipos de materiais. 

 

2.10.2 Desvantagens da utilização dos blocos de btc 

 

Tal como as vantagens dos blocos em btc ainda são desconhecidas para a comunidade, o mesmo 

acontece sobre as desvantagens deste material. Hoje em dia, é importante uma escolha 

minuciosa de cada material e é importante a utilização adequada do mesmo para o fim a que se 

destina assim é importante além de compreender as vantagens é importante perceber as 

desvantagens. Os blocos de btc apresentam as seguintes desvantagens: 

 

 Necessidade de escolha do solo e tratamento; 

 Necessidade de peneirar o solo; 

 Impossibilidade de construção de grandes vãos e de edifícios em altura; 

 Desempenho mecânico baixo quando comparado com o betão; 

 Necessidade de algum conhecimento das equipas de trabalho para a produção de BTC 

de qualidade; 

 Falta de regulamentação do material mesmo sendo industrializados; 

 Produtos não-normalizados. 
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Os blocos de BTC que serão utilizados na envolvente do edifício Utopia (a seguir identificados 

como alternativa 1) foram desenvolvidos numa ação conjunta do grupo disciplinar de 

Construções e de Estruturas da Universidade do Minho e testados termicamente pela aluna 

Maria Helena de Araújo na sua dissertação de Mestrado no ano de 2015, sob a orientação do 

Professor Dinis Leitão.  

Estes blocos de terra comprimida, devido ao facto de o solo residual granítico da região do 

Minho não apresentar características adequadas, foram estabilizados com recurso a cinzas 

volantes, por ser um material com baixo impacte ambiental, em detrimento dos materiais 

convencionais de estabilização química como a cal ou cimento [66]. Estes materiais apresentam 

uma melhoria na resistência mecânica e diminuição da vulnerabilidade à água, mas aumenta a 

energia incorporada no fabrico dos BTC. Assim sendo, procedeu-se a utilização dos btc 

ativados alcalinamente para a comparação termo-energética entre edifício Utopia e alternativa 

2, em madeira, que será referida posteriormente e soluções propostas.  

 

2.11 Construção em Madeira  

Outra das soluções que será analisada é a construção do edifício Utopia com parede constituída 

com madeira como material principal. Esta opção foi a primeira proposta para o edifício Utopia. 

Decidiu-se manter esta opção para avaliação termo-energética devido à informação fornecida 

pela empresa Plako ser em plantas com paredes de madeira. A madeira tem um reconhecido 

potencial no que diz respeito à minimização do impacte ambiental de aquecimento global 

devido ao sequestro de carbono durante o seu ciclo de crescimento na floresta. A 

sustentabilidade da construção passa pela redução do uso de matérias primas não renováveis, 

pela minimização do consumo de energia durante a fase de utilização do edifício, a redução dos 

resíduos provenientes do fim-de-vida do mesmo e por último pela diminuição da quantidade de 

dióxido de carbono libertada na sua produção, ciclo de vida e transporte desde da extração até 

ao fim do produto.  

A madeira é um material renovável que cresce em abundância na Europa e com baixa energia 

incorporada, isto é, necessita de reduzida energia não renovável para a sua produção e aplicação 

em obra [69]. Deste modo, espera-se que o resultado obtido com esta solução seja interessante 

do ponto de vista termo-energético. Como material de construção, a madeira é um material 

atraente do ponto de vista estético, leve, resistente, o qual permite a conceção de estruturas 

flexíveis e simultaneamente arrojadas. 
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A maioria dos países europeus, incluindo Portugal, ainda não se encontram totalmente 

sensibilizados para o uso da madeira o seu potencial e técnicas de construção como elemento 

da industria de a construção civil apesar do seu uso ser conhecido e utilizado a longos séculos.  

O desenvolvimento tecnológico da industria da madeira propiciou o aparecimento e 

aperfeiçoamento de sistemas construtivos com vista a desenvolver e apresentar soluções 

construtivas de baixo custo, sem esquecer os aspetos funcionais, sustentáveis e termo-

energéticos.  

A construção de casas em madeira em Portugal, apesar de nos últimos anos ter surgido um 

acréscimo, apenas representa 5% do setor da construção civil [70]. Na verdade, têm surgido 

medidas que incentivam formas alternativas de construção na qual favorecem a construção em 

madeira. As razões são várias, das quais se destacam: a sustentabilidade, o elevado nível de 

industrialização e pré-fabricação, a facilidade e rapidez de montagem, diminuição de 

desperdícios e aproveitamento dos resíduos para elaboração de outro material [71]. Outros 

aspetos relevantes são as propriedades térmicas, a resistência ao fogo, o comportamento 

mecânico, ser um produto natural, renovável, reutilizável, com capacidade de reter dióxido de 

carbono, e ter baixa massa volúmica. 

 

2.11.1 Desvantagens e mitos da construção em madeira 

 

Desde sempre que as construções em madeira são associados a vários mitos depreciativos que 

dificultam a sua inserção numa escala mais ampla [71]. Entre os aspetos depreciativos estão o 

facto de confundir o mau comportamento ao fogo com a boa resistência ao fogo, mitos sobre a 

impossibilidade de construir em altura (hoje em dia é possível construir pelo menos 5 andares), 

e por último, o mito de ser impossível construir com secções transversais em grande escala. 

Como desvantagens a madeira apresenta as seguintes: 

 

 Material heterogéneo; 

 Material anisotrópico; 

 Vulnerável a agentes externos, necessário o uso de químicos de proteção.
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3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Para a realização desta dissertação dividiu-se o trabalho prático em 6 capítulos: Modelação 

BIM; Análise Energética; Resultados do Edifício Utopia; Avaliação e discussão de resultados; 

Comparação dos diferentes métodos de análise; Conclusões e trabalhos futuros. 

A realização desta dissertação tem dois objetivos principais: o primeiro passa pela avaliação do 

edifício Utopia, com a solução de parede com a utilização de pneus, comparando-o com outras 

soluções construtivas vulgarmente designadas como sustentáveiscomo é o caso da parede em btc e 

da parede em madeira. O segundo objetivo é a avaliação de diferentes métodos de análise termo-

energética pela metodologia BIM e pela metodologia do RECS. Assim, será comparado o 

edifício Utopia através de dois métodos de análise termo-energética pela metodologia BIM. No 

final será feita a analogia entre esses dois métodos e o método do RECS. Outro ponto, será a 

comparação/previsão de resultados por métodos iniciais simplificados com os resultados finais 

obtidos do edifício Utopia por um método de análise termo-energética pela metodologia BIM. 

A metodologia BIM será dividida em dois métodos de análise termo-energética. Primeiro, o 

método geral de análise termo-energética onde os modelos BIM são enviados internamente 

entre Energy Analysis Revit e o GBS. Neste método de análise será analisado o modelo BIM 

do edifício Utopia, o modelo BIM da alternativa 1 em btc e o modelo BIM da alternativa 2 em 

parede de madeira. O objetivo neste ponto é perceber como funciona a método geral e quais são 

as alterações provocadas por cada componente de forma a perceber as alterações de cada 

parâmetro e as potencialidades do programa.  

Outra meta, neste caso com o modelo BIM da terceira alternativa, é verificar se o Revit permite 

o envio de um ficheiro gbXML para programas exteriores de análise BIM e BEM. 

O objetivo final, com o primeiro método, é a comparação entre os diferentes modelos BIM de 

forma a validar se a opção da empresa Plako foi a melhor. Importa salientar, que o objetivo não 

é obter o melhor edifício (económico, sustentável, energético) mas sim perceber como funciona 

a metodologia baseando-se nos dados fornecidos. A partir desses dados e somente pela alteração 

da parede exterior será analisado qual a melhor opção.  

Posteriormente, será utilizado o método das cargas de aquecimento e arrefecimento fornecido 

pela metodologia BIM (segundo método de análise) tanto pelo método detalhado como para o 

simplificado somente para o modelo BIM do edifício e modelo BIM- alternativa 3 modelo de 

massas do mesmo edifício Utopia.  
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Pelo método detalhado apenas se efetuará a avaliação termo-energética do edifício Utopia em 

que manterá as características geométricas, termo-energéticas e definição de cada espaço. Já 

pelo método simplificado, do método das cargas de aquecimento e arrefecimento preconizado 

na metodologia BIM, serão utilizados dois modelos BIM: o modelo do edifício Utopia, onde se 

manterão as propriedades geométricas e termo-energéticas, mas nas definições de cada espaço 

serão indicadas as definições gerais do edifício, isto é, em cada uma das 13 divisórias será 

definido o espaço como sendo de escritórios. Já no modelo BIM da alternativa 3, será feita uma 

aproximação das características termo-energéticas das características finais do edifício Utopia 

e cada espaço será definido de acordo com o pretendido. 

Com a utilização deste modelo e com a aproximação das características termo-energéticas do 

modelo de massas ao modelo principal pretende-se verificar se o grau de proximidade dos 

resultados à realidade, de modo a identificar se as análises iniciais/simplificadas são próximas 

das análises finais. 

Posteriormente será efetuada a avaliação do edifício pelo método tradicional RECS. O objetivo 

é comparar as metodologias de avaliação termo-energéticas e nunca resultados. Como são 

metodologias baseadas em diferentes regulamentos e com diferentes padrões de análise os 

resultados serão dispares. 

O último ponto pertencente a esta dissertação centra-se na comparação entre os diferentes 

métodos de análise termo-energética tanto a comparação interna entre os dois métodos 

pertencentes à metodologia BIM como a comparação entre estes métodos e o Regulamento em 

vigor preconizado pelo RECS.  

 

MODELAÇÃO BIM: neste capítulo serão criados 4 modelos de acordo com diferentes 

soluções construtivas (Figura 17). O primeiro modelo será o edifício Utopia, o segundo a 

primeira alternativa desse edifício com as paredes em btc, o terceiro modelo será a modelação 

da segunda alternativa com paredes em madeira e por fim a modelação do edifício Utopia pelo 

método de massas. Além da modelação dos modelos, o objetivo passar por indicar melhores 

práticas de modelação com vista a análise termo-energética. 
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Figura 17 − Sinopse dos objetivos para a Modelação BIM. 

 

 

ANÁLISE ENERGÉTICA: de forma a compartimentar a informação, este capítulo será 

dividido em 9 tópicos: Metodologia BIM; Revit 2016 vs. Revit 2017; Características térmicas 

e tomadas de decisão; Preparação dos modelos Revit para análise no GBS; Ajustes ao modelo 

GBS no Revit; ajustes ao modelo Revit - alternativa 3; erro de cálculo do programa; preparação 

do método das cargas de aquecimento e arrefecimento - Detalhado; Preparação do método de 

cargas de aquecimento e arrefecimento – Simplificado; RECS -  Edifício Utopia. 

Os primeiros dois tópicos são parâmetros mais teóricos em que não existe uma sequencia de 

trabalho, apenas uma breve explicação para o que se irá fazer nos tópicos seguinte. 

As “características térmicas e tomadas de decisão” (Figura 18) - neste ponto será explicado o 

porquê de se ter tomado algumas decisões bem como a definição das propriedades térmica do 

edifício Utopia, alternativa 1- btc e alternativa 2- madeira. 

Modelação BIM

Edifício Utopia

Alternativa 1- btc

Alternativa 2- madeira

Alternativa 3- massas 
edifício Utopia
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Figura 18 − Sinopse dos objetivos para a Análise Energética, tópico 3. 

 

O ponto seguinte (Figura 19) será: “Preparação dos modelos BIM”. Para o método geral de 

análise termo-energética pela metodologia BIM, primeiro, irá ser definido as características e 

tipo de cada espaço. Posteriormente será especificado e criado um modelo de projeto no GBS. 

O objetivo não é apenas indicar e justificar o que foi efetuado para os modelos BIM estudados, 

mas também identificar as várias opções disponíveis no programa de forma a diferenciar as 

possíveis opções e a influência delas na análise termo-energética para futuras análises termo-

energéticas pela metodologia BIM. Por último, após criar os modelos termo-energéticos será 

verificado os modelos energéticos, os modelos de espaço analítico e por fim os modelos de 

superfícies. Neste caso, como exemplo, será utilizado o modelo do edifício Utopia, onde se 

explicará como se cria um modelo energético e o valide. 

 

Figura 19 − Sinopse dos objetivos para a Análise Energética, tópico 4. 

 

No quinto tópico serão definidos os “ajustes ao modelo Revit - alternativa 3”. Como a 

alternativa 3 se trata de um caso diferente dos restantes modelos teve-se que efetuar um pequeno 

ajuste ao modelo e definir as características térmicas deste modelo.  
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No quinto ponto será mencionado um tópico sobre um “erro de cálculo do programa”. Este 

tópico centra-se num erro que se obteve durante a análise e que se manteve durante bastante 

tempo o que levou a redefinir o modelo do edifício Utopia.  

De seguida, será realizada (Figura 20) a “preparação do método de cargas de aquecimento e 

arrefecimento- detalhado” e “preparação do método de cargas de aquecimento e arrefecimento- 

simplificado”. 

 

Figura 20 − Sinopse dos objetivos para a Análise Energética, tópico 6 e 7. 

O último ponto é o “RECS- Edifício Utopia”. Nele será efetuada uma breve explicação do que 

foi efetuado para preparação e simulação termo-energética do edifício Utopia de acordo com o 

regulamento em vigor. É de notar que o objetivo não é simular o edifício com melhores 

resultados, mas sim o de testar a metodologia de cálculo para posterior comparação das 

principais valências entre este método e os métodos pertencentes à metodologia BIM. 

 

RESULTADOS DO EDÍFICO UTOPIA: nos resultados do edifício Utopia apenas serão 

fornecidos resultados sobre o edifício Utopia (Figura 21) bem como, uma breve explicação 

sobre cada parâmetro analisado. Assim será dividido em 2 tópicos: metodologia BIM – com 

este tópico pretende-se apresentar os resultados obtidos pelo edifício Utopia obtidos pelo 

método geral de análise termo-energética pela metodologia BIM e posteriormente pelo método 

de cargas de aquecimento e arrefecimento da mesma metodologia. 

Preparação para o 
método das cargas de 

aquecimento e 
arrefecimento.

Método Detalhado Edifício Utopia

Método Simplificado

Edifício Utopia
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massas
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Figura 21 − Sinopse dos objetivos do capítulo Resultados do edifício Utopia. 

 

AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: a avaliação dos resultados será 

dividida em 3 tópicos gerais (Figura 22). 

O primeiro diz respeito à avaliação BIM pelo método geral. Neste será efetuada a avaliação do 

edifício Utopia comparando os resultados obtidos com a alternativa 1 e 2 para no fim se escolher 

qual a melhor opção. De seguida, será analisado a interface BEM sendo utilizado o modelo de 

massas (alternativa 3). Deste modo, procederá ao envio da alternativa 3 através do gbXML para 

o GBS de modo a verificar a potencialidade do Revit em programas exteriores com interface 

BIM ou BEM.  

Posteriormente será analisado o segundo método de análise termo-energética onde se efetuará 

a avaliação pelo relatório de cargas de aquecimento e arrefecimento. Primeiro a comparação 

entre o método detalhado e o simplificado pelo modelo do edifício Utopia. No final será 

efetuada a comparação entre o modelo detalhado do edifício Utopia e a alternativa 3- modelo 

de massas.  
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Método Geral Edifício Utopia
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arrefecimento

Edifício Utopia



Aplicação da Metodologia BIM na Análise Termo-Energética Comparativa do Edifício 
Utopia 

 

84 
 

 

Figura 22 − Sinopse dos objetivos para a Avaliação e discussão dos Resultados. 

 

COMPARAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES METODOS DE ANÁLISE: neste ponto 

(Figura 23), será efetuada a comparação dos diferentes métodos de análise termo-energética 

pela metodologia BIM, em que serão equiparados o método geral e o método de cargas de 

aquecimento e arrefecimento. Posteriormente, será efetuada uma comparação entre a 

metodologia BIM que engloba os dois métodos de análise e a metodologia do RECS. 

Posteriormente será efetuada as conclusões final onde será também indicado se os objetivos 

foram concluídos e os trabalhos futuros. 

 

Figura 23 − Sinopse dos objetivos para o capítulo Comparação dos diferentes métodos de 

análise. 
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6ª PARTE – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS: com esta última parte, o objetivo 

passa por indicar as ultimas conclusões e referir se os objetivos propostos foram concluídos. O 

último ponto será a indicação dos trabalhos futuros.  
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3.1 O Projeto Utopia 

Como já foi referido, o Projeto Utopia partiu do sonho da empresa Plako, empresa portuguesa 

de desenvolvimento de soluções de software, em viver num espaço de nearly zero energy 

building (NZEB), isto é um espaço em que a sua envolvente seja natureza e que produza 

impacto zero no meio ambiente. Esse mesmo sonho, ainda em conclusão, está localizado a 300 

metros do Rio Cávado, na Rua da Pereira da freguesia de Águas Santas, em Póvoa de Lanhoso, 

com área de terreno de 1 hectare circundada por um ribeiro de águas cristalinas, no meio de 

uma vasta zona agrícola onde predominam os pastos de erva característica da região do Minho 

como se pode verificar pela planta topográfica fornecida pela empresa na Figura 24. 

 

Figura 24 − Topografia do terreno do edifício Utopia 

 

O edifício de serviços (escritório) é composto por dois corredores sendo um de entrada, um lava 

mãos, quatro escritórios, uma sala de reunião, cozinha/refeitório, uma despensa, e três 

instalações sanitárias, conforme pode ser observado na Figura 25. O interior do edifício está 

adaptado para uma pessoa com mobilidade reduzida.  
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Figura 25 − Planta do Rés-do-Chão do edifício Utopia em modelação Revit 

 

O principal edifício do projeto Utopia é composto por uma construção onde as paredes 

exteriores do edifício são construídas com o recurso a pneus usados cheios de terra local, neste 

caso saibro. 

 

3.1.1 Caracterização e implantação do edifício Utopia 

 

O edifício situa-se numa pequena encosta, orientado a Este, suspenso através de 31 pilares a 

uma altura variável próxima de 1.80m com o objetivo de evitar o contato direto entre edifício e 

a água freática. Outro objetivo inerente a este processo é colocar todas as tubagens e a casa das 

máquinas (ar condicionado e servidor dos equipamentos informáticos) fixadas sob a laje do 

edifício de modo a que seja possível o seu acesso para futuras reparações e que estas estejam 

num local fresco de maneira a evitar o seu aquecimento e, por conseguinte, diminuir o consumo 

energético. 

O edifício tem cerca de 172m2 de área útil com pé direito médio de 3,08m, sendo que a 

envolvente exterior é constituída por 2000 pneus enchidos com a terra local (saibro) com os 

vazios preenchidos por 15 mil latas de refrigerantes de modo a reutilizar um resíduo abundante. 

Estas latas têm como objetivo principal poupar material no enchimento entre pneus. Para a 

colocação das latas e para o reboco de 3cm variável é utilizada uma argamassa à base de areia, 

cimento, cal hidráulica e palha. A laje inferior do edifício é do tipo aligeirada com 34cm de 

espessura sendo que a cobertura ajardinada, é suportada por 2 vigas principais lameladas com 
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13 m de comprimento com 12 cm de largura e 32 cm de altura e em vigas de madeira (126 

vigas) do tipo Joist, que descarregam nas vigas principais. O pano horizontal é composto por 

placas de madeira OSB (Orientated Strand Board) com 22mm de  espessura.  

O custo final estipulado para este projeto é de 230 mil euros, aproximadamente o mesmo que 

custaria se utilizasse as soluções convencionais. Só para se ter uma noção, cada enchimento de 

pneus demora em média 15 minutos, sendo que, são necessários cerca de dois mil pneus o que 

perfaz um total de trabalho de 500 horas de mão de obra só para a colocação deste material.  

 

3.1.2 Estrutura de suporte  

 

Como já foi referido o edifício encontra-se numa pequena encosta voltado a Este e é suportado 

por 31 pilares de secções variáveis com altura variável próxima do 1,80m assentes em sapatas 

interligadas de 40cm por 40cm. O telhado é suportado por 3 pilares de 30 cm por 30 cm em 

conjunto com as paredes que servirão de suporte de todo o telhado. 

 

3.1.3 Constituição das Paredes 

 

O principal foco deste projeto sustentável são as paredes exteriores. Estas são constituídas por 

cerca de 2mil pneus, 15mil latas de refrigerantes, saibro, palha, areia, cal hidráulica e cimento, 

revestidas no exterior por aglomerado de cortiça expandida MDFachada da Amorim 

Isolamentos [72]. Em cada mudança de direção da parede existe uma zona preenchida com 

betão de forma a reforçar as ligações entre paredes e como remate das ligações. Cada metro 

linear é construído de acordo com as quantidades identificadas na Tabela 1. Outro local em que 

foi utilizado o betão “convencional” foi na padieira das janelas de forma a reforçar e aguentar 

as forças descendentes provocadas pela grande massa da parede. Cada parede apresenta cerca 

de 70 cm de largura constituída por 65 cm de pneu com reboco e com preenchimento de latas 

e os restantes 5 cm de isolamento exterior em aglomerado de cortiça. 
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Tabela 2 − Quantidade linear por m2 de parede do edifício Utopia valores médios fornecidos 

pela Plako 

 

 

3.1.4 Cobertura Exterior 

 

A cobertura exterior é constituída por 2 vigas lameladas de quase 13 metros de comprimentos 

com 12cm de largura por 32cm de comprimento que em conjunto com as paredes de pneus 

suportaram toda a cobertura ajardinada. A estrutura é finalizada com a colocação de 126 vigas 

I-joist de madeira com 28,5cm de altura separadas por 45cm que totalizam aproximadamente 

1,5 km de comprimento ao longo da estrutura do telhado. A parte interior é revestida por um 

forro de madeira com 2cm de espessura o qual é fixado placas de OSB as vigas I-joist com 

25mm de espessura. Entre o espaçamento das vigas I-joist é colocado 16 cm de lã de rocha. Na 

parte exterior das vigas I-joist é fixado painel osb com 0,5cm de espessura e colocada uma 

membrana para a sua impermeabilização. Por cima do osb são colocadas as 75mil rolhas de 

cortiça usadas de forma a fazer a drenagem das aguas das chuvas mantendo um clima húmidos 

sem prejuízo para as rolhas de forma a manter vivas as plantações que serão colocadas nesta 

cobertura. 

 

 

item Designação do produto Unidade Quantidade
1.0 Esqueleto
1.1 Pneus un. 10,00
1.2 Saibro m3 0,15

2.0 Reboco com espessura minima de 3cm na parte mais larga do pneu 
Interna + Externa

2.1 Latas un. 50,00
2.2 saibro m3 0,14

2.3 meia Areia m3 0,06

2.4 Cimento litro 10,00
2.5 Cal Hidráulica litro 10,00
2.6 Palha g 50,00
3.0 Reboco Exterior
3.1  Massa Barbotherm Plus da Barbot
3.2 O Aglomerado de Cortiça Expandida Especial MDFACHADA 

(1000x500x50mm)
un. 2,00
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3.3. Justificação da escolha dos materiais “ecológicos” utilizados 

Este edifício tem a particularidade de querer ser inovador e pretender um impacto zero no meio 

ambiente, assim, após a consulta de vários artigos, visualização dos documentários do arquiteto 

Michael Reynolds e do conhecimento de já se ter realizado um edifício habitacional com estes 

princípios em Portugal, hoje em dia no nosso país já existe alguns projetos da autoria do 

arquiteto Michael Reynolds que não existiam na altura. Os proprietários decidiram abandonar 

a proposta inicial do edifício feito em madeira e decidiram optar por um edifício cuja a 

envolvente usa recursos do próprio terreno (saibro e palha) e em conjunto com resíduos sólidos 

como pneus, latas de refrigerantes e rolhas de cortiça.  Outro objetivo, é o de envolver um 

máximo de agentes locais, apoios e parceiros para os despertar para a necessidade de ter uma 

postura ativa no que respeita à sustentabilidade ambiental (fazer projetos hoje que não 

comprometam os recursos, escassos, de amanhã) de forma a inspirá-los a viverem daquilo que 

a terra nos dá. Assim, a empresa Plako aliou-se a alguns parceiros, Figura 26, bem como 

parceiros locais, tais como: escolas primárias e secundárias, cafés e restaurantes para recolha 

tanto de pneus como latas de refrigerantes e rolhas de cortiça.   

 

Figura 26 − Parceiros Institucionais, de Comunicação e Verdes, adaptado de [2] 

 

Pneus: a escolha deste material partiu da preocupação de utilizar resíduos sólidos que não 

comprometam as necessidades futuras, bem como o desejo de despertar os demais cidadãos 

para a necessidade de caminhar para a sustentabilidade, de forma a viver reutilizando recursos 

que não comprometam as necessidades futuras. Cerca de dois mil pneus foram fornecidos de 

forma gratuita pela BRAVAL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA - 

EcoParque.  

Saibro (terra local): este material tem a finalidade de preencher os pneus dando-lhe massa 

térmica, usando um recurso natural que pode ser reutilizado no fim de ciclo de vida do edifício. 

Como é um material local poupam-se recursos económicos e diminui-se o recurso a materiais 

artificiais evitando, assim, a libertação de dióxido de carbono na sua produção, bem como, no 
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seu transporte. Desta forma evita-se recolocar o aterro da construção do edifício e que o mesmo 

altere o ecossistema natural de outro espaço.  

Palha: a palha foi usada devido as suas propriedades térmicas e de forma a usar um material 

natural que possa ser misturado com a argamassa de maneira a fazer um reboco o mais natural 

possível, barato e com o recurso a um material sustentável. 

Rolhas de cortiça: cerca de 75mil rolhas de cortiça serão reutilizadas no cimo do telhado de 

forma a fazer a drenagem da água da chuva proveniente da cobertura ajardinada. Este material 

foi recolhido por escolas, restaurantes cafés e população local. 

Madeira: este material é um dos mais antigos usados de forma natural na construção dos 

edifícios, assim, estará presente essencialmente nas vigas estruturais da cobertura ajardinada e 

cobertura bem como no soalho do edifício Utopia.  

Latas: o objetivo do uso destas latas e a reutilização de um resíduo sólido com o funcionamento 

de preenchimento da parede de modo a minimizar o reboco da mesma. Tal como aconteceu 

com as rolhas de cortiça o material foi recolhido pelos mesmos agentes.  
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4. MODELAÇÃO BIM 

4.1 Modelação do Edifício Utopia  

Após a análise das soluções do edifício Utopia de acordo com as peças desenhadas que foram 

fornecidas pelo engenheiro Pedro Augusto, também ele pertencente ao projeto Utopia, passou-

se à escolha do programa de modelação. Como um dos seus objetivos é a análise termo-

energética pela Energy Analysis do Revit/ Green Building Studio, escolheu-se de imediato o 

programa base Revit. Outros aspetos que foram tidos em conta estão relacionados com o facto 

de ser um programa com facilidade de obtenção de licenças académicas, alguma facilidade de 

aprendizagem das aplicações com base em informação disponível na internet (documentos de 

suporte, vídeos de apoio) e por fim, o conhecimento prévio das potencialidades das aplicações. 

Na fase inicial da modelação é necessário definir as características base do projeto, isto é definir 

área de trabalho, medidas de trabalho, alguns cortes, definir o template de trabalho e o tipo de 

modelação. Existem várias formas de modelar, umas mais indicadas para um determinado fim 

e outras mais indicadas para outros fins. Por exemplo, é diferente para a análise termo-

energética modelar a cobertura sobre as paredes em vez de a cobertura ir de encontro às paredes 

ou, por exemplo, para a análise estrutural, os resultados obtidos pela modelação de uma laje 

entre vigas não é o mesmo de uma laje que fique à face da parede vertical. Neste exemplo, 

visualmente a modelação é próxima, mas do ponto de vista de análise termo-energética, análise 

estrutural e extração de quantidades os resultados diferem. É importante neste momento inicial 

definir elementos estruturais e elementos arquitetónicos. No caso particular, definiram-se 

elementos estruturais como sendo as sapatas, os pilares, as escadas exteriores e as vigas, os 

restantes elementos definiram-se como sendo elementos arquitetónicos. No caso da parede de 

pneus que terá a função estrutural, pelo motivo de não se fazer uma análise estrutural e por uma 

questão de simplificação, será modelada como parede arquitetónica. A separação dos diferentes 

elementos pelo seu tipo é importante para uma melhor modelação, organização do modelo e 

organização da informação, e para a construção de modelos analíticos. Para posteriores análises, 

é importante serem exportados somente os elementos essenciais a essa análise. Por exemplo, 

na análise termo-energética elementos visuais como pessoas e mobiliário só sobrecarregam o 

modelo sendo desnecessários. Outro exemplo, é o caso da análise estrutural, somente elementos 

estruturais são importantes para esta análise, logo uma boa separação dos elementos por tipo é 
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o modo mais eficaz, leve e organizado de construir um projeto BIM. Portanto, num único 

modelo BIM é importante existir separação das várias especialidades. Neste caso, como o 

projeto já existe e não se está propriamente a aplicar na integra a metodologia “BIM”, dado que 

não há interface de diversos agentes no modelo, foi efetuado todo o projeto num único modelo 

central, mas dividindo cada especialidade na sua categoria, como é comum se efetuar. 

Após a inserção da planta estrutural CAD passou-se de imediato a definir algumas grelhas para 

a modelação. De seguida definiu-se o material para a realização das sapatas e dos pilares. Como 

a informação era desconhecida, optou-se por um betão convencional do tipo C20/25 elaborado 

in-situ já pré-definido na biblioteca do programa.   

Para a realização da laje aligeirada (ver anexo 2), uma vez que este tipo de laje ainda não foi 

criada para estes programas de modelação, optou-se pela não criação de uma família nova de 

laje aligeirada. Devido à sua complexidade, adaptaram-se as características da laje aligeirada a 

uma laje maciça fornecendo todos os dados mecânicos e térmicos (densidade, espessuras, 

coeficiente de condutibilidade térmica) que foram adaptados à nova família. Esta família, do 

ponto de vista visual, é de uma laje maciça, mas as suas propriedades são de uma laje aligeirada, 

assim, para o posterior cálculo termo-energético (BIM 6D). Esta diferença não terá resultados 

díspares, teria sim diferenças importantes no cálculo das quantidades, orçamentação e tempo e 

execução da obra, nomeadamente diferenças ao nível do BIM 4D e 5D, que não são objeto de 

análise neste trabalho.  

Feita a laje foram definidos os tipos de parede conforme pode ser visto no anexo 3. Aqui 

chegou-se ao primeiro problema, como se iria fazer uma parede constituída por diversos tipos 

de materiais diferentes, com quantidades não-lineares ao longo do seu desenvolvimento. A 

criação de objetos complexos no Revit é difícil e na maior parte dos casos impossível de ser 

efetuada, o que foi o caso. Após alguma pesquisa decidiu-se testar 3 alternativas de fazer a 

paredes. A primeira pelo programa 3ds-max da autodesk, a segunda pelo programa dynamo, e 

a terceira por uma simplificação visual das paredes, mas contendo as propriedades da parede 

original. 

Após o estudo do programa 3ds-max e a criação do objeto “pneu”, tentou-se exportar o ficheiro 

para o Revit, como o 3ds-max não é um programa BIM, mas sim um programa de modelação 

e de renderização de desenhos não possui a extensão IFC. Assim foi necessário procurar outras 

extensões que fossem compatíveis, como foi o caso do FBX. Contudo, este formato apenas 

exporta o elemento como sendo um desenho 3D não exportando nem se podendo definir à 

posteriori as características desse objeto. Como o objetivo é uma análise térmica e não apenas 

a modelação visual, as definições dos objetos são importantes, por isso abandonou-se esta ideia.  
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A segunda forma encontrada de criação de objeto partiu do princípio que seria necessário um 

programa que permitisse o intercâmbio de todas as informações do objeto. O dynamo é um 

programa que começa a ter notoriedade no meio académico e profissional para a criação de 

objetos mais complexos, tendo sido adquirido pela autodesk e está implementado no próprio 

Revit na versão de 2017. Assim, após uma análise inicial do programa, bem como o 

esclarecimento de alguns membros investigadores do departamento de Engenharia Civil da 

Universidade do Minho foram definidos dois caminhos: construção de cada objeto 

separadamente; construção linear da parede. O primeiro caminho implicava construir um 

conjunto de peças que funcionariam como puzzle e ao serem exportadas para Revit eram 

atribuídas as propriedades separadamente a cada objeto. O funcionamento consistia em criar 

um objeto “saibro” da forma interior do pneu, um objeto “pneu” em si, depois o objeto “latas” 

e por fim o objeto “reboco”, o que implicava que os 4 objetos que, quando unidos, formassem 

uma parede de um único pneu. Após a sua inserção no Revit era possível definir em cada objeto 

as propriedades pretendias. Como são precisos 2 mil pneus implicava ter que replicar duas mil 

vezes o objeto “pneu” mais 11mil vezes o objeto “latas” e 4 mil o objeto “reboco”. Deste modo, 

tornaria o edifício muito complexo e pesado. Uma vez, que no edifício Utopia os seus materiais 

não são colocados linearmente, isto é, por cada metro quadrado a quantidade de material varia 

e, por conseguinte, as propriedades da parede iriam variar, seria sempre necessário usar uma 

aproximação das quantidades. Concluindo, entendeu-se que esta complexidade não traria 

benefícios, tornaria o projeto muito pesado e iria ser tempo desperdiçado em algo secundário e 

sem benefícios aparentes. Outro aspeto, que ditou o abandono desta opção é a forma como a 

análise térmica iria ser processada, uma vez que não se usaria um programa de análise de 

fluídos, mas sim um programa que calculará a variação térmica linearmente, isto é, um elemento 

é constituído linearmente por um conjunto de materiais dispostos por camadas e o resultado é 

o conjunto da sobreposição dessas camadas.  

A terceira hipótese, que foi a adotada, partiu do cálculo aproximado da quantidade de cada 

material existente por metro quadrado. Assim seria possível criar vários materiais que seriam 

expostos por camadas com as suas propriedades e que dariam o mesmo resultado se se efetuasse 

o modelo exatamente tal como ele é. Assim, procedeu-se à criação desta parede principal com 

70 cm e a outra parede na zona do WC com 72 cm devido ao acréscimo de uma cerâmica, por 

ser um local sujeito a humidades. Quanto à construção de paredes no Revit existem algumas 

diferentes possibilidades de projetar: modelar como elementos de massa; modelar como 

elementos arquitetónicos; modelar por partes; modelar por elementos e partes. No primeiro 



Modelação BIM 

95 
 

caso, costumam-se usar elementos de massa nos desenhos iniciais quando não se pretende 

definir os materiais existentes, apenas se pretende uma simulação arquitetónica da geometria, 

podendo desde já existir uma análise térmica base (alternativa 3). Este assunto será 

desenvolvido mais à frente neste trabalho. Em alternativa, este primeiro caso pode ainda ser 

utilizado quando se pretende construir com paredes não retangulares, isto é, paredes onde 

existem curvas, paredes inclinadas, paredes com variação de espessura entre outras. Poderá ser 

feita a ligação entre a modelação com elementos arquitetónicos e elementos de massa definindo 

o tipo de material e clicando na envolvente. A modelação com elementos arquitetónicos é a 

mais usual e é composto como um elemento de múltiplos objetos, isto é, por exemplo, uma 

parede é constituída por blocos, mais argamassa, mais sistema de isolamento térmico/ acústico 

e essa parede é desenhada automaticamente no próprio local sendo colocados os remates dos 

elementos como pré-definidos. A terceira possibilidade, que tem ganho relevo entre os 

modeladores, é desenhar por partes, isto é, efetua-se o desenho por cada camada. Por exemplo, 

desenha-se a parede estrutural, depois uma parede com o revestimento, e por fim uma parede 

com o isolamento e por último mais uma parede com revestimento. Neste caso uma parede 

constituída por blocos mais argamassa mais sistema de isolamento térmico/ acústico em vez de 

serem colocados todos em conjunto, são colocados um por um. Assim a mesma parede em vez 

de ser desenhada uma única vez tem que ser desenhada 4 vezes. Inicialmente parece que esta 

forma torna o trabalho mais moroso, mas devido à crescente preocupação nos detalhes 

arquitetónicos e com a preocupação de definir corretamente os remates traz inúmeras 

vantagens, pois não será preciso andar a reajustar os desenhos tornando-os mais precisos. A 

última forma de projetar é um misto de entre a segunda e a terceira possibilidades identificadas. 

Este modo parte do desenho por elementos arquitetónicos onde é utilizado o comando “separar 

elementos/ explodir elementos”, deste modo passamos a ter uma modelação como sendo uma 

modelação por elementos e partes. Posto isto, é possível alterar cada material separadamente. 

Esta última parte nem sempre permite o total controlo dos remates sendo preciso cortar 

elementos para estes intercetarem elementos de remate o que torna a modelação, por vezes 

demorada. Assim, para a modelação das paredes do edifício Utopia usou-se em primeiro lugar 

a segunda técnica, tendo sido substituída pela terceira técnica (assunto explicado mais à frente 

neste trabalho), para a modelação da laje e da cobertura plana já se usou a segunda técnica. Nos 

edifícios com as soluções alternativas 1 e 2 será usada apenas a modelação por elementos 

arquitetónicos e a alternativa 3 pela primeira técnica.  

Para a colocação das janelas (ver anexo 4), uma vez que na altura da construção do modelo 

estas ainda não estavam definidas decidiu-se procurar um fabricante de janelas que contivesse 
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os três tipos de janelas que são utilizadas no modelo e permitisse o controlo dos envidraçados, 

a escolha dos diversos materiais constituintes, bem como a adaptação de forma facilitada das 

diversas dimensões. Outro aspeto importante foi a busca de um conjunto de famílias da mesma 

empresa que representasse os 3 tipos de janelas existentes no edifício. Este caso recaiu para a 

empresa Synseal [73] que apresenta a seguinte família de janelas: janelas de sistema de correr 

horizontal; janelas de sistema de correr vertical; janelas de sistema oscilo batente. Escolhidas 

as famílias foi possível importar para o Revit e adaptá-las de forma a representar o que se 

pretendia. O próximo passo foi a criação de origem das vigas I-Joist e a viga lamelada (ver 

anexo 5).  

De seguida, definiu-se a cobertura plana ajardinada (ver anexo 6). Após o estudo do programa 

de análise energética utilizado constatou-se que este apenas calcula os elementos que 

contenham massa, elementos visuais, como seria o caso das plantas na cobertura ajardinada 

seria desprezável. Assim de forma a tornar o programa mais leve para permitir simulações mais 

rápidas e pelo o facto de não existir um pormenor tipo da cobertura ajardinada do edifício 

Utopia decidiu-se não implementar esta, mas sim uma cobertura plana. A opção da empresa por 

uma cobertura ajardinada ganhou força durante a realização da obra, por esse motivo não foi 

fornecido um pormenor da cobertura ajardinada, mas sim o pormenor da cobertura plana. 

Portanto, decidiu-se que a cobertura seria do tipo plana definida na primeira proposta do edifício 

Utopia. 

Ainda em relação à cobertura, o mesmo se passou com a vegetação que será colocada 

posteramente no edifício Utopia de forma a criar sombra e a tapar a zona das máquinas. As 

árvores de folha caduca são colocadas de forma a permitirem a entrada de luz/sol durante o 

inverno e proporcionarem sombra durante o verão. Estas foram ignoradas por duas questões: 

pretende-se uma análise imediata do funcionamento do edifício e nesta altura as mesmas não 

terão altura superior a 1,80m de forma a trazer vantagens ao edifício; Este tipo de elementos 

são muitas vezes ignorados na análise térmica, apenas funcionando como elementos visuais. 

Poder-se-ia criar um pano através de um elemento de massa na envolvente do edifício que 

funcionasse como barreira solar permitindo que passasse “x” percentagem de luz visível ou 

solar, mas esta forma tem um inconveniente, como é uma alteração do edifício ter-se-ia que 

alterar conforme a estação de aquecimento ou arrefecimento pretendida. Assim, ter-se-ia que 

ter dois modelos, um com elementos de sombra e outro sem esses elementos, depois e após uma 

análise termo-energética para ambos os casos, ter-se-ia que retirar a informação que se pretendia 

de cada modelo e compilar manualmente a informação pretendida. Deste modo, foram 
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ignorados elementos de sombra causados pela vegetação. O mesmo acontece com o terreno, a 

criação do terreno é desprezável em termos energéticos uma vez que o modelo de análise os 

ignora.  

Para a elaboração das escadas de acesso exterior (ver anexo 7) definiu-se umas escadas em 

betão normal com 11 degraus e um corrimão em inox. Quanto à porta exterior de entrada (ver 

anexo 8) foi colocada uma porta em madeira com núcleo solido com 2,03m de altura por 1,25m 

de largura. 

Quanto às amarrações estruturais e aos elementos de fixação das vigas foram desprezados, uma 

vez que estes não têm impacto significativo na análise termo-energética do edifício. 

De seguida, procedeu-se à modelação dos elementos interiores. Para a divisão dos espaços 

ficaram definidas 3 tipos de parede interior (ver anexo 9): parede interior principal; parede 

interior WC/WC; parede interior WC/Escritório. Do ponto de vista visual também foi colocado 

algum mobiliário: mesas, cadeiras, armários, cozinha completa e elementos das instalações 

sanitárias. Estes elementos não são necessários uma vez que o estudo térmico se centra na 

envolvente do edifício desprezando os elementos interiores e equipamentos. Para a análise das 

cargas de aquecimento e arrefecimento de cada espaço, os ganhos/perdas fornecidas pelos 

equipamentos, pessoas são fornecidos separadamente. A Figura 27 representa uma visualização 

3D do edifício Utopia modelado em Revit. 
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Figura 27 − Representação 3D do edifício Utopia, Revit 

 

 

4.2 Modelação da Alternativa 1 - Parede em Btc 

Um dos objetivos desta dissertação é uma análise termo-energética comparativa do edifício 

Utopia, edifício esse constituído por paredes cujo os elementos principais são os pneus e o 

saibro, assim, a primeira alternativa “sustentável” proposta é uma envolvente cuja o material 

principal será bloco de terra comprimida ativado alcalinamente (btc) (ver anexo 10 e Figura 

28). Uma vez que é um bloco que está a ser desenvolvido e testado pela equipa de investigação 

da Universidade do Minho faz todo o sentido ser uma das propostas alternativas anexadas ao 

estudo. Para a modelação deste bloco decidiu-se alterar as características de um bloco de btc 

pré-configurado no Revit, conferindo a este as características geométricas, mecânicas e 

térmicas como se tratasse de uma nova família. Desta forma, a modelação desta alternativa 

passou pela alteração da envolvente exterior da modelação original colocando a parede de btc 

e ajustando os restantes elementos a essa parede. Os elementos foram ajustados 

automaticamente devido à parametrização imposta entre paredes/cobertura e paredes/paredes 
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interior. Assim, por exemplo, não se teve que ajustar viga por viga à nova espessura da parede. 

É de notar que a parede de “Pneus” é uma parede com 70cm enquanto a parede de btc tem uma 

espessura de 35,5 cm, o que leva a um aumento da área habitável e um aumento do comprimento 

das 126 vigas bem como a área da cobertura plana. Do mesmo modo como o edifício Utopia 

existem 2 tipos de paredes: parede principal em Btc com 35,5cm; parede principal das zonas de 

WC com 37,5cm. 

 

Figura 28 − Representação 3D do edifício alternativa 1- btc, Revit 

 

4.3 Modelação da alternativa 2 - Parede em Madeira 

Para a segunda alternativa, decidiu-se efetuar o edifício em madeira (Figura 29) por alguns 

motivos: esta alternativa foi a proposta inicial dos projetistas do projeto Utopia tendo sido 

abandonada em detrimento da parede de pneus; as peças desenhadas que foram fornecidas pela 

empresa Plako são do edifício em madeira incluindo algum estudo sobre o edifício; faz todo o 

sentido por à prova esta solução uma vez que foi inicialmente a proposta escolhida sendo 

posteriormente substituída sem que tivesse sido efetuado um estudo compratório das vantagens 

e das desvantagens de cada solução; por último, é um material teoricamente mais sustentável e 

natural usado na construção de edifícios que conta já com longos séculos.  
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Deste modo, tal como aconteceu na alternativa 1 foi elaborada duas paredes (ver anexo 11), a 

parede principal com 25,5cm e a parede principal das zonas WC com 27,5cm devido ao 

acréscimo de uma cerâmica nestas zonas.  

 

Figura 29 − Representação em 3D da alternativa 2 − madeira, Revit 

 

4.4 Modelação da alternativa 3 - Modelo de Massas 

A última alternativa é uma análise mais arquitetónica de como pensar o projeto. O principio 

desta alternativa baseia-se numa comparação de resultados, isto é, é comum nas fases iniciais 

existir análises termo-energéticas com o objetivo de testar orientações, formas do edifício, bem 

como, características dos materiais. Assim, o objetivo é criar um modelo usando o tipo de 

modelação inicial por parte dos arquitetos e defini-lo o mais próximo do resultado final (Figura 

19). Desta forma, pode-se testar se os modelos iniciais produzem resultados próximos do 

resultado final. Outra ideia com esta alternativa é testar diferentes modelos de construção com 

elementos de massa usando os padrões pré-estabelecidos do programa. Existem 3 princípios de 

modelação por massas: a criação do edifício partindo de elementos geométricos básicos, como 

paralelepípedos e circunferências. Só assim é que o programa consegue o cálculo de áreas e 

volumes do edifício o que é importante no caso do estudo por BIM 6D; outro princípio de 

modelação é o desenho livre do edifício, mas neste tipo de opção o programa não consegue 

calcular áreas e volume e, por conseguinte, não é possível calcular a área dos espaços para 

cálculo das necessidades de aquecimento e arrefecimento; o último modo de modelação é um 

misto entre os dois anteriores, consistindo na modelação por elementos geométricos simples e 

só após os cálculos de áreas e volumes opta-se pela junção das varias formas formando uma 

geometria complexa. Antes de juntar as várias formas geométricas faz-se a análise termo-

energética desses espaços. Por último, quando se faz a união, identifica-se o conjunto de 

necessidades termo-energéticas de cada espaço com geométrica simples, ficando as 
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necessidades energéticas da geometria complexa como sendo a soma das necessidades das 

geometrias simples. Este modo de modelação por massas é uma forma de contornar o programa 

desta maneira a obter resultados, mas implica a análise energética como sendo uma análise no 

decorrer da modelação, exigindo, portanto, o uso do BIM 6D aquando a modelação, tal como 

deveria sempre acontecer.   

Nesta alternativa detetou-se alguns entraves a este tipo modelação. Usando elementos pré-

definidos só é possível usar configurações pré-existentes, isto é, para cada tipo de parede, laje 

ou cobertura o Revit dispõem de inúmeras alternativas de construção dando-lhe a cada 

alternativa o seu desempenho, mas estas alternativas são inalteradas. Como são muitas 

alternativas e se pretende uma análise inicial é fácil de encontrar uma solução próxima do que 

se pretende, mas se pretendermos o cálculo termo-energético mais preciso da realidade do 

edifício é impossível alterar os valores típicos de cada parede, laje ou cobertura por exemplo. 

Outro aspeto negativo, é a impossibilidade de fornecer diferentes características a cada parede, 

laje ou cobertura, só sendo possível definir um único conjunto de propriedades, bem como uma 

percentagem global de envidraçados, elementos de sombreamento e percentagem de claraboias 

não sendo possível nestes elementos definir características térmicas nem saber as propriedades 

pré-definidas dos mesmos.  

Outro objetivo com esta alternativa é o de testar a possibilidade de modelar de uma forma rápida 

um edifício qualquer que este seja, para posterior análise termo-energética usando programas 

de simulação termo-energética em programas BIM ou não BIM, isto é, programas com a 

interface Building Energy Simulation Analyses (BESA) onde se pretende somente exportar, 

através do modelo de exportação gbXML, dimensões e características de cada elemento como 

usualmente acontece na exportação dos modelos para, por exemplo, o programa Ecotech da 

Autodesk e o Energy Plus. Assim, através da modelação por elementos de massa tratar-se-ia 

uma modelação 3D e com o acréscimo das propriedades térmicas e mecânicas conseguia-se 

uma análise mais exata sem os típicos erros de esquecer de contabilizar uma parede, uma janela 

ou retirar mal dimensões, erros derivados das características dos elementos bem como falhas 

na orientação dos elementos. Aparentemente a modelação por elementos de massa seria um 

modo eficaz de projetar o edifício em 3D para envio de programas BESA. 

Uma vez que já são conhecidas as características do edifício Utopia tentou-se aproximar a 

solução alternativa o mais próximo possível da modelação principal para tentar posteriormente 

uma comparação resultados obtidos entre o pré-projecto e o projeto final. 

Como se trata de um novo princípio de modelação é necessário definir as características base 

do projeto, isto é definir área de trabalho, medidas de trabalho, alguns cortes, definir o template 
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de trabalho. Assim, após inserção da planta Cad, fornecida pela empresa Plako ao nível da cota 

zero começou-se por colocar “massas locais” sendo que cada massa representaria um espaço 

do edifício Utopia. Deste modo, o edifício seria composto por figuras simples. Devido a alguma 

complexidade

do edifício (ver anexo 12 e Figura 30) passaram a existir 15 espaços em vez das 13 do projeto 

original. 

 

 

Figura 30 − Representação em 3D, modelo de massas, alternativa 3, Revit 
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5. ANÁLISE ENERGÉTICA 

5.1 Metodologia BIM 

Nesta parte será dada ênfase à análise termo-energética dos diferentes modelos pela 

metodologia BIM tanto para o método geral como para o método das cargas de aquecimento e 

arrefecimento, sendo que as características térmicas dos materiais mencionados neste tópico 

serão remetidas também para metodologia do RECS. 

Para a elaboração da análise energética ao longo deste capítulo será explicado o porquê de se 

ter tomado certas opções ligadas aos modelos BIM. Outra meta é o estudo das varias opções de 

análise de forma a perceber a ampla aptidão e o funcionamento destes programas.   

Esta análise, tal como já foi mencionado, foi efetuada pelo programa Revit em conjunto com o 

GBS somente para o método geral e com o Energy Analysis Revit para o método das cargas de 

aquecimento e arrefecimento.  No programa de modelação Revit existe um modulo dedicado 

para a análise termo-energética dividido por 3 princípios de simulação: massas conceituais; 

elementos de construção; simulação usando massas conceituais e elementos de construção. As 

definições destes princípios serão detalhadas mais à frente neste trabalho. Após a execução dos 

modelos e a definição dos parâmetros a calcular, estes são enviados para uma nuvem web onde 

é simulado o edifício através do Green Building Studio. 

Para a presente dissertação, serão utilizados essencialmente a simulação energética usando 

elementos de construção (modelo Utopia, alternativa 1 e 2) e no final, a simulação usando 

massas conceituais (alternativa 3).  

De uma forma resumida, o modelo de massas é usado numa fase inicial de projeto (pré- projeto 

ou como análise BEM ou BESA) onde se pretende prever, ainda na modelação, o 

funcionamento geral do edifício. Assim, modela-se o edifício como sendo um conjunto de 

panos, isto é, paredes, coberturas e pisos e a cada pano define-se, usando características pré-

definidas, o tipo de material e a percentagem de envidraçado existente no edifício, bem como a 

percentagem de claraboias e a distância de elementos de sombreação. O único elemento comum 

aos três princípios é a localização do edifício. Este princípio é usado, essencialmente, por 

arquitetos na fase inicial dos projetos que não usem o BIM, para criação de um modelo em 3D 

para posterior envio para software de análise energética utilizando gbXML. Também se utiliza 

no caso da utilização BIM 6D, por parte dos engenheiros numa fase inicial onde se pretende 

perceber de forma rápida, por exemplo, se devia colocar mais ou menos percentagem de vidro
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se a orientação das paredes é a melhor, bem como prever os possíveis consumos termo-

energético. Este modo de análise será testado na alternativa 3 - modelo de massas – para se 

perceber se os resultados são similares aos obtidos pela análise de elementos de construção do 

modelo do edifício Utopia, com o intuito de se perceber se o uso de elementos de massa em 

fases iniciais produz resultados similares ao resultado final.   

Já a simulação usando elementos de construção é um upgrade dos elementos de massa, isto é, 

é a simulação final do edifício contendo toda a informação e detalhe existente em todo o projeto, 

este será o modo de análise mais estudado sendo usado na modelação do edifício Utopia e na 

alternativa 1 e 2 da presente dissertação. Este tipo de simulação pode ser efetuado diretamente 

no projeto ou a partir de uma evolução do projeto de elementos de massa.  

O terceiro tipo de análise termo-energética é um misto das duas anteriores. Usam-se os 

elementos de construção para definir o edifício em estudo e os elementos de massa são usados 

quando se pretende definir a envolvente ao edifício. Ou seja, os edifícios envolventes, árvores 

e obstáculos são desenhados como sendo elementos de massa. É importante definir que esses 

elementos têm que ser desenhados como um bloco de massa, sem a definição de pisos podendo 

conter algumas definições como quantidade de luz que é atravessada, entre outros. Se esses 

elementos contiverem pisos, o programa define como sendo elementos pertencentes ao projeto 

e calcula as suas necessidades junto ao edifício mãe. Outro modo de usar o terceiro tipo é para 

análises de reabilitação de edifícios onde muitas vezes se pretende estudar a viabilidade de 

colocar elementos sombreadores, tais como: palas e, ou vegetação ou acréscimo de novos 

elementos geométricos. Outro aspeto importante na reabilitação é a utilização dos elementos de 

construção no edifício existente e a utilização dos elementos de massa nos novos elementos. 

No caso do presente edifício como há a presença de arvoredo na envolvente poder-se-ia definir 

o efeito que estas iram trazer daqui a uns anos. Este caso não será analisado pelas razões já 

referidas anteriormente. 

 

5.2 Revit 2016 vs. Revit 2017 

Neste ponto é importante referir que no contexto da modelação utilizou-se o programa Revit 

2016(R1) versão em inglês, isto é, a primeira versão do programa do ano de 2016, tendo sido a 

mesma atualizada para a versão 2 (R2) após alguns meses. Esta última versão está apenas 

disponível para versões pagantes. Uma vez que esta segunda versão sofreu bastantes 

modificações no modo como é efetuado a análise termo-energética decidiu-se fazer um upgrade 

de programa e utilizar a versão de 2017 (R1), em português, que é exatamente a mesma versão 
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que a 2016 (R2) mas já disponível para qualquer utilizador (versão teste ou versão estudante). 

Assim, teve-se que reaprender o modo de funcionamento do módulo de análise termo-

energética, reler as ajudas do programa devido a estas serem as únicas que contêm informação 

relevante sobre este assunto e testar diversas simulações de forma a perceber as alterações 

decorrentes dos diversos tipos de simulação. 

Como um dos objetivos é perceber o funcionamento programa Revit, nomeadamente as 

metodologias BIM na análise termo-energética apenas faz sentido utilizar a versão mais recente 

do programa uma vez, que esta trouxe importantes alterações nos diferentes métodos de análise 

termo-energética pertencentes à metodologia BIM. 

As principais diferenças relativamente à análise energética na metodologia BIM foram: 

 

 No parâmetro “Massa e terreno” (Figura 31) do programa Revit, as definições 

energéticas do módulo de massas conceitual e do módulo por elementos de construção 

foram retirados e inseridas no parâmetro “Analisar” assim, nas definições “detalhadas" 

desse parâmetro é possível definir pela lista pradonizada as características térmicas 

dessas massas [74]. Esta alteração permite a uniformização das características térmicas 

em todos os elementos. Deste modo, por exemplo, cada laje terá que representar as 

mesmas características. Esta simplificação implica o uso de elementos de massa em que 

as suas características são padronizadas, o que apesar de tornar a análise termo-

energética mais rápida e uniforme. O uso dos elementos de massa na análise energética 

implica que todos os elementos do mesmo tipo sejam iguais, por outras palavras, impede 

a análise energética em fases mais adiantadas do projeto devido a utilização de vários 

elementos diferentes do mesmo tipo de elemento de construção. Esta novidade permite 

um acréscimo de análise termo-energéticas em fases iniciais de forma rápida, apesar dos 

resultados serem dispares da realidade porque, cada vez mais, os elementos são 

adaptados a sua orientação/função. Assim, por exemplo, uma parede orientada a sul 

apresenta materiais diferentes do que uma parede orientada a este, não só por questões 

técnicas, mas também por questões arquitetónicas. No entanto, esta função é ideal 

quando se pretende uma análise em edifícios modelares em que se usa praticamente o 

mesmo sistema em todos os elementos.  
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Figura 31 − Amostra dos diferentes parâmetros existentes no Revit 

 

 No parâmetro “Analisar” do mesmo programa, é possível dentro das “definições 

detalhadas” nomeadamente “propriedades térmicas dos materiais” utilizar e definir tipos 

conceituais, tipos esquemáticos e elementos detalhados. Desta forma dentro do 

parâmetro “analisar” escolhendo “tipos conceituais” é possível definir (dentro das 

opções padronizadas) que a “parede externa da massa” é constituída por “construção 

leve- isolamento baixo”, ou, “construção pesada - isolamento típico de clima 

temperado”, entre outras hipóteses. Assim, para cada “tipo de elemento” é definido um 

tipo de construção sem se saber as características térmicas. Já os “tipos esquemáticos”, 

quando selecionados, é possível definir, por exemplo, na “parede externa:” “Bloco de 

concreto de peso leve de 8 pol (U=0.8108 W/(m²·K))” ou “Tijolo de face de 4 pol com 

azulejo de argila de 8 pol (U=1.3859 W/(m²·K))”, dado que neste ponto já temos 

informação sobre o coeficiente de transmissão térmica dos materiais. Assim, o “tipo 

esquemático” é um processo de aprofundar o detalhamento do projeto, ainda em fases 

de estudo. Quando este “tipo esquemático” está selecionado sobrepõem-se ao declarado 

nos “tipos conceituais”. É uma maneira fácil e mais rápida analisar o projeto sem ter 

que declarar/definir as características de todos os materiais usados. É importante frisar 

que estas opções padronizadas são as mesmas opções das famílias disponíveis na 

biblioteca do Revit para modelação. Se apenas se utilizasse elementos fornecidos pelo 

Revit tornaria a substituição dos materiais e a modelação rápida como se pretende em 

fases iniciais. A utilização dos “elementos detalhados” sobrepõem-se as restantes 

hipóteses de definição de elementos e utiliza as propriedades dos próprios elementos do 

projeto. 

 Na análise de resultados obtidos no GBS o gráfico de “potencial de economia de 

energia” foi removido, do ponto de vista da análise energética representa uma perda 

considerável. Este gráfico resulta da simulação no GBS de 37 simulações. Cada 

simulação representava características de construção, tais como: potencial de geração 

de energia renovável e economia pelo telhado, potencial e isolamento das paredes, 

propriedades dos vidros, infiltrações e potencial de iluminação natural e artificial que 
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são esmiuçados fazendo, num total, os 12 parâmetros representados no gráfico da Figura 

21. Estas simulações são destinadas a testar os valores extremos observados em edifícios 

novos e existentes de modo a perceber a sensibilidade de cada parâmetro. Como se 

verifica na Figura 32, o número “1” representa as características em análise do edifício. 

Cada barra, das 12 apresentadas, representa uma característica de construção que 

implica alterações económicas e térmicas importantes no edifício. O número “2” 

representa o nível zero, isto é, representa o desempenho energético do atual do edifício. 

O número “3” representa as poupanças e potencias perdas, a vermelho são representadas 

as potencias perdas e a verde a economia possível com base no modelo atual. O número 

“4” representa a sensibilidade. Deste modo, as barras com dimensões maiores no seu 

total (“perdas” + “ganhos”) representavam características importantes na construção 

cujo uso afeta a variação de energia. Estas barras são as mais sensíveis à variação de 

energia. Já as barras menores são menos importantes para o controlo do uso de energia 

já que estas são pouco sensíveis a alterações térmicas. As barras com extensão para a 

direita (poupança) têm maior potencial de poupanças e as barras com extensão para a 

esquerda tem maior potencial de perda de energia.  Pela análise deste gráfico era 

possível, de forma rápida, perceber os pontos ideais de alteração de modo a tornar o 

edifício mais sustentável.  

 

Figura 32 − Gráfico retirado sobre o Potencial de Energia, adaptado de [75] 
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 Foi inserido o zoneamento térmico avançado, isto é, através de um algoritmo inserido 

no programa é possível obter simulações energéticas mais precisas sem recorrer a 

modelação extra. Assim, o zoneamento térmico permite criar grupos de zonas térmicas 

cujo o perímetro representa a exposição exterior, grupos com pouca ou nenhuma 

exposição (núcleo). Deste modo, os perímetros exteriores são mais sensíveis à variação 

de perdas e de ganhos energéticos, os perímetros interiores são menos sensíveis a essa 

variação e o núcleo não apresenta variações térmicas provocadas pelo exterior. Este tipo 

de zoneamento não adiciona elementos ao modelo energético, mas cria e usa espaços de 

análise e superfícies analíticas para descrever as zonas térmicas respeitando as normas 

de modelação ASHRAE. Enquanto que o zoneamento térmico simples apenas o núcleo 

não é sensível a essas variações e os restantes elementos são divididos em 4 espaços 

(Figura 33). Cada espaço representa o nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Já no que 

diz respeito ao novo modelo de zoneamento automático (Figura 34) este cria novas 

divisões de espaço dependendo do ângulo entre as superfícies adjacentes. Assim, 

quando o ângulo é inferior a 45graus, há continuação de espaço climático, quando o 

ângulo entre superfícies é superior a 45graus, cria-se uma nova zona térmica.  

 

Figura 33 − Zoneamento térmico simples, adaptado de [76] 
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Figura 34 − Zoneamento térmico automático baseado no angulo entre superfícies, adaptado de 

[76] 

 

 

 No parâmetro “analisar”, foi inserido o botão criar/excluir modelo de energia, ver Figura 

35. Esta inserção permite validação ou exclusão do modelo antes de o enviar para 

análise energética na plataforma web do GBS. Quando se cria um modelo energético, o 

Revit cria 3 visualizações: modelo energético em 3D; modelo de espaços analíticos em 

3D; modelo de superfícies de análise em 3D. Estas 3 visualizações são criadas 

sobrepostas no modelo energético 3D, sendo possível excluir um ou mais tipos de 

visualização ou duplicar as vistas e definir em cada vista um tipo de modelo.  Pela 

visualização dos espaços analíticos pelo modelo ou pela tabela de espaços analíticos é 

possível verificar se os espaços contêm as dimensões (área e volume) pretendidas, bem 

como verificar se a área total e o volume total são os pretendidos. Pela análise das 

superfícies analíticas também é possível verificar no modelo, ou através da tabela de 

superfícies analíticas, a lista de área de cada superfície, o número de superfícies, o seu 

tamanho e tipo de abertura (porta ou janela), bem como o tipo de superfícies, ou seja, 

se é parede interior, exterior, telhado, sombra, teto ou laje. 
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Figura 35 − Identificação do botão novo criar e excluir modelo de energia 

 

 Na validação do modelo também existiram mudanças devido ao melhoramento das 

superfícies analíticas. Estas deixaram de ser superfícies somente lisas e começaram a 

acompanhar o contorno do edifício. Estas são mais precisas e a aparência das mesmas 

foi melhorada. Deste modo, a análise energética gera um ficheiro gbXML menor que 

pode ser exportado mais facilmente para outros programas de análise.  

 Outro ponto importante foi a alteração do processo de atribuição de estações 

meteorológicas pelo o GBS. No Revit a escolha das estações meteorológicas baseia-se 

na média de dados de há 30 anos e de estações físicas de 2006. A novidade no GBS 

centra-se no continente Americano onde se definiu em 2009, valores mínimos termo-

energéticos. Assim, para cada zona, foi definido um valor mínimo de resistência térmica 

para vários elementos construtivos de acordo com Residential Prescriptive 

Requirements 2009 International Energy Conservation Code (IECC)[77].  

 

5.3 Características térmicas e tomadas de decisão 

Neste ponto da dissertação serão mencionadas as características térmicas dos materiais 

utilizados no edifício Utopia, alternativa 1 e 2. Para a alternativa 3 será explicado 

posteriormente. 

Estes materiais, na sua maioria, foram adaptados de materiais similares pertencentes à 

biblioteca do Revit, isto é, na biblioteca existem vários materiais “padrão” que poderão ser 

adaptados: fisicamente, mecanicamente, graficamente, geometricamente e como, por exemplo, 

o seu tipo de comportamento, a condutividade térmica (W/(m.K)) ou (W/(m.ºC)), calor 

especifico (J/(G.ºC)), densidade (Kg/m3), emissividade, permeabilidade (ng/(Pa.s.m2)), 

porosidade, reflexibilidade e resistividade elétrica (Ω.m). Cada componente foi ajustado 

conforme as características pretendidas.  

Este ponto será divido em outros três pontos. O primeiro diz respeito as características térmicas 

de todo o edifício Utopia, sendo que nos dois seguintes serão mencionadas as alterações 

decorrentes em cada alternativa mantendo as restantes características.  
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5.3.1 Características térmicas do edifício Utopia 

 

Quanto ao betão utilizado optou-se por um betão fabricado no local com resistência de C20/25 

e este serviu para as sapatas, pilares bem como para a laje maciça da varanda. Este apresenta as 

seguintes características térmicas: condutividade térmica de 1,65 (W/ (m. ºC)) e densidade de 

2300 (Kg/m3). 

As características térmicas da laje aligeirada foram retiradas de um material fornecido pela 

empresa Plako [78]. Como já foi referido, esta laje aligeirada pela impossibilidade de a modelar 

como sendo do tipo aligeirada, optou-se pelo desenho como sendo uma laje maciça. Assim, 

através de alguns cálculos chegou-se a uma laje maciça com o mesmo desempenho de uma laje 

aligeirada. Esta laje é composta por (do exterior para o interior): camada de reboco com 2cm 

com condutividade térmica de 1,30 (W/(m.ºC)) e densidade de 2300 (Kg/m3); laje maciça de 

23cm com condutividade térmica de 1,045(W/(m.ºC)) e densidade de 1200 (Kg/m3); caixa de 

ar com 2,5cm com condutividade térmica de 0,139 (W/(m.ºC)) e densidade de 1,23 (Kg/m3); 

como isolante térmico tem lã de rocha com 5 cm de espessura e com condutividade térmica de 

0,04(W/(m.ºC)) e densidade de 70 (Kg/m3); por último tem um soalho de madeira com 2,1cm 

com condutividade térmica de 0,021(W/(m.ºC)) e densidade de 6500 (Kg/m3); assim chega-se 

a uma resistência térmica total 4,32 m2ºC/W.  

Assim, de acordo com o livro “coeficiente de transmissão térmica de elementos da envolvente 

dos edifícios” versão de 2006 [79] no Quadro I.9 verifica-se que para uma laje com 0,23m com 

espaçamento entre blocos inferior a 0,30m e com fluxo de calor ascendente, sendo que esses 

blocos são revestidos por uma camada de betão armado entre 30 a 50mm, a resistência térmica 

é de 0,22(m2.ºC/W). De acordo com o mesmo livro no Quadro I.4, a resistência térmica vertical 

do ar em espaços não-ventilado para espessuras entre 15mm e 300mm é de 0,16(m2.ºC/W). Por 

estes motivos, a caixa de ar foi forçada a ter aquela resistência. 

Quanto à parede exterior do edifício Utopia (ver anexo 13), procedeu-se a uma simplificação 

da parede, como mencionado anteriormente. Após diversos cálculos chegou-se aos seguintes 

resultados (do exterior para o interior): MD fachada cortiça Amorim (ICB) com 0,050m de 

espessura com condutividade térmica de 0,043 (W/(m.ºC)) e densidade de 145,00 (Kg/m3);  

argamassa de regularização de 0,111m com condutividade térmica de 0,418(W/(m.ºC))  e 

densidade de 1777,130 (Kg/m3); material “Pneus + saibro” com condutividade térmica de 

0,771(W/(m.ºC))  e densidade de 1798,710 (Kg/m3) com 0,429m de espessura;  argamassa de 
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regularização com 0,111m de espessura e com condutividade térmica de 0,418(W/(m.ºC)) e 

densidade de 1777,130 (Kg/m3) perfazendo um total de 0,701m de parede exterior com 

resistência térmica total 2,251(m2ºC/W).  

Na zona dos W.C a parede exterior ainda leva um reforço interior de cerâmica com 2cm com 

condutividade térmica de 0,250(W/ (m. ºC)) e densidade de 570 (Kg/m3); assim chega-se a uma 

espessura nestas zonas de 72cm e uma resistência térmica total 2,331 m2ºC/W.  

Relativamente à cobertura plana, esta é uma cobertura em madeira suportada por 2 vigas 

lamelas com condutividade térmica de 0,043 (W/(m.ºC)) e densidade de 150,00 (Kg/m3);  e por 

126 vigas transversais do tipo I-joist com condutividade térmica de 0,043 (W/(m.ºC)) e 

densidade de 150,00 (Kg/m3); o plano horizontal da estrutura é composto por (do exterior para 

o interior): membrana de impermeabilização com condutividade térmica de 0,230 (W/(m.ºC)) 

e densidade de 1100 (Kg/m3); duas placas de Osb com um total de 2cm de espessura com 

condutividade térmica de 0,130 (W/(m.ºC)) e densidade de 600 (Kg/m3);  caixa-de-ar com 10cm 

com condutividade térmica de 0,555 (W/(m.ºC)) e densidade de 1,23 (Kg/m3);  como elemento 

de isolamento a lã de rocha com 16cm com condutividade térmica de 0,040 (W/(m.ºC)) e 

densidade de 70,00 (Kg/m3);  placa de madeira semi-densa com 2,5cm de espessura e com 

condutividade térmica de 0,180(W/(m.ºC)) e densidade de 650,00 (Kg/m3) vi) por último duas 

placas de Osb com um total de 2cm de espessura com condutividade térmica de 

0.130(W/(m.ºC)) e densidade de 600 (Kg/m3) perfazendo um total de 25,5cm com resistência 

térmica total de 4,627m2ºC/W. Tal como aconteceu na laje aligeirada, a camada de ar foi forçada 

a ter uma resistência térmica de 0,180(m2.ºC/W) de acordo com o quatro I.4 sobre o fluxo de 

calor horizontal para espessuras de 10,0cm do livro “coeficiente de transmissão térmica de 

elementos da envolvente dos edifícios” versão de 2006. 

Os envidraçados expostos no modelo Utopia são de tipos diferentes:  sistema de correr 

verticalmente; sistema de correr horizontal; sistema de oscilobatente. 

Como já foi referido, não existiam dados sobre as janelas que serão colocadas no edifício 

Utopia. Como o objetivo é comparar metodologias e não obter os melhores resultados, e de 

forma a que as janelas da alternativa apresentassem características similares, optou-se por um 

envidraçado duplo com coeficiente de ganho solar de 0,7, com resistência térmica do conjunto 

de 0,3501(m2ºC/W) sendo que, o coeficiente de transferência de calor de 2,857(W/m2ºC). É de 

notar que apesar de serem três tipos de janelas foi possível definir as mesmas características 

para cada conjunto. 
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Relativamente à porta exterior, esta apresenta uma resistência térmica de 0,6073(m2ºC/W) e um 

valor de coeficiente de transferência térmica no valor de 1,648(W/m2ºC). 

Ao contrário do que acontece no RECS e até mesmo na análise pelo GBS, não é necessário 

definir as características térmicas dos elementos interiores, mas para criação do relatório de 

cargas de aquecimento e arrefecimento de cada espaço essa informação já é importante. 

Para a definição dos espaços interiores será apenas enunciada o valor de cada espaço em vez 

do detalhamento por cada material, assim, a parede interior principal apresenta coeficiente de 

transferência de calor no valor de 1.386(W/m2ºC) e resistência térmica de 0.7218(m2ºC/W). A 

parede das zonas WC/WC apresenta coeficiente de transferência de calor no valor de 

1.956(W/m2ºC) e resistência térmica de 0.512(m2ºC/W). A parede das zonas WC/escritório 

apresenta coeficiente de transferência de calor no valor de 1.782(W/m2ºC) e resistência térmica 

de 0.561(m2ºC/W). 

 

5.3.2 Características termo-energéticas da alternativa 1 - Parede em BTC 

 

A construção da alternativa 1 é exatamente a mesma do edifício mãe, sendo que a envolvente 

deixa de ser constituída por uma parede de pneus e passa para uma parede em btc. 

Esta envolvente da parede em btc é composta por (do exterior para o interior): MD fachada 

corticeira Amorim (ICB) com 5cm de espessura com condutividade térmica de 0.043 

(W/(m.ºC)) e densidade de 150.00 (Kg/m3); bloco de btc com argamassa com 14cm de 

espessura com condutividade térmica de 0.875 (W/(m.ºC)) e densidade de 1700,00 (Kg/m3); 

segunda camada de bloco de btc com argamassa com 14cm de espessura com condutividade 

térmica de 0,875 (W/(m.ºC)) e densidade de 1700,00 (Kg/m3); argamassa de regularização com 

2,5cm de espessura e com condutividade térmica de 0,800(W/(m.ºC)) e densidade de 1764,90 

(Kg/m3). Esta tem um total de 35,5cm de espessura com resistência térmica global de 1,504 

(m2ºC/W). Tal como aconteceu na envolvente do edifício Utopia na zona dos W.C é 

acrescentada uma placa de cerâmica com 2cm com condutividade térmica de 0,250(W/ (m. ºC)) 

e densidade de 570 (Kg/m3); assim chega-se a uma espessura nestas zonas de 37,5cm e uma 

resistência térmica total 1,594 (m2ºC/W).  

 

5.3.3 Características termo-energéticas da alternativa 2 - Parede em Madeira 
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A alternativa 2 apresenta as seguintes características térmicas (do exterior para o interior): MD 

fachada corticeira Amorim (ICB) com 5cm de espessura com condutividade térmica de 0,043 

(W/(m.ºC)) e densidade de 150,00 (Kg/m3);  forro de madeira de 2,5cm de espessura com 

condutividade térmica de 0,290 (W/(m.ºC)) e densidade de 650,00 (Kg/m3); caixa-de-ar com 

2,5cm de espessura com condutividade térmica de 0,139 (W/(m.ºC)) e densidade de 1,23 

(Kg/m3); placa de osb com 1 cm de espessura e com condutividade térmica de 0,130(W/(m.ºC)) 

e densidade de 650 (Kg/m3); como isolante térmico lã de rocha com condutividade térmica de 

0,040 (W/(m.ºC)) e densidade de 70 (Kg/m3); vi) placa de madeira semi-densa de 2,5cm de 

espessura com condutividade térmica de 0,180 (W/(m.ºC)) e densidade de 650 (Kg/m3); forro 

de madeira de 2,0cm de espessura com condutividade térmica de 0,150 (W/(m.ºC)) e densidade 

de 650,00 (Kg/m3). Perfazendo um total de 25,5cm de espessura com resistência térmica global 

de 4,214 m2ºC/W. Tal como aconteceu na envolvente do edifício Utopia na zona dos W.C é 

acrescentada uma placa de cerâmica com 2cm com condutividade térmica de 0,250(W/ (m. ºC)) 

e densidade de 570 (Kg/m3), assim chega-se a uma espessura nestas zonas de 27,5 cm e uma 

resistência térmica total 4,294 m2ºC/W.  

 

5.4 Preparação dos modelos BIM 

5.4.1 Criação e definição de cada espaço 

 

Antes de enviar o modelo para análise de qualquer metodologia é necessário proceder à 

definição geral do edifício, bem como ao detalhamento dos espaços. Estas definições foram 

inseridas no modelo do edifício Utopia, alternativa 1, 2 e 3. 

Para a avaliação das cargas de aquecimento e arrefecimento ou de qualquer avaliação é 

necessário para todos os espaços definir algumas definições gerais iniciais. Assim, pelo 

parâmetro “Gerenciar” e de seguida “configurar Mep” é possível definir configurações 

mecânicas, elétricas, de fabricação, carregar classificações, fatores de demanda e por último e 

mais importante para análise energética, as configurações de tipo de construção e espaço. Estas 

mesmas configurações são universais a qualquer metodologia. Existe várias formas diferentes 

de definição destas características. Na presente dissertação apenas se representará uma e será 

explicado o porquê de terem sido tomadas certas decisões.  

Nas configurações elétricas é possível definir parâmetros dos fios, definições de voltagem, 

sistemas de distribuição e fatores de demanda. Nas configurações de fabrico é possível 
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especificar os modelos dos equipamentos (potência, consumos, eficiência). Estes três pontos 

são essenciais para definir o relatório de perda de pressão de tubos, perda de pressão pelos 

ductos e verificação dos circuitos elétricos. Apesar de ser possível definir equipamentos de 

aquecimento e arrefecimento, equipamentos de iluminação, estas informações não são enviadas 

automaticamente para a criação do relatório de cargas de aquecimento e arrefecimentos. Para 

contrariar este ponto é possível definir manualmente para cada zona/espaço os consumos e 

cargas de aquecimento de arrefecimento. Este assunto será detalhado na presente dissertação.  

Relativamente ao ponto carregar classificações é possível atribuir e especificar fatores de 

demanda para uma classificação de carga, isto é, para cada tipo de sistemas como aquecimento, 

arrefecimento, iluminação, potência de motores, sistemas elétricos é possível definir uma 

percentagem que irá representar o valor nominal de carga. Por exemplo, para uma sala com 10 

lâmpadas com 20watt de potência cada, se o fator de demanda for 50% indica que só 50% dos 

20watt por lâmpada está em funcionamento. Contudo, os fatores de demanda são atribuídos à 

classificação de carga que, por sua vez, são atribuídos aos dispositivos. No caso do exemplo foi 

atribuída uma demanda de 50% as cargas elétricas que por sua vez distribuí essa demanda pelos 

dispositivos (lâmpadas) e fichas de eletricidade. Este ponto especifico não é tratado na presente 

dissertação, mas a perceção de como funciona é importante, uma vez que o programa por defeito 

considera que a demanda é de 100% o que indica que todo o potencial do equipamento é 

colocado em funcionamento, pelo que, assim, a carga de pico é a mesma que a carga nominal. 

É comum a colocação de equipamentos com potência superior à potência de pico de forma a 

permitir futuras alterações de espaços internos sem a implicação de alterar os meios mecânicos. 

Um exemplo de fácil perceção é o caso de uma cozinha com várias tomadas elétricas. Nem 

todas estarão em funcionamento ao mesmo tempo existindo sempre um excesso de pontos 

elétricos que não serão utilizados. Assim, o uso da demanda permite fornecer uma estimativa 

das necessidades elétricas podendo em algumas ocasiões o mesmo ser ultrapassado. Deste 

modo, permite um cálculo inferior das necessidades e mais realista do consumo do edifício, 

apesar do edifício ter potencial para fornecer consumos superiores. Existem 3 modos de definir 

os fatores de demanda: constante; por quantidades; por carga. O fator de demanda constante 

para qualquer equipamento é definido como uma percentagem de demanda constante para cada 

tipo de sistema (aquecimento, arrefecimento, elétrico, entre outros). Para a definição por 

quantidades é possível definir vários intervalos de demanda. Para cada patamar de 

equipamentos existe uma demanda. Por exemplo, até 2 equipamentos a demanda é de 100%, 

entre 2 e 5 a demanda é de 80%, mais do que 5 equipamentos é de 50%. Na definição por carga 
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o princípio é o mesmo processo, para cada patamar de carga, expresso em VA, Volts ou Watts 

é definido um fator de demanda.  

Relativamente, às configurações de “tipo de construção/espaço” para cada “tipo de construção” 

(ver anexo 14), isto é, Escritório, Hotel, Hospital, Garagem, Igreja, entre outros tipos, é possível 

definir a área por pessoa, o ganho de calor sensível por pessoa, o ganho latente por pessoa, a 

densidade de carga de iluminação, a densidade de carga de potência, a contribuição de 

iluminação do plenum, a tabela de ocupação, de iluminação e potência, a hora de abertura e de 

fecho do espaço e o ponto de arrefecimentos quando o edifício está desocupado. Nesta secção 

são definidas as características gerais do edifício (ver anexo 17).  

Como o edifício em análise é um edifício de serviços de escritórios optou-se por alterar as 

definições de padrão ajustando as características padronizadas no Regulamento Energético de 

Comercio e Serviços. Assim, definiu-se de acordo com o Decreto-Lei nº 79/2006, anexo XV, 

os padrões de referência de utilização dos edifícios de acordo com a tipologia definida no ponto 

nº1 do artigo 31.º do presente regulamento. Para um edifício de escritórios, e de acordo com o 

regulamento, os valores padrões por área de pessoa de referência é de 15m2, a densidade de 

potência de iluminação é de 2,8W/m2/100lux, sendo que a iluminância recomendada de 500lux 

resulta numa densidade de carga de iluminação recomendada de 2,8*500/100 = 14W/m2. A 

densidade de equipamentos é de 15W/m2. A tabela de ocupação, de iluminação e de potência 

foram preenchidas de acordo com os perfis de utilização do regulamento (ver anexo 15).  

Os restantes parâmetros do tipo de espaço foram deixados intactos com os valores de referência 

do programa devido à falta de informação proveniente do regulamento em vigor e por estes 

serem os valores de referência para a maioria dos casos analisados. Estes parâmetros foram o 

ganho de calor sensível por pessoa no valor de 73,27 W, o ganho de calor latente por pessoa de 

58,61 W e a contribuição de iluminação do plenum de 20%. O horário de abertura e de fecho 

alterado para as 8:00horas e as 18:00horas e a temperatura máxima de arrefecimento, quando o 

espaço não está ocupado, foi de 27,78ºC. Estes dados são relativos ao edifício no geral.  

Para cada tipo de espaço é possível definir o tipo de utilização de cada um terá, isto é, para cada 

tipo de espaço é possível definir se o mesmo tem a função de cozinha, WC, escritório, entre 

outros tipos. O preenchimento dos dados relativos ao tipo de espaço é semelhante aos dados do 

tipo de construção.  

É comum para edifícios pequenos efetuar-se uma simplificação dos espaços e considerá-los um 

único espaço com a definição geral do edifício. Esta simplificação é devida à presença de 

espaços pequenos sem grandes requisitos termo-energético, em que a maioria, é utilizada de 
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forma pontual sem necessidades de equipamentos extras. No edifício Utopia a maioria dos 

espaços serão ocupados permanentemente dentro do horário de funcionamento, como é o caso 

dos escritórios. Os espaços de ocupação pontual são as casas e banho, cozinha/refeitório, sala 

de reunião e corredores. Destes espaços retirando a cozinha/refeitório, que são espaços com 

poucos requisitos energéticos, mesmo as casas de banho apenas contêm as instalações sanitárias 

sem necessidade de equipamentos de aquecimento de água. Assim, na presente dissertação será 

efetuado o cálculo usando esta simplificação e um cálculo detalhado com maior rigor dos 

espaços de modo a verificar se essa simplificação é aceitável ou se os resultados são dispares. 

Antes de partir para o detalhe do tipo de espaços é necessário definir os espaços existentes no 

edifício. Pelo parâmetro analisar é possível definir o número de espaços existentes no edifício. 

É de salientar que para o cálculo das cargas de aquecimento e arrefecimento, ao contrário da 

análise energética, é necessário definir “espaços e zonas” em vez de utilizar os ambientes pré-

definidos pela arquitetura. Para colocar “espaços” basta situar-se numa planta do edifício e no 

parâmetro “analisar” e definir o espaço pretendido. Se os espaços estiverem limitados por 

paredes interiores e/ou exteriores um clique é o suficiente para criar um espaço. Para criar uma 

zona é necessário ter já os espaços criados. Uma zona é criada quando se pretende que um 

equipamento mecânico sirva para mais que um espaço. Para verificar e alterar a designação dos 

espaços basta criar uma tabela de espaços e alterar os nomes da mesma de forma a criar a 

nomenclatura pretendida, nessa mesma tabela pode-se verificar a área, o volume, o local onde 

se situa, o número de ocupantes e as definições dos espaços.  

No escritório 1, 2, 3 e 4 (ver anexo 15), foi definido como o “tipo de espaço” - escritório 

fechado, o “tipo de construção” como sendo <construção>”, o que indica que os materiais serão 

os pré-definidos no modelo. Relativamente às “pessoas” é possível definir de acordo com o 

número de pessoas que o espaço utilizará ou pela área recomendada para aquele tipo de espaço. 

Foi imposto para o escritório 1 e 4 que o número de pessoas seriam 3 e nos restantes escritórios 

seriam 2 pessoas. relativamente ao “ganho de calor (por pessoa)” decidiu-se pelos valores 

padrão por falta de conhecimento à cerca do assunto. O espaço “sala de reunião” foi preenchido 

de acordo com os escritórios tendo sido definido que existirá apenas uma pessoa, o que na 

realidade não será o que ocorrerá. Esta sala apenas será utilizada quando a empresa receber um 

cliente, sendo que os trabalhadores internos sairão de um dos escritórios e irão passar para a 

salar de reunião junto com o cliente. Como o escritório nesse momento estará 

sobredimensionado não faria sentido colocar nesse espaço outra pessoa.  

Dentro da definição do “tipo de espaço” foi definido exatamente igual ao tipo geral. Assim, a 

área por pessoa foi definida como sendo 15 m2, tendo sido depois especificado o valor para 
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cada escritório, como recomenda o RECS. O ganho de calor sensível por pessoa foi deixado o 

valor padrão de 73,27W, o ganho de calor latente por pessoa no valor padrão de 58,61W. A 

densidade de carga de iluminação, densidade de carga de potência, contribuição do plenum, 

tabela de ocupação, de iluminação e potência foi preenchida de acordo com a definição geral 

do edifício.   As cargas elétricas foram deixadas com o valor padrão. Este valor padrão resulta 

do cálculo da área do espaço com a densidade de iluminação ou potência definida 

anteriormente.  

À cerca da cozinha, definiu-se como sendo um espaço de “área de refeições - Refeições da 

Família”, sendo que a área por pessoa, o ganho de calor sensível por pessoa, o ganho de calor 

latente por pessoa, densidade da carga de iluminação e de potência, e a contribuição de 

iluminação do plenum foram deixados valores padrão para este tipo de espaço, com os valores 

de1,429m2, 80,59W,82,59W, 22,60W/m2, 5,81W/m2, e 20,000% respetivamente. 

Relativamente à tabela de ocupação, iluminação e potência (ver anexo 16) foi criada uma nova 

com base no uso pretendido para aquele espaço. Foi especificado também que no espaço 

Cozinha/Escritório não existiria nenhuma pessoa. Esta decisão foi tomada devido à inserção 

das pessoas já ter acontecido no espaço escritório. Se existisse incremento de pessoas na 

cozinha, o programa consideraria que em todo o perfil de ocupação do edifício ter-se-ia, 

portanto, as 11 pessoas que se encontram permanentemente no edifício mais as definidas no 

espaço Cozinha/Refeitório, portanto, um incremento de pessoas implica uma duplicação de 

ganhos e perdas que já estão a ser contabilizadas pela ocupação dos espaços de escritórios.  

Relativamente aos restantes espaços como serão espaços de ocupação parcial procedeu-se do 

mesmo modo que o espaço cozinha/refeitório, tendo sido inseridos valores padrão para cada 

tipo de espaço e criado uma nova tabela de ocupação, iluminação e potência (ver anexo 16). 

Nesta tabela definiu-se que durante o horário de funcionamento estes espaços terão uma 

ocupação de 5% do horário e gastos de iluminação e potência no mesmo valor. 

Como a dispensa terá um funcionamento inferior ao funcionamento da cozinha decidiu-se criar 

uma tabela de ocupação, iluminação e potencia com base no perfil de funcionamento previsto. 

Até este ponto o processo da definição dos espaços é universal a todos os tipos de análise termo-

energética pelas metodologias BIM. 

 

5.4.2 Criação especifica do projeto Green Building Studio 
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Após a criação do modelo Revit e efetuado o login na autodesk A360, o modelo é enviado para 

executar a simulação termo-energética (Figura 36). 

Neste ponto o software volta a verificar a geometria do modelo analítico e este faz uma revisão 

geral do modelo de forma a verificar se a casca é fechada, se o modelo contém pelo menos um 

piso, paredes, telhado e que tenha a localização geográfica conhecida. De seguida, na caixa de 

dialogo executar-se a simulação de energia, onde se define o nome da execução e escolhe-se o 

tipo de projeto Green Building Studio. Por esse motivo, antes de proceder a estes passos é 

necessário criar um modelo GBS. É importante frisar que este projeto será utilizado nas análises 

termo-energéticas do modelo do edifício Utopia, alternativa 1, 2 e 3 como template universal. 

Quanto à escolha do modelo existe duas hipóteses: criar novo; usar projeto existente. 

 

Figura 36 − Executar a simulação de energia 

 

A primeira opção, “criar novo” utiliza-se quando a execução do modelo for a primeira vez, ou 

quando não haja alteração de quaisquer configurações de energia incluindo a localização. O 

projeto GBS resultante extrai toda a informação a partir do modelo Revit para análise. Quando 

este modelo é utilizado o projeto GBS extrai informação sobre o tipo de construção, localização 

e tipo de equipamentos. Usando esta opção é assegurado que a execução do modelo é sempre 

executada com base nas definições do modelo, apenas é utilizada informação padrão (moeda e 

custos de eletricidade e combustíveis).  

A segunda hipótese, “usar existente” é utilizada quando se pretende pré-definir dados sobre o 

edifício para esta simulação. Este modelo substitui todas as configurações existentes dentro do 

modelo Revit, quando configuradas no projeto. Para a criação do projeto GBS é necessário 

identificar o nome do projeto, o fuso horário, moeda, custo unitário de eletricidade, custo 
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unitário de gás natural por último é possível alterar o histórico de faturas de serviços públicos 

e dados históricos do clima. É importante realçar que existe alteração dos parâmetros existentes 

no modelo Revit se estes forem definidos no modelo GBS como por exemplo a existência de 

um sistema AVAC no modelo é alterado para o definido no projeto GBS, outro exemplo é a 

moeda que está pré-definido no Revit como sendo dólares, mas se a definirmos no modelo GBS 

esta passa a ser a definida no GBS. 

Como o modelo em análise é um modelo em Portugal e esta metodologia está orientada para os 

EUA é importante definir alguns pontos de forma a aproximar a realidade. 

Após a escolha das especificações e do modelo, caso não haja condições de erro é criado um 

arquivo gbXML e este é enviado para a simulação. O servidor retorna os resultados da 

simulação para o Revit, onde é exibido um alerta com o nome da análise que poderão ser 

visualizados na caixa de diálogo “resultados e comparar”. 

Para a criação deste projeto é necessário definir o nome que desejamos que o projeto tenha neste 

caso definiu-se como: “Avaliação Final Edifício Utopia”, de seguida é necessário definir o tipo 

de edifício e o tipo de construção. Estes dois pontos são necessários para o programa importar 

os dados inseridos no Revit como: Área por pessoa, ganho de calor sensível por pessoa, ganho 

de calor latente por pessoa, densidade de carga de iluminação, densidade de carga de potência, 

contribuição de iluminação de plenum, tabela de ocupação, de iluminação e de potência, hora 

de abertura e de fecho do espaço bem como o ponto definido de arrefecimento quando o espaço 

não esteja ocupado. 

Posto isto, é necessário definir a localização do projeto, a partir daí é possível verificar a zona 

horaria, a moeda local, ou definir uma, bem como as estações meteorológicas. 

No segundo ponto define-se as estações meteorológicas (Figura 37). O programa pré-define a 

estação mais próxima e define automaticamente o tipo de zona em que o edifício se encontra. 

O tipo de zona é definido de acordo com a variação da temperatura, bolbo seco e húmido, e 

temperaturas de projeto bem como a topografia do terreno. Estes valores podem ser alterados 

de acordo com o que desejamos. Assim uma mesma estação meteorológica pode conter varias 

zonas, isto acontece devido ao facto de essa estação se encontrar num local propicio à mudança 

clima em poucos metros de distância como acontece em locais juntos ao mar ou perto de zonas 

elevadas. 

Esta estação apresenta características distintas à escolhida no programa Revit e como estas 

estação apresenta dados mais próximos do real decidiu-se escolher a estação 

“GBS_06M12_02_022073” que se encontra a uma distância de 3.0km do edifício objeto deste 
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estudo, mas encontra-se a uma altitude superior à cota do edifício (70m para 259m). Mesmo 

assim, é a estação que se encontra mais próxima e a menor altitude. Quanto à zona definiu-se a 

zona 3C que já era a pré-definida. Estas estações virtuais estão interligadas a empresa Vaisala, 

que é uma empresa com cerca de 80 anos de existência e líder mundial em monitorização do 

tempo real e de medição. 

Ao contrário do que acontece com o território dos EUA, a escolha de uma zona não implica que 

o edifício para ser regulamentar tenha que obedecer a alguns critérios térmicos de construção 

[77] como por exemplo, coeficiente máximo de transmissão térmica da parede. 

 

Figura 37 − Definição da estação meteorológica, projeto GBS 

 

O último ponto de criação deste projeto são as questões relacionadas com autorizações de 

partilha do modelo entre outros requisitos legais do GBS.  

Posto isto, é possível verificar e/ou alterar o padrão definido, de acordo com a norma ASHRAE 

CLIMA e a zona pretendida. 

Neste ponto, é possível redefinir ou definir informação sobre o projeto, tipo de construção e de 

espaços e zonas, características térmicas dos materiais e tipo de envidraçados por orientação. É 

importante salientar que as definições definidas neste ponto irão sobrepor às definições 

existentes no Revit. Assim, quanto menos definir maior será a liberdade para escolha e 

alterações de materiais e equipamentos. Outro ponto favorável é o caso de testar no mesmo 

edifício com outros elementos, apesar de ser apenas possível alterar os parâmetros uma única 

vez.  

Portanto, decidiu-se não definir nenhum requisito de construção e sistema mecânico neste 

projeto. 
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5.4.3 Especificação do modelo para análise do Green Building Studio 

 

Para a modelação energética pela metodologia BIM no Revit é possível obter um relatório 

detalhado de todos os espaços sobre as cargas de aquecimento e arrefecimento e uma análise 

usando o Green Building Studio. Inicialmente efetua-se a análise pelo software e no final a 

criação do relatório de cargas de aquecimento e arrefecimento do edifício Utopia pelo método 

detalhado e pelo simplificado.  

O detalhamento destas definições no GBS foi efetuado para o modelo do edifício Utopia, 

alternativa 1, alternativa 2 e alternativa 3. Como exemplo será explicado em detalhe o modelo 

Utopia que serve por base à alternativa 1 e 2 e por último será explicado o detalhamento da 

alternativa 3. 

A análise pelo GBS é uma análise global do edifício sendo o principal foco a envolvente exterior 

ao edifício, enquanto que a análise das cargas de aquecimento e arrefecimento é uma análise 

mais centrada nos ganhos e perdas de cada espaço bem como o contributo detalhado de cada 

elemento da construção, desde paredes, portas, orientação a equipamentos. 

 

5.4.4 Ajustes ao modelo GBS no Revit - Edifício Utopia 

 

Para a avaliação termo-energética do edifício (ver anexo 18) após a modelação do edifício 

utilizando elementos de construção, procedeu-se a definição da localização deste, definindo o 

norte real do projeto e de seguida a localização exata do edifício utilizando coordenadas 

41.617845, -8.323354.  

De seguida, definem-se as configurações de energia a utilizar usando elementos de construção, 

o nível de referência, fase de projeto e a resolução do espaço e da superfície analítica. 

Quanto ao nível de referência optou-se pelo nível R/chão a uma cota de 0,0m uma vez que o 

programa caso utiliza-se o nível das fundações (-1,8m) o programa calcularia as necessidades 

de aquecimento e arrefecimento dos pilares e fundações, o que não é o pretendido. Caso este 

não estivesse suspenso ter-se-ia de criar uma massa na parte inferior do edifício imitando o 

terreno. Quanto à “fase de projeto” definiu-se a primeira fase por ser um edifício novo que irá 

ser executado todo na totalidade. As fases possíveis são: existente; demolição; fase 1; fase 2; 

fase 3. A definição das fases é importante nos grandes empreendimentos quando temos diversas 

fases existentes e pretende-se calcular as necessidades de cada delas. A titulo de exemplo, pode-
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se estar a efetuar uma reabilitação de um hotel com ampliamento do mesmo. Assim, na 

modelação define-se o que já existe como sendo existente, de seguida caso haja modelação do 

que irá ser demolido, define-se essa parte como pertencente a fase de demolição. As restantes 

fases dizem respeito a cada fração que irá ser efetuada em diferentes datas em que a não 

realização da mesma irá alterar o comportamento do edifício. No caso do edifício Utopia, como 

já foi referido, irão posteriormente crescer umas árvores e uma vedação junto ao edifício que 

afetará as necessidades do edifício, assim, poder-se-ia ter definido esses elementos de 

sombreação como sendo da segunda fase e assim prever as alterações energéticas.  

Quanto à resolução do espaço e da superfície analítica este é um parâmetro que influência a 

precisão e o tempo de processamento do modelo de energia. Por padrão a resolução do espaço 

analítico é de 4572mm e a resolução da superfície analítica é de 3048mm. Em alguns casos 

devido ao tamanho do modelo do Revit, complexidade do modelo e qualidade é benéfico alterar 

este parâmetro para maior precisão e/ ou reduzir o tempo de processamento do modelo 

energético. Devido a uma alternância logarítmica na criação da malha analítica, as aberturas até 

duas vezes o tamanho da malha poderá ser ignorado, se for inferior é ignorada essa abertura. 

Como neste caso os espaços analíticos são fechados, isto é não existe aberturas inferiores a 

2x4572mm entre o exterior e o interior decidiu-se manter a definição padrão de 4572mm. 

Relativamente à resolução da superfície analítica o procedimento é o mesmo, se a parede tiver 

dimensão inferior à superfície analítica é ignorada, se estiver entre a dimensão e duas vezes a 

dimensão da superfície pode ou não ser ignorada, se a parede tiver dimensões superiores a duas 

vezes a superfície analítica é sempre criada. Uma vez que na modelação apenas uma parede não 

cumpre este princípio e como é uma pequena saliência a sua influência é mínima nas alterações 

energéticas, portanto optou-se por manter a superfície analítica com o valor padrão de 3048mm. 

É de notar que o ponto “profundidade da superfície analítica” e a “divisão de zonas do 

perímetro” não foram preenchidos devido a estas opções só estarem disponíveis quando se 

utiliza o modo de utilizar massas conceituais ou utilizar massas conceituais e elementos de 

construção. 

As “opções avançadas” (ver anexo 19) estão divididas por 4 categorias: Modelo detalhado; 

Dados de construção; Ambiente/ Espaços de dados; Propriedades térmicas do material. 

Quanto ao “modelo detalhado”, só é possível definir se se optar pela análise energética 

utilizando modelo de massas ou modelo de massas e elementos detalhados. Este ponto contem 

informação sobre os elementos de massa como percentagem de envidraçado, altura do 

parapeito, se o envidraçado está sombreado, a percentagem de claraboia bem como a relação 

entre a largura e a profundidade da claraboia. 
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No segundo ponto definiu-se o “tipo de construção” como sendo “escritórios”, a “tabela de 

operações de construção”, definiu-se como sendo de “padrão”, isto é, todas as definições acerca 

do perfil de ocupação, iluminação e potência serão respeitadas tal como definidos no “tipo de 

construção” 

No sistema AVAC apenas é possível definir um conjunto de sistemas pré-definidos o que para 

uma análise base torna o processo rápido, mas para uma análise mais detalhada é impeditiva. 

Dentro dos sistemas AVAC o programa tem pré-definido 12 conjuntos de sistemas. Optou-se 

por definir o sistema: “Ventilação/Ar-condicionado central, Aquecimento de resistência 

elétrica, Resfriador 5,96 COP”, isto quer dizer que é um sistema de ar condicionado central que 

tem a função de aquecimento e arrefecimento. As águas quentes sanitárias como serão 

diminutas optou-se por um sistema com resistência elétrica. As informações disponíveis sobre 

este sistema são [80]: arrefecimento com coeficiente de performance de 5.96 (COP). Esta 

relação é o arrefecimento expulso pela maquina (Watt) a e o trabalho de arrefecimento gerado 

(Watt). Assim quando maior o valor mais eficiente é o aparelho; torre de arrefecimento aberta 

à pressão atmosférica com ventilador de velocidade variável e temperatura variável de 2.8ºC; 

bomba de agua fria de volume variável; serpentina para agua fria; bomba de agua quente de 

volume variável; unidade de agua quente residencial com fator de energia de 0.575, entre outras 

características. É de notar, que não se procurou o conjunto mais eficiente, tal como aconteceu 

na escolha das janelas, mas sim um sistema que cobrisse as necessidades do edifício.  

Na definição dos “ambientes e espaço” de dados utilizou-se a categoria espaços por esta ser a 

única que permite a manipulação dos espaços. Relativamente as propriedades térmicas do 

material existem 3 conceitos: tipos conceituais; tipo esquemáticos; elementos detalhados. 

O primeiro parâmetro especifica as construções que são utilizadas nos diferentes tipos de 

superfícies no modelo. Este tipo fornece informação base sobre o tipo de construção, se a 

mesma é, por exemplo, uma parede de construção leve, ou uma parede de construção pesada. 

É usada quando se pretende uma análise rápida, principalmente quando se usa elementos de 

massa. Relativamente ao segundo ponto “tipos esquemáticos” este quando selecionado altera o 

componente definido pelos “tipos conceituais”. Assim, pode-se definir o tipo de construção 

analítica para cada categoria partindo de definições padronizadas como o valor do coeficiente 

de condutibilidade e densidades dos elementos. Por padrão, as análises energéticas são geradas 

a partir de informações em tipos conceituais. Quando as propriedades do tipo esquemáticos 

estão selecionadas estas sobrepõem ao tipo conceitual.  
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As propriedades térmicas definidas por tipos esquemáticos podem substituir os tipos 

conceituais durante a análise de energia conceitual. Relativamente à opção de “elementos 

detalhados” esta usa as propriedades térmicas fornecidas aos materiais usadas no modelo. Estas 

propriedades térmicas substituem as especificadas tanto nos tipos esquemáticos e nos tipos 

conceituais durante a análise de energia. Para o uso deste tipo de análise é importante rever 

todos os materiais usados na construção do edifício uma vez que as propriedades térmicas/ 

mecânicas são muitas vezes ignoradas durante o processo de modelação. Assim, o modelo deve 

incluir elementos de construção, como paredes e pisos com dados térmicos de material da 

camada do elemento atribuídos. Se os dados térmicos não estiverem presentes no modelo, é 

ignorado esse material e substituído por propriedades térmicas definidas no tipo conceitual. 

Assim, no mesmo modelo podemos ter os três tipos de propriedades térmicas do material a 

atuar no modelo energético. No caso da presente modelação apenas se utilizará o tipo de 

elementos detalhados para o modelo Utopia, alternativa 1 e 2 e para a alternativa 3 tipos 

conceituais.  

 

Criação do modelo analítico  

Após a definição das confirmações de energia o modelo está pronto para criar o modelo de 

energia antes da simulação. Assim, basta clicar no menu “analisar” e de seguida no painel de 

“análise de energia” e cria-se o modelo energético. Quando o modelo é criado é aberto uma 

vista do modelo de energia em 3D automaticamente. Neste ponto é importante rever as 

superfícies analíticas e os espaços analíticos de modo a perceber se existe falhas na criação do 

modelo, podendo também fazer essa visualização através das tabelas dos espaços analíticos e 

das superfícies analíticas. Quando uma simulação termo-energética origina resultados 

inesperados, deve-se percorrer de novo o modelo para selecionar o problema. Por vezes é 

necessário um reajuste do modelo energético nomeadamente do espaço analítico e superfície 

analítico.  

 

 Modelo de energia 3D 

 

Após a criação do modelo de energia é possível alterá-lo na caixa de dialogo com a 

visibilidade/gráficos (Figura 38) de modo a ocultar algumas categorias de elementos de 

construção e aplicar 50% de transparências para outras categorias que se queiram visíveis, mas 
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não no primeiro plano. Nessa vista é possível visualizar os elementos de construção no modelo 

e selecionar os espaços analíticos (Figura 39) e superfícies analíticas (Figura 40).   

 

Figura 38 − Modelo de energia 

 

 Espaços analíticos  

 

No modelo de energia, após a seleção dos elementos na paleta “Propriedades” é possível 

verificar se o nome do ambiente/espaço e verificar se este condiz com os listados. Verificar se 

o volume e área desses espaços condizem com os dimensionados anteriormente. É de notar que 

o cálculo do volume e das áreas analíticas são cálculos de espaço interior enquanto que na 

criação de espaços ou ambientes esse mesmo cálculo é pelo exterior. Se nenhum nome do 

ambiente/espaço estiver listado, o espaço analítico foi definido como superfícies analíticas, isto 

acontece quando um espaço é inferior a 2x a resolução do espaço analítico, o programa define 

esse espaço como sendo uma superfície analítica. Outro ponto importante é verificar a inclusão 

de um novo espaço. 

Na tabela de “espaços analíticos” é possível visualizar os espaços analíticos individualmente 

no modelo de energia. Estes espaços são criados de acordo com o modelo de energia com base 

na definição dos ambientes no modelo de construção e a delimitação dos ambientes. Assim 

nessa tabela, tal como acontece na visualização do modelo é possível ver a área e o volume de 
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cada espaço, bem como a área total e o volume de todo o modelo. Nesta tabela é mais fácil 

verificar se o espaço analítico é maior ou menos do que o esperado, se a área total e o volume 

são maiores ou estão de acordo com o pretendido. É possível selecionar o espaço analítico na 

tabela e realça-lo no modelo 3D para melhor compreensão. 

 

Figura 39 − Espaços analíticos 

 

 Superfícies analíticas 

 

Do mesmo modo que se verifica o espaço analítico verificam-se também as superfícies 

analíticas. Assim, após a visualização é possível detetar se este foi interpretado corretamente 

pelo programa. Neste ponto verifica-se se o programa definiu apropriadamente se a parede é do 

tipo interna ou externa, por exemplo. 

A tabela dos espaços analíticos é uma lista de superfícies analíticas individuais. Estas listas são 

criadas com base no espaço analítico. A tabela pode incluir área de cada superfície, o número 

de superfícies e o tamanho da mesma bem como, caso exista, o tipo de abertura (porta ou janela) 

e o tipo de superfícies (parede interna, parede externa, laje, telhado). Tal como acontece na 

tabela das superfícies analíticas é mais fácil verificar se o espaço analítico é maior ou menor do 

que o esperado, se a área total e o volume são maiores ou estão de acordo com o pretendido. É 
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também possível selecionar a superfície analítica na tabela e realça-lo no modelo 3D para 

melhor compreensão.  

 

Figura 40 − Superfícies analíticas 

Pela visualização do modelo é possível verificar que as superfícies analíticas da cobertura do 

edifício Utopia não se encontram uniformes, mas pela visualização dos espaços analíticos o 

valor da área e do volume encontra-se semelhante aos projetados. Este erro visual apenas 

acontece devido à definição da resolução da superfície analítica. O que quer dizer que, se se 

utilizar um valor inferior o modelo seria mais perfeito. Como a área das superfícies condiz com 

as projetadas este erro não produz valores termo-energéticos dispares, sendo apenas um erro 

meramente gráfico. 

 

5.5 Ajustes ao modelo Revit - Alternativa 3 

Com a alternativa 3 pretende-se comparar até que ponto o uso de elementos de massa nas fases 

iniciais dos projetos é ou não convergente com os resultados finais obtidos para análise termo-

energética. Assim, neste modelo tentou-se aproximar o máximo possível ao modelo final 

Utopia. 
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Outro ponto é a verificação da modelação de elementos de massa permitir a análise termo-

energética por programas de análise energética com a metodologia BIM ou por programas não 

BIM que permitem a importação de um ficheiro gbXML contendo as definições gerais do 

edifício como geometrias, volumes de ambientes, espaços e configurações térmicas, ou apenas 

um ficheiro com a geometria do espaço como ambientes e espaços. Assim verificou-se se o 

Revit permite apenas a definição da geometria e dos espaços de forma a incutir o modelo em 

programas com a interface BEM O resultado obtido pela exportação do modelo em gbXML 

para GBS foi positivo.  

Para a preparação do edifício alternativa 3 é necessário definir algumas características extra 

para além das definidas anteriormente para o edifício Utopia e alternativa 1 e 2.  Assim, no 

parâmetro “analisar” nas definições iniciais da configuração de energia procedeu-se as 

definições da localização, nível de referência, fase do projeto, resolução do espaço analítico e 

resolução da superfície analítica como mencionado anteriormente mencionadas. Para além 

dessas definições é necessário definir a profundidade da zona de perímetro, se existe divisão de 

zonas de perímetro ou não (ver anexo 20). 

A profundidade da zona de perímetro é a distância desde a face exterior da parede interior até 

à zona de perímetro. O núcleo interno apresenta cargas de aquecimento e arrefecimento 

diferentes das cargas na zona do perímetro por estas estarem em contato com as condições 

externas, nomeadamente, luz natural e entrada direta de radiação solar. A distância típica da 

profundidade da zona é entre os 4m e os 5m. Definindo a profundidade da zona, o zoneamento 

térmico automático a partir desse valor define a percentagem de aquecimento e arrefecimento 

devido as condições externas em cada zona. O valor padrão é de 4.572m sendo esse o utilizado.  

Relativamente à zona de perímetro quando selecionada permite uma divisão da zona de 

perímetro de acordo com a orientação e ângulo entre superfícies de paredes. Assim, em vez de 

em toda a zona de perímetro ter as mesmas características térmicas independentemente dessa 

orientação, essas características são adaptadas conforme a exposição solar.  

Relativamente as “outras opções” avançadas devido a este edifício ser construído por módulos 

de massas tem-se disponível mais um tópico para preenchimento, nomeadamente, o “modelo 

detalhado”. Deste modo, as opções avançadas são divididas em quatro tópicos principais: 

modelo detalhado; dados de construção; ambiente/espaço de dados; propriedades térmicas dos 

materiais. 

No modelo detalhado é possível definir a percentagem de destino dos envidraçados, altura do 

parapeito, se existe sombreamento nos envidraçados, a profundidade da sombra, a percentagem 

de destino da claraboia e por fim a relação entre a largura e a profundidade da claraboia. 
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Pela visualização dos resultados do modelo Utopia foi possível verificar que a percentagem de 

destino aos envidraçados foi de 20%, enquanto que a altura media de parapeito foi de 0.45. 

Relativamente à profundidade da sombra o edifício Utopia original não tem elementos 

sombreadores, mas sabe-se que as janelas estão expostas a 30cm da face exterior da parede, 

sendo assim, definiu-se esse valor. Como não existem claraboias a percentagem destinada as 

mesmas foi de 0%. 

O segundo e o terceiro ponto foram preenchidos de acordo com o edifício Utopia de forma ao 

modelo apresentasse as características existentes no edifício original.  

O último tópico diz respeito as propriedades térmicas do material. Aqui é possível utilizar tipos 

conceituais, esquemáticos ou detalhados. No edifício Utopia e alternativa 1 e 2 utilizou-se os 

elementos detalhados para que a análise se basear-se nas características dos materiais utilizados, 

como referido anteriormente. Nesta alternativa optou-se pela utilização dos tipos esquemáticos 

em detrimento dos tipos conceituais por estes apenas apresentarem tipo de construção sem 

dados térmicos, nomeadamente, o coeficiente de transmissão térmica. Assim, de forma a tornar 

os resultados próximos decidiu-se escolher materiais semelhantes contendo as características 

térmicas o mais próximo do edifício Utopia. De acordo com este o telhado apresenta coeficiente 

de transmissão térmica no valor de 0,216 (W/m2ºC) tendo sido optado por um “Telhado Plano-

B” com U=0,228 (W/m2ºC). Relativamente às paredes externas o edifício original apresenta 

coeficiente de transmissão térmica de 0,444(W/m2ºC) enquanto na alternativa 3 “Tijolo, 

isolamento de poliestireno, concreto de peso leve, reboco com coeficiente de transmissão 

térmica de 0,440(W/m2ºC). Já a parede interna da alternativa é do tipo “Azulejo de argila de 5 

pol com reboco” um valor de 1,387(W/m2ºC) e no edifício original de U=1,387(W/m2ºC). 

Relativamente à laje aligeirada (U=0,545 W/m2ºC), como esta tem a função de piso, optou-se 

por um piso do tipo “Piso passivo, com isolamento de placa R-8, qualquer cobertura” com valor 

de 0,551(W/m2ºC). Quanto à porta exterior da alternativa é do tipo “Madeira com núcleo sólido, 

madeira a prova de tempestade” e coeficiente de transmissão térmica de 1,647(W/m2ºC) sendo 

a mesma que a original. 

Por último, o conjunto de janelas externas no edifício apresentam um valor de 2,857(W/m2ºC). 

(W/m2ºC) com coeficiente de ganho solar de 0,7 e na alternativa o coeficiente de transferência 

térmica de 2,857(W/m2ºC) com valor de coeficiente de ganho solar de 0,7 sendo em ambos os 

modelos do mesmo tipo “Vidraça dupla – doméstico”. 

Neste parâmetro ainda é possível definir o fator de sombreamento das janelas externas, que será 

zero, devido a inexistência de sombreamento nas janelas. 
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5.6 Erro de cálculo do programa 

Para a realização do cálculo termo-energético ocorreu um erro “desconhecido”. O erro que 

aparece aquando da execução do programa: “a análise não pode ser completada, verifique a sua 

ligação à internet”. A primeira decisão tomada foi procurar outros locais em que a internet fosse 

mais estável e com ligação a rede por cabo. A segunda hipótese, devido à instalação do 

programa Revit com a nova versão foi reinstalar o programa. A terceira hipótese foi efetuar as 

restantes simulações (alternativa 1 e alternativa 2) tendo estas sido simuladas corretamente. 

Então decidiu-se verificar na plataforma web do GBS se existia algum erro de modelação para 

a exportação do modelo analítico para a plataforma interna DOE 2.2, o que se verificou apenas 

uma falha sem designação do erro. Normalmente, quando acontece este tipo de erros de 

exportação/criação do modelo para a plataforma, na pagina Web da GBS aparece uma nota 

sobre o tipo de erro. Posto isto, passou-se para nova modelação do edifício Utopia, e os 

resultados continuaram a ser negativos. De seguida, como as paredes do edifício Utopia 

apresentavam valores na ordem dos 70cm e como o espaço de resolução da superfície analítica 

e o espaço analítico terem sido deixados valores padrão (0,4542, 0,3048m) e pela regra que 

poderão ser criados ou não espaços/superfícies em elementos ate 2x a definição da superfície 

ou espaços analíticos, decidiu-se colocar os valores mínimos e máximo da resolução do espaço 

analítico (0,1525 e 3,0480)m e aplicou-se o mesmo principio à superfície analítica (0,0762 e 

3,0480)m, tendo ocorrido o mesmo erro e sempre apenas para o edifício Utopia. 

Voltou-se a repetir as simulações varias vezes e repetia-se o mesmo erro. O que fez reparar que 

a simulação alternativa 2, onde a espessura da parede é inferior, era mais rápida em relação à 

outra alternativa. Posto isto, decidiu-se fazer vários testes de espessuras de modo a verificar e 

a perceber se o problema era da espessura da parede. Aleatoriamente tanto na alternativa 1 como 

na 2 aumentou-se no material estrutural de modo a obter uma parede com 85cm de espessura 

de forma a verificar se existia alguma limitação da espessura do material. Nestes dois casos foi 

possível o cálculo caindo por terra a hipótese de existir uma limitação de espessura.  

Partindo deste princípio (ver anexo 21) e de forma a validar que o modelo não tem nenhuma 

limitação relativamente à espessura decidiu-se partir o a parede Utopia num conjunto de 

camadas, assim em vez desta parede apresentar 0,721m na zona do WC era composta por um 

conjunto de paredes em cada uma representava um único material. O resultado obtido foi 

negativo. Contudo, decidiu-se testar várias alternativas para verificar se o problema era devido 

a alguma limitação desconhecida sobre os 6 indicadores “térmicos”: Resistência térmica 
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(m2ºC/W); Coeficiente de condutibilidade térmica (W/mºC); Coeficiente de transmissão 

térmica (W/m2ºC); Densidade total (Kg/m3); ou Densidade do material(Kg/m3); espessura (m). 

Outro ponto que levou a serem testadas as características térmicas é o fato de no continente 

americano, quando se escolhe estação de meteorológica ter-se de associar uma zona térmica. 

Essa zona ajusta as temperaturas locais da estação metereologicas bem como fornece para cada 

estado limites sobre as características térmicas de cada elemento de construção, tal como 

referido anteriormente. De modo, a verificar a existência de alguma restrição desconhecida 

testaram-se várias simulações térmicas. 

O ponto nº1 foi reduzir aleatoriamente a espessura, da parede Utopia de 0.701m e parede Utopia 

Wc com 0.721m para 0.622m e 0.642m, respetivamente, tendo sofrido uma redução da 

espessura do material “Pneus + saibro” de 0.429m para 0.350m. Tendo sido possível efetuar o 

cálculo. É de notar que somente existiu uma redução de espessura da parede tendo a mesma 

sofrido uma diminuição da resistência térmica e da densidade e mantido o coeficiente de 

condutibilidade térmica dos materiais.  

O ponto nº 2 uma vez que diminuindo a espessura e consequentemente alteração as 

características térmicas, decidiu-se testar múltiplas vezes o programa, havendo um acréscimo 

de 1 cm de espessura até chegar a uma espessura máxima de cálculo. Tal aconteceu com a 

espessura de 0,655m, com o material “Pneu + saibro” com 0,383m e na parede na zona do WC 

o material “Pneu + saibro” ficou com uma espessura de 0,363m.  

O terceiro ponto, uma vez que foi possível o cálculo da parede Utopia com espessura de 0,655m 

e foi possível o cálculo da alternativa 1 e 2 pelo menos até uma espessura de 0,85m, foi estudar 

as características térmicas, tais como: condutividade térmica; resistência térmica; coeficiente 

de transmissão térmica e densidade do material de cada parede e de cada material que sofrera 

alterações. O que fez querer que não existe limitação das características térmicas. 

Por último, optou-se pela criação de uma nova parede Utopia alterando as características 

geométricas dos materiais, mas mantendo as mecânicas  Assim, esta nova parede apresenta 

(exterior para o interior): MD Fachada cortiça Amorim (ICB) com 0,050m de espessura com 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,043(W/m2ºC);  “Argamassa + latas” com 0.111m 

de espessura com coeficiente de condutibilidade térmica de 0,418(W/m2ºC);  “Pneus + saibro2” 

com 0,200m de espessura com coeficiente de condutibilidade térmica de 0.360(W/m2ºC);  

“Argamassa + latas” com 0,111m de espessura com coeficiente de condutibilidade térmica de 

0,418(W/m2ºC). Perfazendo no total o coeficiente de transmissão térmica na parede Utopia de 

0,444(W/m2ºC) com uma densidade de 1673,952Kg/m3 tal como acontecia na parede anterior. 
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Já na zona do WC, tal como anteriormente, foi acrescentado uma cerâmica de espessura de 

0,020m com coeficiente de condutividade térmica de 0,250 perfazendo no total para estas zonas 

um coeficiente de transferência térmica de 0,429(W/m2ºC) com uma densidade de 

1643,337Kg/m3, tal como na versão anterior.  

É de notar, que o envio do ficheiro gbXML para a plataforma web do GBS e posterior 

simulação, nos últimos meses tem demorado bastante para analisar, o que implica que o objetivo 

principal do GBS deixe de funcionar, ou seja, permitir uma análise rápida. Contudo, pensa-se 

que esta demora tenha haver com a excessiva utilização da plataforma e que esta não esteja, 

ainda, preparada para tal. 

 

5.7 Preparação do método de cargas de aquecimento e arrefecimento - 

detalhado 

O processo detalhado para a criação das cargas de aquecimento e arrefecimento é o processo 

ideal quando se pretende prever as necessidades termo-energética de um edifício em cada 

espaço. Uma vez que já se procedeu ao detalhamento dos espaços, agora apenas são necessárias 

as definições “gerais do edifício” para avaliação das cargas de aquecimento e arrefecimento 

pelo processo detalhado. O processo detalhado será efetuado para o edifício Utopia e para a 

alternativa 3. 

Após a definição do “tipo de construção” e “criação dos espaços” parte-se para a definição dos 

“parâmetros gerais do edifício” (ver anexo 22), tais como: tipo de construção, localização, nível 

de referência, fase do projeto, tolerância do espaço estreito, ambiente de construção, serviço de 

construção, tipos esquemáticos, tipo de relatório e uso de créditos de carga.  

Os primeiros quatro pontos se os princípios de modelação e análise estiverem preenchidos estes 

parâmetros estarão pré-preenchidos. A tolerância do espaço estreito é o espaço entre as malhas 

da casca que envolve o edifício. Este valor padrão de 0,3048m é o valor que permite uma análise 

rápida e com as menores falhas possíveis de acordo com os edifícios referência. Se o edifício 

em análise for uniforme com aberturas/orientações superiores a duas vezes a dimensão da malha 

o cálculo é preciso, se as dimensões forem inferiores a duas vezes este valor poderá acontecer 

erros no cálculo devido ao erro da definição das áreas e dos volumes, podendo visualmente o 

modelo estar errado, mas o cálculo correto ou incorreto, ou seja, é necessário verificar se a área 

total das malhas condiz com a área projetada, como já mencionado anteriormente nos outros 

casos semelhantes. Quanto ao ambiente de construção existe duas hipóteses: utilizar parâmetros 

da função; identificar elementos externos. Utilizar parâmetros da função é um método que 
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utiliza o parâmetro do tipo de paredes, pisos, lajes como elementos pertencentes ao espaço de 

construção. Dependendo do tipo de espaço adjacente é atribuído a cada elemento a função de 

externo ou interno. Assim, uma parede que contenha um espaço adjacente é considerada uma 

parede externa, já se a parede contiver dois espaços adjacentes é considerada uma parede 

interna, o mesmo principio ocorre com a laje, se esta estiver contida em espaços adjacentes é 

considerada uma laje de piso, se apenas contiver um espaço na parte superior do elemento é 

considerada uma laje de fundação, se o espaço adjacente ficar na parte inferior já a laje é 

considerada de cobertura. Este tipo de parâmetro é o recomendado para este tipo de análises e 

foi o escolhido. Quanto à identificação dos elementos externos este utiliza a combinação de 

raios e algoritmos para identificar os elementos externos à construção. As superfícies analíticas 

são classificadas como externas ou superfícies de sombreação. É de notar que a identificação 

dos elementos externos considera apenas que as superfícies são externas ou elementos de 

sombreação, sendo que não faz a distinção se o elemento de construção tem a função de interno 

ou externo.  

O “serviço de construção” é a definição do tipo de equipamento mecânico que se usará em todo 

o edifício. Em cada espaço ou zona haverá o cálculo específico para cada equipamento deste 

modo cada espaço ou zona é efetuado o cálculo para um equipamento especifico desse espaço. 

Para o cálculo das necessidades de aquecimento e arrefecimento definiu-se o equipamento 

“VAV de duto duplo”, isto é, um sistema que cobreará as necessidades de aquecimento e 

arrefecimento de todos os espaços. Neste parâmetro apenas é possível definir de um conjunto 

dos sistemas padronizados. É de notar, que os sistemas de construção deste tipo de análise são 

completamente diferentes dos sistemas disponíveis para análise do GBS o que não permite a 

comparação das análises do GBS com as análises com bases nas cargas de aquecimento e 

arrefecimento por cada espaço. 

Relativamente ao “tipo esquemático de construção” será dividido em 2 subtemas: edifício 

Utopia; alternativa 3. O tipo esquemático foi utilizado para a alternativa 3 para criação do 

modelo GBS, onde se definiu que o telhado do “tipo plano B” apresenta coeficiente de 

transmissão térmica 0,228 (W/m2ºC). Relativamente as paredes externas um valor de 

0,441(W/m2ºC). Já a parede interna apresenta um valor de 1,386(W/m2ºC). Relativamente à laje 

aligeirada como esta tem a função de piso apresenta um valor de 0,551(W/m2ºC). Quanto à 

porta exterior tem coeficiente de transferência térmica de1,647(W/m2ºC. Por último o conjunto 

de janelas externas no edifício apresentam um valor de 2,857(W/m2ºC) com coeficiente de 

ganho solar de 0,7. Ainda neste ponto, é possível definir o fator de sombreação dos elementos 
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externos. Este fator é universal a todas as janelas e pela construção do edifício as janelas são 

colocadas a uma profundidade de 30 cm e a altura é variável de 75 cm a 220cm sendo que a 

média de alturas é de 106cm e considerando um ângulo contante de sombreação de 45º, retira-

se pela tangente de 45 a altura de sombreação da janela de 30cm o que origina um fator de 

sombreação de 30/106=28%. Optou-se por diminuir este fator de sombreação para 25% devido 

ao ângulo de exposição ser variável bem como, a altura das janelas e quanto menor o fator de 

sombreação maior será as necessidades de arrefecimento no verão e menores as necessidades 

de aquecimento no inverno, dai quando menor for o fator de sombreação maiores serão os 

gastos energéticos. Com este valor majoram-se as necessidades de aquecimento e 

arrefecimento. Devido ao cálculo não ser preciso e tendo em consideração alguns fatores 

mencionados achou-se por bem o fator de sombreação ser de 25%, sendo que esta informação 

é relativa ao modelo detalhado da alternativa 3. Para criação do relatório de cargas de 

aquecimento e arrefecimento para o modelo detalhado do edifício Utopia definiu-se como 

elemento de <construção>, este elemento utiliza os dados fornecidos/modelados no edifício 

Utopia. 

Para a escolha da classe de infiltração do edifício, esta é uma estimativa de infiltração de ar 

devido a imperfeições no ambiente contruído sendo possíveis quatro opções: frouxo; média; 

apertado; nenhuma. A primeira opção permite uma infiltração constante de 0.039cm/s. A opção 

média tem uma infiltração de 0,019cm/s. A opção “apertado” uma infiltração de 0,0097cm/s. 

A opção nenhuma a infiltração é nula o que faz com que o parâmetro de infiltração não entre 

para o cálculo [81]. Devido ao tipo de construção do edifício Utopia ser uma construção recente 

em que os processos de construção não estão fomentados e não existe uniformização dos 

materiais colocados de forma a combater possíveis erros provocados por falhas técnicas 

decidiu-se que a classe de infiltração seria média.  

Relativamente à definição do tipo de relatório existe 3 opções: relatório simples; relatório 

padrão; relatório detalhado. Cada relatório acrescenta maior detalhe que o anterior mantendo as 

mesmas opções do relatório antecedente. Assim decidiu-se pelo relatório detalhado. 

O último parâmetro para preencher os dados gerais para o cálculo das cargas de aquecimento e 

arrefecimento é o “uso do crédito de cargas”. O “uso do crédito de cargas” permite a troca de 

energia entre diferentes espaços de forma a estes ficarem com os mesmos requisitos. Assim, os 

créditos de carga é a energia extra de um espaço devido à libertação de calor de equipamentos 

sem esse efeito. O calor provocado por cada pessoa, pelo iluminação e alimentação elétrica 

contribui para a diminuição das necessidades de aquecimento provocando, em alguns casos, um 

excesso de energia que poderá ser transportada pelo fluxo de calor para outros ambientes. É 
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raro o caso em que o credito de carga é de uma energia de arrefecimento, mas poderá acontecer 

devido ao sobredimensionamento dos meios de refrigeração provocando em espaços adjacentes 

temperaturas distintas, assim essa energia “extra” poderá ser adotada por um espaço próximo.  

De forma a diminuir os gastos de energia utilizar-se-á o uso de créditos de carga não só pelos 

factos já dimensionados, mas também pelo facto de ser um edifício de um único andar em que 

a maioria dos espaços são comuns como é o caso dos escritórios pertencerem ao mesmo tipo de 

função e serem espaços adjacentes próximos.  

 

5.8 Preparação do método de cargas de aquecimento e arrefecimento - 

simplificado 

O método simplificado como referido anteriormente define os espaços do edifício como sendo 

um único espaço com as características gerais do edifício. Este método surgiu devido às 

simplificações existentes nas análises iniciais dos modelos quando ainda se está a projetar o 

edifício. Assim, uma vez que os espaços já se encontraram definidos simplesmente alterou-se 

todos os espaços tendo definido o mesmo tipo de construção (Figura 41). Uma vez, que pela 

definição padrão haveria um numero diferente de pessoas do que aquelas que se pretende que 

estejam no edifício foi definido, como anteriormente, que somente o escritório 1 e 4 

apresentavam 3 pessoas e os escritórios 1 e 2 duas pessoas cada um e na sala de reunião uma 

pessoa. Nos restantes espaços foi especificado que não teriam nenhuma pessoa a tempo inteiro. 

Pela Figura 39 é possível verificar outro modo de definição dos espaços. Assim, por exemplo, 

no “tipo de espaço”, coluna f da Figura 41, é possível alterar o tipo de construção para esse 

espaço, podendo-se substituir de forma fácil, sem ter que ir aos “detalhes” das “cargas de 

aquecimento e arrefecimento” do menu “analisar”. É de notar, que a alteração do espaço, 

deveria implicar automaticamente, a alteração do numero de pessoas, uma vez que estas são 

definidas dentro de cada tipo, o que não acontece. Por uma análise efetuada detetou-se que o 

número de pessoas no edifício seriam o número de pessoas definidas anteriormente, devido a 

não atualização destes parâmetros. Por exemplo, para o escritório 4, este apresenta o tipo de 

espaço “<construção>”. Se o alterasse para o tipo, “área de refeições-refeições familiares”, por 

exemplo, o número de pessoas existentes bem como as demais características definidas por esse 

tipo deveria automaticamente atualizar o modelo, o que não acontece. Outro ponto verificado, 

foi a atualização das restantes cargas elétricas alterando o tipo de construção. Assim, decidiu-

se retirar a coluna com o numero de pessoas e a atualização foi efetuada automaticamente. Por 
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estes motivos decidiu-se incutir uma tabela sobre as cargas elétricas de cada espaço, e altera-

las, feita a análise termo-energética esta foi analisada com base nas novas definições. Desta 

forma, concluiu-se, que as definições dos elementos pela tabela sobrepõem as definições 

detalhadas dos elementos. Este é um modo, de conseguir-se alterar vários parâmetros de forma 

fácil e rápida. Por aqui, também é possível definir dados reais de consumo/energia/iluminação, 

entre outros, e calcular o edifício com base nesses dados, inserir novas formulas de cálculo, 

alterar parâmetros pré-definidos. A definição das características do edifício, sejam elas 

térmicas, físicas, estruturais, arquitetónicas permite uma maior liberdade e controlo do projeto 

em todas as fases.    

 

Figura 41 − Tabela de espaços pelo método simplificado 

 

5.9 RECS – Edifício Utopia 

Para a realização da análise termo-energética do edifício Utopia foram utilizadas as folhas de 

cálculo fornecidas pelo Itecons, como mencionado anteriormente. Para complemento e para 

perceção desta metodologia foi ainda utilizado o programa DIALux evo para prever as 

necessidades de iluminação de acordo com os espaços interiores e a sua função. Para o cálculo 

das energias renováveis foi utilizado a folha de cálculo SCE.ER- dados e cálculos padronizados 

para sistemas de aproveitamento de Energia Renovável fornecida pela Direção Geral de Energia 

e Geologia. 

Optou-se por não descrever todos os passos pertencentes à metodologia RECS uma vez que a 

informação da mesma se encontra regulamentada e existe entidades destinadas à explicação e 

formação do regulamento. Enquanto que na metodologia BIM existiu uma escrita esmiuçada e 

detalhada de todos os passos de forma a tornar possível a perceção e a recolha de informação 

para posterior utilização por qualquer interessado, aqui apenas será explicado os passos mais 

importantes. 
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Para a realização do cálculo energético desta metodologia é necessário inserir parâmetros gerais 

do edifício. Deste modo foi caracterizado como sendo um edifício novo, pertencente ao 

concelho da Póvoa do Lanhoso com altitude de 70m e com classe de inercia térmica fraca (ver 

anexo 23).   

De seguida, foi indicado que o edifício de comércio e serviço se enquadrava na secção de 

escritórios de acordo com o DL 79/2006 e foi considerado o perfil de ocupação, perfil de sistema 

de climatização, sistema de ventilação e sistema de iluminação de acordo com o mesmo decreto 

de lei. A potência de iluminação de referência e a densidade de potência dos equipamentos 

seguiram a mesma tipologia do DL79/2006. 

Quanto à definição dos espaços da zona térmica foi definido de acordo com a informação 

recolhida e como consta nas análises anteriores. De forma resumida, como numero máximo de 

ocupantes para o escritório 1 foi de 3 elementos, para o escritório 2 e 3 foi definido como sendo 

2 pessoas e na sala de reunião foi definida um elemento com tipo de atividade moderada para 

os escritórios, moderada fraca para a sala de reunião e os restantes espaços como não tendo 

atividade. 

Relativamente à iluminância, foi modelado o edifício Utopia no programa DIALux evo (Figura 

42 e 43 e anexo 24). Neste foi definido as necessidades de iluminação dos espaços interiores de 

acordo com a atividade destes. As necessidades foram estipuladas de acordo com a norma EN 

12464-1:2002. Para complemento foram utilizadas as luminárias pertencentes à empresa 

lumicenter.  

 

 

Figura 42 − modelo do edifício Utopia em DIALux evo 
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Figura 43 − modelo do edifício Utopia, vista de "cima", DIAlux evo 

Relativamente ao ponto sistemas de climatização, sistemas de preparação de AQS e sistema de 

Energia renovável foi definido que apenas existiriam sistemas de climatização e sistema de 

energia renovável. Uma vez que para a caracterização do RECS apenas se defini sistema de 

preparação de AQS e o caracteriza quando realmente o edifício tem necessidades deste sistema. 

Uma vez que o uso de AQS neste edifício é pontual o uso da agua quente, optou-se por não o 

definir.  

Relativamente ao sistema de climatização foi definido que este seria um ar condicionado do 

tipo central. A energia deste sistema seria elétrica com equipamento do tipo split com duas 

funções, aquecimento e arrefecimento, e seria utilizado 6 unidades do mesmo tipo (escritórios, 

cozinha/refeitório e sala de reunião). 

O ar condicionado teria uma potência de 2.93 W e eficiência de 3.9 para aquecimento e 2.90W 

e 3.45 respetivamente para arrefecimento ambiente. 

Após o cálculo e definição das necessidades de aquecimento e arrefecimento, foi definido uma 

energia renovável, neste caso, um sistema fotovoltaico que terá a função de fornecer energia 

elétrica ao sistema de ar condicionado tanto para aquecimento como arrefecimento. Para 

definição deste sistema foi utilizado a folha de cálculo SCE.ER- dados e cálculos padronizados 

para sistemas de aproveitamento de Energia Renovável versão 1.3.7 fornecida pela Direção 

Geral de Energia e Geologia. Foram definidos 10 módulos “Renesola JC2455-24/Bb” com área 
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total de 16,3m2 para satisfazer as necessidades de aquecimento e arrefecimento. É de notar que 

estes painéis fotovoltaicos não atingem a totalidade das necessidades de aquecimento e 

arrefecimento do edifício ver anexo 25.  

Para o cálculo e definição do sistema de ventilação foi utilizado a ferramenta de cálculo 

desenvolvida pelo LNEC designada de “aplicação LNEC- ventilação REH e RECS”.  

Por último, foi definido as características da envolvente exterior, neste caso as paredes 

exteriores foram definidas como sendo de cor escura com fachada não ventilada com 

coeficiente de transmissão térmica de 0.41 W/m2.ºC para a parede principal e de 0.40 W/m2.ºC 

para as zonas do W.C. Os pavimentos exteriores foram definidos com coeficiente de 

transmissão térmica de 0.49 W/m2.ºC e na cobertura com coeficiente de transmissão térmica de 

0.21 W/m2.ºC. É de notar que ao contrário do que acontece nos métodos de cálculo da 

metodologia BIM foi inserido em cada elemento da envolvente exterior a resistência superficial. 

No caso dos vãos envidraçados foi definido a obstrução do horizonte no valor de 20.0º de acordo 

com o regulamento para meios rurais. Foi efetuado o cálculo das palas horizontais, verticais 

considerando que os envidraçados estão inseridos a 35cm da face exterior das paredes.  

Ainda dentro dos envidraçados foi considerado que a classe de caixilharia como sendo “sem 

classe” devido à falta de informação proveniente dos mesmos. Foi considerado o fator solar 

incidente de 0.30 e que os envidraçados não tinham proteções.  

Relativamente as pontes térmicas lineares foram consideradas: fachada com pavimento sobre o 

exterior ou local não aquecido; fachada com varanda; duas paredes verticais em ângulo saliente 

e zona da caixa de estores.  

Efetuada a simulação (Figura 44) obteve-se Consumos Regulados (IEEs) 61.89, Energia 

Renovável (IEEREN) 19.87. Com Razão entre os indicadores de eficiência energética é de 0.25 

sendo o edifício Utopia considerado como A+. 

 

Figura 44 − Balanço Energético RECS
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6. RESULTADOS DO EDIFÍCIO UTOPIA 

Nesta parte do trabalho são apresentados e explicados os resultados obtidos com as diferentes 

metodologias. De forma a simplificar, apenas serão apresentados um resultado por cada 

metodologia.  

Esta parte será dividida em duas partes: metodologias BIM; metodologia RECS. 

Dentro da metodologia BIM será apresentado e explicado o resultado obtido pelo GBS para o 

edifício Utopia - modelo detalhado (método geral de análise). Optou-se por não apresentar os 

resultados obtidos pela alternativa 1, 2 e 3 por apresentarem os mesmos resultados, mas com 

valores diferentes. É de notar que o modo como se procede o envio do modelo da alternativa 3 

é diferente aos restantes modelos, mas a apresentação dos resultados são os mesmos, daí não 

fazer sentido uma duplicação de processos. Também dentro desta metodologia será apresentado 

um relatório tipo sobre as cargas de aquecimento e arrefecimento apenas para o edifício Utopia 

pelo processo detalhado (segundo método de análise). Optou-se, como anteriormente, por não 

apresentar os resultados obtidos da alternativa 3 pelo processo detalhado, bem como, o edifício 

Utopia pelo método simplificado por estes apresentarem os mesmos resultados, mas com 

valores diferentes. Assim, tem-se um exemplo dos resultados obtidos e uma explicação de cada 

metodologia sem repetição de métodos. 

Pela metodologia RECS serão apresentados os resultados obtidos pelo edifício original, bem 

como, todas as definições do mesmo. Optou-se por não fazer o mesmo cálculo para as restantes 

alternativas por ser uma duplicação de processos e por não haver diferenciação de resultados 

de métodos se a análise é um estudo inicial do projeto ou se é um estudo final do projeto.  

 

6.1 Metodologia BIM - Resultados do GBS do edifício Utopia 

Tal como foi referido, neste capítulo será dada enfase aos resultados obtidos pela análise termo-

energética usando as metodologias BIM, bem como, a explicação de cada parâmetro de análise.  

Neste ponto são explicados todos os resultados obtidos na análise termo-energética pela 

metodologia BIM pelo modelo do edifício Utopia-detalhado.  
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A primeira tabela de resultados é sobre os principais fatores que afetam o consumo de energia 

do modelo, (Figura 45). 

Com a visualização dos resultados pode-se verificar quais os principais dados do edifício e 

verificar se estes condizem com o pretendido.  

 

Figura 45 − Fatores de desempenho 

 

Localização: a localização pode ser fornecida pela morada do edifício, a cidade mais próxima 

ou por coordenadas geográficas (latitude e longitude), esta definição é importante devido à 

diferença ambiental de local para local.  

Estação de meteorologia: A estação climática fornece dados essenciais para a análise termo-

energética do edifício. A Autodesk fornece um ano completo de dados climáticos horários, 

incluindo a temperatura do bulbo seco (temperatura media do ar exterior medida pelo um 

termómetro sem que este esteja sujeito a radiação solar e humidade), temperatura do ponto de 

orvalho, humidade relativa, velocidade do vento e direção do mesmo, radiação normal direta, 

radiação horizontal global e difusa. A estação escolhida dentre as disponíveis foi a estação nº 

126792. 

É importante perceber o como as estações meteorológicas são criadas de forma a validar os 

dados climáticos fornecidos. 

Temperatura externa: é a temperatura máxima e mínima na localização do projeto a que o 

edifício poderá estar sujeito de acordo com as temperaturas típicas nos últimos 30anos. Estas 

temperaturas baseiam-se em dados recolhidos pela estação meteorológica. A partir desta 

informação sabe-se a máxima variação entre a temperatura máxima e mínima em relação à 

temperatura de referência, mas a temperatura de pico poderá já ter sido superior ou inferior no 

decorrer dos 30anos. Por outro lado, a partir desta informação é possível o cálculo da máxima 

carga de pico de aquecimento ou arrefecimento. Por estes dados é possível saber que a 

temperatura máxima é de 34ºC enquanto a mínima é de 3 negativos. 
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Área do piso: esta área é a área bruta de piso do modelo analisado, pode-se verificar se a área 

condiz com o pretendido. É uma maneira fácil de verificar se a criação dos espaços analíticos 

foi efetuada de forma correta. Assim, confirma-se que a área disponível é de 172m2, mas na 

verdade, a área interna é inferior devido à simplificação da parede Utopia, nomeadamente, a 

sua redução. 

 

Área da parede externa: é a área liquida das paredes, isto é, a área bruta das paredes menos 

as aberturas. Esta área deve ser revista de modo a validar o cálculo termo-energético. Para o 

cálculo das necessidades de aquecimento e arrefecimento os fatores que predominam são 

determinados pelo clima em retorno da casca deste modo, o erro no cálculo desta área origina 

valores dispares principalmente em edifícios unifamiliares. O principal fator de consumo neste 

tipo de edifício são as perdas ou ganhos pela envolvente deixando para segundo plano as cargas 

internas provocadas pela iluminação, pessoas e equipamentos. Se, se tratar de um edifício 

comercial as cargas de aquecimento e arrefecimento são conduzidas principalmente por ganhos 

internos como calor emitido por pessoas, iluminação e equipamentos. É de notar que esta área 

é a área liquida das paredes, não a área exterior do edifício. A área da parede externa é de 179m2. 

Potência média de iluminação: é a média das potências de energia elétrica gasta por cada 

espaço interno em watts. Esta potência respeita os requisitos mínimos de eficiência para a 

norma de energia ASHRAE 90.1 sendo que cada requisito mínimo dependo do tipo de 

construção, como habitação, escritórios, escolas e lojas. Independente da potência fornecida 

para cada espaço, se essa potência for inferior é atribuído no algoritmo o mínimo recomendado 

para aquele espaço. O edifício Utopia tem um gasto médio de 14.64W/m2. 

Pessoas: o valor padrão da densidade de ocupação rege os requisitos mínimos da norma 

ASHRAE 62 para a ventilação e qualidade de ar interno aceitável. A densidade de ocupação 

altera as necessidades energéticas de duas formas: O calor corporal aumenta a carga de 

arrefecimento e diminui a carga de aquecimento; o cálculo da taxa de ventilação está anexada 

de acordo com a densidade de ocupação. É necessário introduzir ar externo no edifício para 

manter conforto e saúde dos ocupantes. A ventilação do ar por meios mecânicos requer energia 

de ventilação para circular o ar e energia de arrefecimento e aquecimento para melhorar a 

temperatura do ar insuflado. Assim, o impacto da energia na alteração da quantidade de ar 

ventilado pode ser benéfico ou não dependendo do tipo de construção, clima e altura do ano, 

como por exemplo a insuflação de ar pode diminuir as cargas de arrefecimento na altura do 

verão e aumentar as necessidades de aquecimento no inverno. Neste momento a ventilação para 
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além da provocada pelas infiltrações, é efetuada a ventilação mecânica pelo equipamento 

AVAC sendo que já se encontra contabilizado as necessidades de aquecimento e arrefecimento 

provocadas pela ventilação. Prática comum é o uso de equipamentos mecânicos para insuflação 

de ventilação no espaço e após esse acontecimento aquecer ou arrefecer o ar infiltrado; o 

número de pessoas não é inserido diretamente na análise energética, mas sim definido de acordo 

com o tipo de espaço. As necessidades energéticas são afetadas diretamente devido as pessoas, 

ocupação horaria e do tipo de espaço pretendido para aquele espaço e elementos de construção. 

O número de pessoas pode ser definido diretamente em cada espaço ou pela inserção de um 

numero de pessoas por área. Pela visualização dos dados pode-se reparar que são utilizadas no 

processo de cálculo 11 pessoas, o que na realidade não é o número de pessoas que o edifício irá 

ter permanentemente, mas sim uma estimativa. Foi definido para este edifício que durante o seu 

horário de ocupação estarão presentes 3 pessoas no escritório 1 e 4, duas pessoas no escritório 

2 e 3. Na sala de reunião foi definido uma pessoa permanentemente de acordo com o perfil de 

ocupação, o que na realidade não irá acontecer. Essa pessoa é um cliente que possa aparecer 

para uma reunião e as restantes pessoas, que não estão contabilizadas, deixaram o escritório e 

deslocar-se-ão à sala de reunião. Nos restantes espaços como a utilização é pontual optou-se 

por especificar que nenhum desses espaços tinha ocupação pelos motivos explicados 

anteriormente. O aumento ou as vantagens energéticas provocadas pelas pessoas nestes espaços 

são percentuais o que no fundo não iria alterar a análise final. Por fim, pode-se verificar que o 

número de pessoas obtido pela análise é o mesmo projetado. 

Coeficiente da janela externa: este coeficiente é a percentagem de envidraçado em relação a 

área bruta de parede. Pela visualização deste valor pode-se verificar se a percentagem de janelas 

é diminuta ou próxima da pretendida. Assim, fica-se a saber que 20% da área bruta de parede é 

ocupado por envidraçados. A definição do envidraçado para a alternativa 3 foi definido com 

base neste parâmetro. 

Custo da eletricidade: os custos de eletricidade são definidos por padrão como sendo custos 

em dólares por killowatt-hora. Uma vez, que estas taxas são “fixas” por território ou países o 

programa as pré-define de acordo com a localidade definida no projeto. Se, se pretender definir 

uma taxa própria para o projeto pode-se definir a partir da criação de um novo projeto GBS, 

nesse projeto entre outros aspeto, pode-se definir o custo por killowatt-hora bem como a moeda 

pretendida. Assim, definiu-se que o custo elétrico de 0.16€ por kWh. 
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Custo de combustível: tal como acontece com os custos de eletricidade estes são definidos de 

acordo com a localização do projeto em dólares podendo os mesmo ser alterados criando um 

novo projeto de GBS. Foi definido 0.66€ por cada litro de combustível. 

Intensidade do uso de energia: os resultados obtidos pela análise do edifício sobre a 

intensidade do uso de energia revelam três indicadores:  custo de eletricidades; custo de 

combustível; o custo total, ver Figura 46. 

Assim, o custo de eletricidade é o custo anual de eletricidade por cada metro quadrado. Deste 

modo, são necessários em média para todo o edifício 185kWh por cada metro quadrado durante 

um ano. 

O custo de combustível segue o mesmo princípio, neste caso serão necessários 18.61kWh por 

cada metro quadrado por ano. Por fim, o custo total é uma medida do uso anual de eletricidade 

e de combustível usado pelo projeto por cada metro quadrado, sendo precisos durante um ano 

732MJ/m2/ano, aproximadamente 203kWh/m2/ano. 

 

 

Figura 46 − Intensidade de utilização de energia 

 

Uso e custo do ciclo de vida: a utilização e o custo do ciclo de vida da energia é divida mais 

uma vez, por custo da eletricidade, custo de combustível e custo total (Figura 47). Assim, o uso 

do ciclo de vida de eletricidade é uma estimativa a 30anos da quantidade de energia elétrica 

para o modelo em kWh. Do mesmo modo, o uso do ciclo de vida de combustível é uma 

estimativa do uso de combustível no decorrer dos 30 anos. Já o custo do ciclo de vida de energia 

é a estimativa para 30 anos dos gastos necessários com eletricidade e combustível para gerir o 

edifício considerando que este ao longo do tempo sofrerá um desconto no preço da eletricidade 

e do combustível na ordem dos 6.1%. Para o edifício Utopia são necessários 947 052 kWh de 

eletricidade durante o ciclo de vida. Em relação ao tipo de combustível são necessários 343,527 

MJ durante os 30 anos, tendo um custo total de 70 844,00€. Por mês, o custo de energia ronda 

os 197,00€. 
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Figura 47 − Utilização/Custo do ciclo de vida da energia 

 

Potencial de energia renovável: o potencial de energia renovável (Figura 48) é dividido por 

quatro princípios: sistema solar fotovoltaico de baixa eficiência sendo a eficácia de 5%; ii) 

sistema solar fotovoltaico de media eficiência com eficácia de 10%; iii) sistema solar 

fotovoltaico de alta eficiência com eficácia de 15%; iv) potencial de turbina. 

Assim, o Revit analisa todas as superfícies do telhado para verificar o seu potencial para gerar 

energia usando painéis fotovoltaicos ou energia solar. O potencial de energia provocada pelo 

vento é estimado de acordo com o montante anual de eletricidade que pode ser gerada por uma 

turbina com diâmetro de 15 pés, o equivalente a 4.5 metros. A estimativa de ventos de entrada 

e saída é entre 6 a 45 milhas por hora (10 a 70 Km/h) mudando de acordo com a localização do 

edifício. Assim, se fosse montado um sistema solar fotovoltaico de baixa eficiência, 5% de 

eficácia, ter-se-ia um ganho de 11,349kWh/ano. Já se este fosse de média eficácia os valores 

duplicavam para 22,698kWh/ano e da alta eficácia de 34,047kWh/ano. Relativamente à 

potência provocada pela turbina é de 485kWh/ano, o que em relação aos restantes sistemas é 

pouco. 

 

 

Figura 48 − Potencial de energia renovável 

 

Emissões anuais de carbono: para o cálculo das emissões anuais de carbono, o programa 

centra-se em três parâmetros (Figura 49): utilização da energia; potencial de geração de energia; 

quantidade de dióxido de carbono liquido. Assim, a diferença entre o gasto da utilização da 

energia e o potencial de geração de energia origina o dióxido de carbono liquido. Para o cálculo 

das emissões de dióxido de carbono o programa divide em duas cálculos distintos. Dentro dos 

Estados Unidos utiliza os dados de emissões de energia da U.S. Environmental Protection 
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Agency (EPA). Esta agência contêm os registos de todas as centrais elétricas dos EUA. Para os 

projetos fora dos Estados Unidos o programa utiliza dados da Carbon Monitoring for Action 

(CARMA)[45]. Assim, os dados de emissões de dióxido de carbono têm por base as emissões 

libertadas pelo edifício decorrentes do uso de combustíveis e eletricidade e as emissões geradas 

para o fabrico de energia. Por exemplo, as emissões de dióxido de carbono são superiores em 

locais onde as centrais são alimentadas por carvão do que em centrais que utilizem energias 

renováveis. Deste modo, a avaliação da sustentabilidade pela metodologia BIM apenas avalia 

as emissões libertadas pelo uso dos combustíveis, enquanto que outras metodologias avaliam 

também o ciclo de vida dos materiais, isto é, a libertação de gases para a atmosfera desde da 

sua criação até ao último destino, incluindo transportes desde da recolha da matéria prima 

passando pelo produção e colocação em obra até ao fim de ciclo (aterro, reciclagem, 

reutilização).    

O uso de energia corresponde às emissões de dióxido de carbono estimadas para o consumo de 

eletricidade e combustível para o modelo em análise. O potencial de geração de energia 

representa as toneladas de carbono que podem ser potencialmente removidas do projeto ao usar 

energia renovável ao invés do uso de energia provenientes de meios tradicionais. Este valor 

inclui o potencial de energia renovável citado anteriormente, nomeadamente o potencial de 

gerar energia elétrica e o potencial de turbina tendo por base o clima e a localização do edifício 

e o telhado do mesmo. Pela avaliação deste parâmetro é facilmente percetível se o uso de outro 

sistema de produção de energia elétrica ou térmica é mais vantajoso do que o sistema adotado. 

Para o presente edifício a utilização de energia provoca libertação de 6 toneladas por ano e tem 

potência em criar energia renovável utilizando um sistema de alta eficiência de 6 toneladas, 

fazendo com que todas as necessidades de energia elétrica possam ser provenientes de energia 

renovável, contribuindo assim para a um edifício sustentável (dentro da sustentabilidade 

atribuída pelo programa). 
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Figura 49 − Emissões anuais de carbono 

 

Uso e custo anual de energia: é um dos parâmetros importantes nas análises termo-energéticas 

é perceber a relação de custos de cada energia a longo do tempo, bem como, perceber a relação 

percentual entre os gastos de cada tipo de combustível (Figura 50). Por padrão, este gráfico 

apresenta os resultados em kBtu. A British Thermal Unit (Btu) é uma unidade de energia que 

mede a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura em um fahrenheit, assim no 

caso da energia elétrica 1kh corresponde a 3,413kBtu e no caso do combustível que pode ser 

óleo, gás natural ou propano entre outros cada valor de therm corresponde a 100kBtu. De forma 

a simplificar o processo no projeto GBS foi definido que a quantidade de energia elétrica seria 

defina em kWh e a uso de combustível em MJ. Assim, no gráfico referido pode-se verificar a 

relação, em percentagem, entre a quantidade de energia elétrica gasta e a percentagem de 

combustível. Pela visualização do gráfico é possível verificar que o custo de energia elétrica 

representa 91% e tem um custo de 5,130€ anualmente, enquanto que o uso de combustível 

representa 9% com um custo de 72,00€. É de notar que se optou por um sistema constituído 

por: “Ventilação/Ar-condicionado central, Aquecimento de resistência elétrica, Resfriador 5,96 

COP” neste sistema o sistema de ar condicionado e ventilação é gerido por eletricidade para 

além dos consumos elétricos ficando apenas o aquecimento da agua quente por combustível, 

daí existir uma enorme discrepância de valores. 
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Figura 50 − Utilização/custo anual de energia 

 

Uso de energia: combustível: a energia combustível poderá estar dividida por cada tipo como 

uso do combustível em sistemas AVAC ou no aquecimento de agua quente ver Figura 51. 

Assim, no mesmo edifício cada tipo de combustível representa um custo total e uma 

percentagem de uso. Do mesmo modo como anteriormente, cada tipo foi convertido em 

unidades de MJ e de seguida procedeu-se ao cálculo da percentagem de cada um. A Figura 48, 

para cada uso, apresenta a percentagem, o custo e o gasto energético. Como referido, a água 

quente representa 100% da energia proveniente do combustível com um custo anual de 72€. 

 

Figura 51 − Utilização da energia: Combustível 

 

Uso de energia: elétrica: para cada tipo de uso a Figura 52 representa a percentagem da 

influência de cada um no consumo de eletricidade. Assim, o gráfico fica dividido em três tipos 
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como AVAC, iluminação e equipamentos diversos. Os equipamentos diversos é uma estimativa 

dos gastos causados por equipamentos como elevadores, computadores e aparelhos de cozinha. 

O cálculo destes sistemas é baseado nos requisitos impostos em cada tipo de espaço. Neste caso, 

O sistema de aquecimento e arrefecimento representa 47% com um custo de 2 261.00€, o 

sistema de iluminação um custo de 965.00€ que representa 21%. Por último, os restantes 

equipamentos têm uma percentagem de custo de 32% do total que se traduz em 1 541.00€. 

 

Figura 52 − Utilização da energia: Eletricidade 

 

Carga mensal de aquecimento: a Figura 53 representa a carga que cada equipamento fornece 

ao edifício em cada mês. Estas cargas podem ser positivas ou negativas. As cargas positivas são 

de equipamentos que em funcionamento fornecem energia calorifica enquanto os valores 

negativos são perdas de energia calorifica provenientes na maioria por elementos da construção. 

Um ponto importante frisar é que este gráfico representa valores médios de cargas mensais 

podendo em muitos casos seres superiores ou inferiores devido as cargas de pico. Pela 

visualização deste gráfico, nomeadamente nos valores negativos podemos verificar que certos 

elementos de construção representam muitas perdas, podendo as mesmas serem diminuídas 

pela utilização de elementos com melhor desempenho. Pela visualização, pode-se reparar que 

as maiores perdas são provenientes pelo condutor da janela e pela parede exterior e por último 

pelas cercanias, isto é, são perdas para as vizinhanças de outros elementos. Assim, verifica-se, 

por exemplo que a laje inferior é um dos elementos que deveriam ser reforçados (Figura 53).  
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Figura 53 − Carga mensal de aquecimento 

 

Carga mensal de arrefecimento: relativamente as necessidades de arrefecimento que pode ser 

visualizado pela Figura 54. Esta este gráfico representa para cada mês as necessidades de 

arrefecimento dos diversos tipos de elementos. Assim, os valores positivos representam as 

necessidades de arrefecimento e os valores negativos indica que esses equipamentos favorecem 

o arrefecimento. Por exemplo, as infiltrações de ar nas janelas favorecem o arrefecimento 

durante os meses com temperaturas mais baixas (janeiro, fevereiro, novembro e dezembro) 

devido à temperatura exterior ser mais baixa do que a temperatura interior, o que não é o 

pretendido nessa altura do  ano devido ao aumento das necessidades de aquecimento, já essas 

mesmas infiltrações durante o tempo de temperaturas mais elevadas (junho, julho e agosto) 

originam um aumento da temperatura interna o que não é o pretendido daí origina necessidades 

de arrefecimento nessas alturas do ano. Tal como acontece na carga mensal de aquecimento o 

gráfico não representa a carga de pico de arrefecimento usada para dimensionar os 

equipamentos de arrefecimento (Figura 54). Ao contrário das cargas mensal de arrefecimento 

as cercanias subterrâneas favorecem o arrefecimento. Outros pontos opostos que são favoráveis 

nas cargas de aquecimento e desfavoráveis nas cargas de arrefecimento são o fator solar da 

janela, bem como, os equipamentos diversos. O futuro destes elementos pode trazer grandes 

benefícios para um tipo de cargas e prejuízos para os restantes, dai ser importante chegar-se a 

um ponto intermédio. 
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Figura 54 − Carga mensal de refrigeração 

 

Carga mensal de combustível: relativamente à carga mensal de combustível é a quantidade 

necessária para cada mês de combustível (estimada). Pode-se verificar que nos meses mais 

quentes a necessidade é inferior que os restantes meses (Figura 55). O que é coerente, devido 

ao uso de água quente nestes meses ser inferior. 

 

Figura 55 − Carga mensal de combustível 

 

Carga mensal de eletricidade: esta carga é uma estimativa do consumo de eletricidade de 

todos os meses durante o ano. Este consumo é representado em kWh (Figura 56). E tal como 
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se verifica na figura anterior os meses mais longos levam a um menor consumo energético. Isto 

acontece, essencialmente devido à diminuição do consumo de eletricidade pela iluminação.  

 

Figura 56 − Consumo mensal de eletricidade  

 

Demanda pico mensal: a demanda de pico mensal é a estimativa máxima de uso de eletricidade 

instantânea. Pela visualização da Figura 57 é possível notar que nos meses mais frios há um 

aumento de pico de cargas, o que é expectável. Para além das cargas de iluminação terem que 

ser mais altas, também há a existência das cargas de aquecimento, enquanto nos meses mais 

frios há uma diminuição da luz e aumento da carga de arrefecimento. 

 

Figura 57 − Demanda mensal no pico 

 

Rosa dos ventos anual (distribuição por velocidade): para obter um projeto neutro de 

carbono e de energia liquida zero, as construções precisam de se adaptar ao clima local. Assim, 
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o estudo dos ventos ao longo do ano é essencial para favorecer o uso de ventilação natural nos 

meses mais quentes e diminuir essa ventilação nos tempos mais frios. Assim os projetistas 

podem evitar os ventos frios do inverno colocando proteções nos locais mais propícios. Outra 

vantagem é fornecer dados para a melhor colocação da turbina de vento de modo a esta ter 

maior eficiência. Conhecendo as rosas dos ventos do local, bem como o estudo solar e os dados 

climáticos o engenheiro pode adaptar a casa ao local de forma a obter maior eficiência possível 

diminuindo os gastos com equipamentos. Por exemplo, as janelas devem ser colocadas de forma 

a garantir ganhos térmicos na estação de inverno e minimizar ganhos internos na estação de 

verão. 

Na Figura 58, sobre a rosa dos ventos anual com a distribuição do vento por velocidade, pode-

se verificar a frequência e a velocidade do vento em cada direção. À medida que se move para 

fora da escala radial, a frequência associada com o vento vindo dessa direção aumenta. Por cada 

raio é possível verificar, de forma percentual, a frequência do vento nessa direção.  

 

Figura 58 − rosa de ventos anual (Distribuição de velocidade) 

 

Rosa dos ventos anual (distribuição de frequência): na Figura 59, sobre a rosa dos ventos 

anual com distribuição por frequência, os dados a retirar são os mesmos que na distribuição por 

velocidade com a exceção de que a escala radial representa a velocidade do vento ao invés da 
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percentagem temporal. Os segmentos coloridos representam horas ao invés da velocidade do 

vento enquanto que o raio radial representa velocidades.  

 

 

Figura 59 − Rosa dos ventos anual (distribuição de frequência)  

 

Rosa dos ventos mensais: cada rosa dos ventos representa um mês (Figura 60), sendo que nela 

é representada uma rosa dos ventos por distribuição de frequência. Assim, pode-se verificar que 

nos meses mais frios (janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro) a frequência de vento 

situa-se na orientação a sul com velocidades elevadas mesmo sendo de baixa frequência. 

Enquanto que nos meses amenos (abril, maio) a frequência de ventos é praticamente uniforme 

e de alta intensidade, mas de baixa velocidade. À medida que se aproxima ao mês de agosto a 

frequência de ventos diminui na orientação a sul, sendo praticamente nula nessas direções. 

Enquanto em setembro e outubro começa a haver um aumento de velocidade dos ventos na 

zona de sudoeste, mas de baixa frequência. Comparando com o edifício Utopia, este apresenta 

a fachada principal com orientação a Este com elevados envidraçados. Assim, nos meses de 

janeiro, fevereiro, março e dezembro nesta orientação tem intensidades baixas e de baixas 

velocidades o que proporciona uma diminuição das infiltrações. Poucas infiltrações levam a 

uma menor necessidade de aquecimento do espaço. Nos restantes meses, nesta mesma 

orientação, aumenta a intensidade de vento sendo a mesma de baixa velocidade, o que 
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proporciona infiltrações sem grandes picos e de forma controlada sendo as velocidades mais 

altas nos meses de abril e junho.  

 

Figura 60 − Rosa de vento mensais 

 

Dados mensais do projeto: este ponto é essencial para perceber as condições que afetam os 

cálculos de dimensionamento das cargas de aquecimento e arrefecimento. Pela análise da 

Figura 61, é possível verificar a média mensal máxima e mínima diária, bulbo seco de 

aquecimento a 99%, bulbo seco de arrefecimento a 1% e bulbo seco médio. Pelo primeiro 

parâmetro é possível saber a temperatura estimada mínima e máxima, bem como estimar a 
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variação de temperatura por dia, o que se pretende é ter uma temperatura média diária com as 

menores variações possíveis. O bulbo seco anual de aquecimento significa que as cargas de 

aquecimento não serão excedidas, em média, 99% do número de horas de um ano. O bulbo seco 

médio é a temperatura média horaria do bulbo seco por cada mês. Por último, o bulbo seco de 

arrefecimento indica a temperatura do bulbo seco externo usada para o cálculo das cargas de 

arrefecimento. O 1% significa que apenas 1% a temperatura externa será excedida durante o 

numero de horas de um ano climático.   

 

Figura 61 − Dados mensais do projeto 

 

Faixas de temperatura anual: as faixas da temperatura anual (Figura 62) indicam o número 

de horas por ano que a temperatura do bulbo seco e do bulbo molhado se encontram em 

determinada temperatura. Assim, o ideal é um gráfico com temperatura a rondar os 21ºC em 

que haja pouca oscilação de temperatura. Ao analisar o gráfico pode-se partir para diferentes 

estratégias de arrefecimento da temperatura por meio de equipamentos de baixa energia, como 

por exemplo, o uso de ventilação natural ou sistemas de arrefecimento por evaporação. No caso 

de se verificar a necessidade do aumento de temperaturas pode-se optar por reforço da 

envolvente. Por exemplo, a opção por uma ventilação natural noturna funciona bem em climas 

quentes e secos de forma a arrefecer as temperaturas internas do edifício de modo a ter um 

clima constante.  
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Figura 62 − Faixa anual de temperatura 

 

Médias de clima diurno: para a análise da Figura 63, é necessário, primeiro, perceber os vários 

pontos existentes. Assim, o eixo y da esquerda representa a temperatura, e o da direita a potência 

disponível em W/m2. É importante referir que por padrão estas definições vêm em F e em 

Btu/hr/ft2. A temperatura do bulbo molhado (ºC) representa as medias diárias para todo o ano 

(rosa). É de notar que por erro do GBS, a temperatura do bulbo molhado (ºC) (rosa), aparece 

com a mesma designação do bulbo seco (ºC). A temperatura de bulbo seco (azul escuro) 

representa a média diária para todo o ano desse bulbo. O solar direto é a radiação solar que 

intersecta a superfície terreste obtida pela direção do sol antes de ser refletida ou absorvida. O 

solar difuso (azul claro) é a parte de radiação que é irradiada para baixo da atmosfera, assim em 

dias claros essa radiação difusa chega a ser cerca de 10% enquanto que nos dias nublados pode 

atingir os 100%. 
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Figura 63 − Média diurna do clima 

 

Humidade: na Figura 64 pode-se verificar a variação mensal da humidade ao longo dos meses. 

Assim estes valores são retirados pela média da humidade ao longo dos dias. Como a humidade 

pode variar bastante ao longo do dia, e é normalmente mais alta nas manhãs, o gráfico mostra 

a média diurna e a média vespertina. A faixa media diária é a média da diferença entre as medias 

da humidade relativa máxima e mínima para o mês. A faixa completa é um registo da humidade 

relativa mínima e máxima absoluta para cada mês. 

 

Figura 64 − Humidade 
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6.2 Metodologia BIM - Relatório detalhado das cargas de aquecimento e 

arrefecimento pelo método detalhado 

Ao longo deste Capítulo serão apresentados os resultados do relatório de cargas de aquecimento 

e arrefecimento obtidos pelo edifício Utopia pelo processo detalhado. Além de uma explicação 

detalhada sobre os resultados haverá explicação sobre as diferenças entre cada tipo de relatório 

disponível para esta metodologia: relatório simples, padrão ou detalhado. 

O relatório simples, tal como o nome indica, é um relatório básico em que somente se apresenta 

valores finais de cargas do edifício por espaço. Este relatório é dividido em quatro tabelas. A 

primeira (Figura 65) é o resumo do projeto, isto é, é possível verificar a localização do edifício, 

data e hora de cálculo das cargas de aquecimento e arrefecimento, tipo de relatório e a variação 

das temperaturas.  

 

Figura 65 − Resumo do projeto Padrão, Relatório Simples, Padrão e Detalhado 

 

A segunda tabela é o resumo da construção (Figura 66). Esta tabela encontra-se dividida em 

três secções. A primeira indica o tipo de entradas do edifício, isto é, tipo de construção, área 

total em m2 e volume total em m3. Por um cálculo simples pode-se verificar se o volume é o 

existente no projeto, assim 180*3,055=549,90m3. A segunda secção são os resultados gerais de 

cálculo de todo o edifício. Aqui é possível verificar os gastos e as cargas de pico para 

aquecimento e arrefecimento em watts bem como o mês de maior gasto e a hora de pico de 

gasto energético. A terceira secção representa a verificação das somas, isto é, indica os valores 

gerais que cada m2 necessita por cada ano de carga de arrefecimento e arrefecimento. 
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Figura 66 −  Resumo de construção, Relatório Simples, Padrão e Detalhado 

 

A seguinte tabela, representa o resumo da região (Figura 67). Esta encontra-se dividida em três 

secções, tal como acontece na tabela anterior. Cada secção representa os dados de entrada, os 

resultados calculados e a verificação das somas. Estas duas últimas secções são iguais à tabela 

anterior, já na secção dos dados de entrada é acrescentada o ponto de aquecimento e 

arrefecimento, isto é, a temperatura pretendida para cada estação, a temperatura do ar exterior, 

o tipo de equipamento de aquecimento e arrefecimento e a umidade relativa. É de notar, que o 

resumo da região pelo relatório simples é diferente do resumo dos restantes relatórios.  

 

Figura 67 − Resumo da região- Padrão, Relatório Simples 

 

A última tabela (Figura 68) representa os dados gerias de cada espaço como cargas de pico para 

aquecimento e arrefecimento, o fluxo de ar para a estação de aquecimento e arrefecimento bem 

como a área total do espaço e o seu volume. 
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Figura 68 − Padrão de espaços, Relatório Simples, Padrão e Detalhado 

  

Relativamente ao relatório Padrão, este apresenta algumas semelhanças com o relatório simples 

nomeadamente a primeira e a segunda tabela (Figura65 e 66) que dizem respeito ao resumo do 

projeto e de construção. Na terceira tabela (Figura 67), são acrescentados os dados 

psicométricos mantendo as restantes secções iguais (Figura 69). Nos dados psicométricos 

indica a temperatura de entrada e de saída na serpentina do aparelho de aquecimento e 

arrefecimento para cada estação. 

 

Figura 69 − Resumo da região- Padrão, Relatório Padrão e detalhado 

 

A quarta tabela do relatório simples mantêm-se e é acrescentada antes desta uma tabela de 

componentes (Figura 70). Esta tabela indica o contributo geral de cada componente de 

construção para a carga de aquecimento e arrefecimento em watt bem como o contributo em 

percentagem para essas mesmas cargas. Esta informação, mesmo resumida, permite retirar 
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dados importantes sobre cada componente como o benefício ou desvantagem para as cargas de 

aquecimento e arrefecimento. Por exemplo, as pessoas têm um contributo negativo para o 

cálculo das cargas de arrefecimento, o que indicia que o calor libertado pelas mesmas contribui 

desfavoravelmente para a redução das necessidades de arrefecimento. Já esse calor é benéfico 

para o cálculo das necessidades de aquecimento. Pela visualização deste parâmetro verifica-se 

imediatamente que as janelas são as principais responsáveis pelo arrefecimento (31.58%) e 

aquecimento (23.36%). 

 

Figura 70 − Resumo dos componentes- Padrão, Relatório Padrão 

 

A próxima tabela do relatório padrão é sobre o resumo dos espaços (Figura 68), e indica o 

resumo geral de cada espaço sobre a área do mesmo e volume, e dados sobre as cargas de pico 

de aquecimento e arrefecimento bem como o fluxo de ar para aquecimento e arrefecimento. 

Para cada espaço do edifício, como por exemplo: paredes, telhados, janelas, ventilação, pessoas 

é fornecido as cargas totais de aquecimento e arrefecimento bem como contribuição geral no 

edifício.  

A restante informação pertencente ao relatório de cargas de aquecimento e arrefecimento 

encontra-se no anexo 26 visto que não apresenta informação relevante para o caso em estudo.  

Em cada tabela (anexo 26) é apresentado para cada espaço uma tabela geral sobre os dados do 

espaço como área, volume totais e as restantes áreas dos componentes do espaço, o número de 

pessoas previsto, o ganho em watt previsto por cada pessoa, a quantidade de ar infiltrado bem 

como o tipo de espaço e os resultados calculados para esse espaço. A segunda tabela representa 

os componentes e indica as cargas de aquecimento, arrefecimento e a percentagem que estas 

influenciam no total dos gastos desse mesmo espaço. 

O relatório que se usará para a caracterização do edifício é o relatório detalhado. Este apresenta 

as mesmas características que os antecedentes. Tal como acontece nos relatórios anteriores a 

primeira tabela diz respeito ao resumo do projeto (Figura 65) e a segunda ao resumo da 

construção (Figura 66). A seguinte tabela é uma novidade neste tipo de relatório, esta retrata o 
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“Resumo do nível” de projeto (Figura 71), assim por cada andar do edifício é apresentado um 

resumo de todos os componentes presentes como área, volume, carga de pico de aquecimento 

e arrefecimento, mês e hora do pico de arrefecimento entre outras opções tal como acontece na 

tabela anterior. A seguinte tabela apresenta o resumo da região (Figura 69). Esta tabela retrata 

os indicadores de entrada, psicométricos, resultados calculados, verificação das somas tal como 

acontece na tabela igual do relatório padrão.   

 

Figura 71 − Resumo do nível- R/chão, Relatório Detalhado 

 

A Figura 72 pertencente ao relatório detalhado é uma novidade partindo do upgrad da tabela 

de componentes (Figura 67) presentes nos relatórios antecedentes. Esta figura é dividida por 

duas secções a primeira relativa aos componentes de arrefecimento e a segunda aos 

componentes de aquecimento. Ambas as tabelas para cada tipo de construção (parede, janela, 

iluminação, alimentação elétrica, entre outros) indica a totalidade em watt, a percentagem que 

esse componente contribui para o total dos gastos e o ganho/perda em cada orientação desse 

componente. 
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Figura 72 − Resumo dos componentes- Padrão, Relatório Detalhado 

 

A tabela número seis apesenta um resumo da totalidade dos espaços onde é apesentada para 

cada espaço a sua área e o volume, bem como a carga de pico para aquecimento e arrefecimento 

e o fluxo de ar nesses picos (Figura 68).  

Para simplificação da informação as restantes tabelas do relatório de cargas de aquecimento e 

arrefecimento pelo método detalhado do edifício Utopia encontram-se no anexo 26. Essas 

tabelas estão identificadas se pertencem ao relatório padrão, detalhado ou a ambos.  
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7. AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

7.1 AVALIAÇÃO PELA METODOLOGIA BIM 

Neste Capítulo será efetuada uma comparação entre o edifício Utopia e as alternativas 

sustentáveis propostas. Assim, através da análise termo-energética utilizando as metodologias 

BIM, será possível prever os resultados do edifício e compara-los com outras alternativas 

sustentáveis. 

Este tópico será devido na análise das diferentes alternativas (método geral) e por último uma 

análise mais direcionada as primeiras fases de estudo (método das cargas de aquecimento e 

arrefecimento). 

  

7.1.1 Método Geral  

 

 Edifício Utopia vs. Alternativa 1 

 

A realização desta comparação tem o objetivo de equiparar o edifício Utopia com uma solução 

de paredes em estudo pela Universidade do Minho. Assim, irá se contrapor uma solução em 

que predomina o uso de resíduos sólidos e uma outra em que predomina a terra.  

No edifício Utopia as paredes exteriores são constituídas essencialmente por saibro (terra local), 

pneus, latas de refrigerantes fazendo com que a parede tenha 0,65m de espessura (+0,05m 

isolamento térmico) com coeficiente de transferência térmica no valor de 0,444(W/m2ºC) e uma 

densidade de 1673,952Kg/m3. A primeira solução proposta é constituída por blocos de btc 

ativados alcalinamente tendo uma espessura de 0,305m (+0,05m de isolamento térmico) com 

densidade de 1473,944 Kg/m3 e coeficiente de transmissão térmica de 0,660(W/m2ºC). 

 

Tabela 3 − Características das paredes em análise 

 Edifício Utopia Alternativa 1- btc 

Espessura (m) 0,70 0,355 

U (W/m2ºC) 0,444 0,660 

Densidade (Kg/m3) 1673,952 1473,944 
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Pela análise destes valores é possível retirar que a parede Utopia apresenta melhores 

características térmicas, uma maior densidade que poderá levar a uma melhor inercia térmica. 

O único ponto negativo que ressalta é a espessura ser superior a duas vezes, o que retira área 

habitável útil e fornece elementos de sombreação tanto verticais como horizontais devido as 

janelas estarem expostas ao centro da parede, que poderão trazer benefícios no clima quente e 

prejudiciais nos climas frios.  

De seguida, vão ser comparados os resultados obtidos entre as duas soluções (ver anexo 23 e 

24) de forma a verificar se o pensamento original é o correto.  

Fatores de desempenho do edifício: neste ponto repara-se que a informação geral do edifício 

é a mesma, nomeadamente a localização, estação de meteorologia, temperatura externa, o 

numero de pessoas no edifício, o coeficiente de janelas externas e o custo de eletricidade bem 

como o de combustível. Pela análise da área do piso e da parede externa pode-se verificar o 

pensamento anterior, que ter-se-ia menos área de piso habitável no edifício Utopia, cerca de 

6m2 e área de parede externa 2m2. Por uma análise inicial, e olhando para que a parede Utopia 

é o dobro da parede em btc, pensar-se-ia numa diferença superior da área habitável, isto não 

aconteceu devido à modelação das duas paredes terem sido efetuadas pelo centro de cada 

parede. Podia-se ter efetuado a modelação das paredes de forma a que tivessem dado a mesma 

área habitável, mas maior diferença área de parede externa, isto é a mesma área implicaria uma 

maior área de parede externa do edifício Utopia (perímetro externo maior). De forma a 

minimizar os efeitos optou-se pela modelação pelo centro da parede. Assim, o edifício Utopia 

apresenta área habitável de 172m2 e área de parede externa de 179m2, enquanto que a alternativa 

1 tem 178m2 de área de piso e de parede externa 181m2. Uma vez que a potência média de 

iluminação, foi efetuada por padrão, W/m2, e como a alternativa 1 tem maior área habitável 

necessita de maior potência de iluminação, neste caso 14,85W/m2, contra 14,64W/m2 do 

edifício original. 

 

Tabela 4 − Características do edifício 

 Edifício Utopia Alternativa 1- btc 

Área habitável  172 m2 178 m2 

Área de parede externa 179 m2 181 m2 

Potência média de 

iluminação 

14,64 W/m2 14,85 W/m2 

 



Avaliação e Discussão de Resultados 
 

171 
 

 

Intensidade de utilização de energia: verifica-se que o edifício Utopia necessita de maior 

energia, o que teoricamente é contraditório ao que foi referido, isto é, menor área habitável e 

menor potência média de iluminação deveriam dar menores consumos energéticos, o que não é 

o caso devido provavelmente ao fator de sombreação imposto pela espessura da parede Utopia. 

Este fator implica que durante algum tempo ao longo do dia que a iluminação seja inferior ao 

edifício alternativo, daí necessitar de um maior consumo de eletricidade. Para o edifício Utopia 

são necessários 185kWh/m2/ano, enquanto na alternativa apenas é necessário 175kWh/m2/ano 

para consumo de eletricidade. Já relativamente ao consumo de combustível, uma vez que é 

apenas necessário para o aquecimento da agua quente prevê-se que seja o mesmo, o que não 

aconteceu por uma diferença de 1MJ. Na alternativa 1 no total são necessários apenas 

696Mj/m2/ano enquanto que no edifício Utopia são necessários 732Mj/m2/ano. 

 

Utilização/custo do ciclo de vida tendo em conta a vida útil de 30 anos com um desconto de 

6,1% para o edifício Utopia é necessário 70844,00€ enquanto na alternativa são preciso apenas 

68607.00€, o que só em termos monetários é uma poupança de 2237,00€ o que representa uma 

poupança mensal de 6,21€. Em termos de potência é necessário 947052,0kWh durante o ciclo 

de vida de eletricidade e 343527,0Mj de combustível para o edifício Utopia enquanto na 

alternativa 1 é necessário 916622,0kWh e aproximadamente o mesmo valor de combustível. 

  

Tabela 5 − Utilização e custo no ciclo de vida 

 Edifício Utopia Alternativa 1 − btc 

Utilização de ciclo de vida 

da eletricidade  

947052,0 kWh 916622,0 kWh 

Utilização do ciclo de vida 

do combustível 

343,527 Mj 346,289 Mj 

Custo de ciclo de vida da 

energia 

70,844€ 68,607€ 

Melhor opção  ☺ 

 

 

Potencial de energia renovável: uma vez que ambos os edifícios apresentam a mesma estação 

de meteorologia prevê-se que o potencial seja semelhante, não igual devido ao cálculo da 
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eficiência não depender apenas da área de piso disponível como também do potencial da parede. 

Assim, o edifício Utopia apresenta melhores ganhos em qualquer tipo de eficiência, produzindo 

mais 233kWh/ano no sistema de baixa eficiência, no de média 465 kWh/ano e no de alta 

eficiência 698kWh/ano. Sabendo que cada kWh custa 0,16€ originava uma possível poupança 

extra caso se utilizasse o edifício Utopia em detrimento da alternativa 1, por ano, em cada 

sistema de 37,28€, 74,4€ ou 111,68€ respetivamente.  

Caso se utilizasse este sistema o edifício Utopia durante o ciclo de vida trazeria uma poupança 

de 3 350,40€ o que é superior à poupança direta caso de utiliza-se a alternativa 1, o que faz 

neste momento sentido apostar-se no edifício original. Relativamente ao potencial da turbina 

do vento, como ambos os sistemas estão colocados no mesmo local apresentam o mesmo valor 

(485kWh/ano), tal como previsto.  

 

Tabela 6 − Potencial em Energia Renovável  

Sistema Fotovoltaico Edifício Utopia Alternativa 1 −− btc Poupança Anual 

extra (Utopia) 

Baixa eficácia 11349,0 kWh/ano 11116,0 kWh/ano 37,28 € 

Média eficácia 22698,0 kWh/ano 22233,0 kWh/ano 74,40 € 

Alta eficácia 34047,0 kWh/ano 33349,0 kWh/ano 111,68 € 

Melhor opção ☺   

 

Emissões anuais de carbono: as emissões de dióxido de carbono têm por base as emissões 

libertadas pelo edifício decorrentes, exclusivamente, do uso de energia, elétrica ou combustíveis 

e na geração da energia durante o seu fabrico. Assim, uma vez que para o edifício Utopia e na 

alternativa a fonte energética é a mesma prevê-se que o edifício Utopia, devido a precisar mais 

de energia elétrica, polua mais do que a alterativa, logo seja menos sustentável. Assim, no 

edifício Utopia o consumo de eletricidade liberta 6 toneladas por ano de dióxido de carbono e 

devido ao potencial de energia renovável pelo telhado poderá se economizar 6 toneladas de 

dióxido de carbono fazendo um total de dióxido de carbono liquido libertado para a atmosfera 

de 0 tonelada por ano.  O que indica que o sistema cobria por completo as necessidades, fazendo 

com que seja um edifício sustentável (dentro da avaliação da sustentabilidade do programa). 

Enquanto que na alternativa o consumo de eletricidade leva a uma libertação de 5 toneladas por 

ano e tem um potencial de poupar 6 toneladas, o que indica que o edifício tem um saldo negativo 

de dióxido de carbono libertado na atmosfera. Atendendo que são necessários 916,622kWh de 
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energia elétrica durante 30 anos, o que indica que é necessário 30,544kWh/ano e pela utilização 

de um sistema de alta eficiência resulta 33,349kWh/ano originando um saldo positivo anual de 

2,805kWh que poderá ser vendido contribuindo para que outro edifício seja sustentável. Para 

além de não ser necessário pagar energia elétrica ainda resulta um lucro de 13464,00€ durante 

o ciclo de vida. 

Já se optar por este sistema fotovoltaico de alta eficiência no edifício Utopia apresenta uma 

variação positiva de 2478,6kWh, o que é significativo, mas que daria apena no fim do ciclo de 

vida um lucro de 11897,28€, apesar da cobertura do edifício Utopia este apresenta melhores 

condições para o sistema fotovoltaico, no conjunto o edifício Utopia é a pior solução. É 

importante, ressaltar que nestes valores não entram os custos diretos de aquisição de 

equipamentos. 

A restante simulação continuará a ser sem a presença do painel fotovoltaico. 

 

Tabela 7 − Nível de sustentabilidade e Retorno financeiro 

 Edifício Utopia Alternativa 1 − btc 

Consumo de Eletricidade 6 ton/ano 5 ton/ano 

Potencial de Energia 

renovável pelo telhado 

6 ton/ano 6 ton/ano 

CO2 liquido 0 ton/ano -1 ton/ano 

Venda de Eletricidade (30 

anos)  

11897,28 € 13464,00 € 

Melhor opção  ☺ 

 

 Utilização/Custo anual de energia: dividindo o custo anual de energia pelo custo de cada 

especialidade temos que a eletricidade consome 91% desse valor e 9% em combustível, o que 

em termos de monetários representa anualmente 4965,00€ em eletricidade e 72,00€ 

combustível para a alternativa 1, enquanto que para o edifício Utopia representa a mesma 

percentagem, mas no valor de 5130,00€ de consumo de combustível no valor de 72,00€. 

Utilização da energia combustível: tal como referido, o uso de combustível será 

exclusivamente para a agua quente. Tanto na alternativa 1 como no edifício original apresentam 

os mesmos valores em energia combustível para aquecer a agua quente, ou seja 72,00€ 

anualmente. 
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Uso de energia elétrica: a energia elétrica é necessária para a iluminação, sistema AVAC e 

para os restantes equipamentos. A partir deste ponto, e através da comparação do consumo de 

cada sistema poderá se verificar o porque da grande diferença de consumos elétricos no edifício 

Utopia e na alternativa 1. 

Assim, na alternativa 1 são necessários 16685kWh para o sistema AVAC, 5566kWh para a 

iluminação e 8302kWh para os restantes equipamentos. Para o edifício Utopia são necessários 

13916kWh para o sistema AVAC, 5942kWh para a iluminação e 8302kWh para os 

equipamentos. Por comparação dos resultados a alternativa 1 gasta mais kWh para o sistema 

AVAC o que já era deduzível por a parede Utopia apresenta melhores características térmicas. 

Apesar do edifício Utopia necessita 

r de menor potência media de iluminação e de ter menor área habitável necessita de mais energia 

elétrica para iluminar os espaços, isto acontece devido aos elementos sombreadores horizontais 

e verticais, na ordem dos 30cm permanentemente, serem desvantajosos para este modelo. Como 

tal, estes elementos impedem a entrada direta de iluminação o que faz com que o edifício seja 

menos luminoso. Estes elementos poderiam levar a um aumento das necessidades de  

aquecimento devido à barreira que estes impõem do ganho solar.  

Tabela 8 − Distribuição do uso de energia 

 

 

Carga mensal de aquecimento: pela visualização destes gráficos (ver anexo 27 e 28) é 

possível verificar que o mês de janeiro e o de dezembro são os meses em que há mais 

necessidade de aquecimento do espaço, sendo os principais intervenientes (valores negativos), 

elementos da construção devido a sua perda de energia pelos componentes como paredes, 

telhado, laje inferior, infiltrações e envidraçados. Antes de se efetuar a comparação foi 

necessário converter os gráficos para que ambos tivessem a mesma escala para uma melhor 

comparação dos valores. Pela comparação verifica-se que a parede Utopia perde menor carga 

de aquecimento, devido a ter melhores características térmicas e maior perda pelo condutor da 

janela devido ao fator sombreação, que impede alguns ganhos solares importantes. Os restantes 

 Edifício Utopia Alternativa 1 −− btc 

Sistema AVAC 2261,00€ 2711,00€ 

Iluminação 965,00€ 904,00€ 

Outros equipamentos 1349,00€ 1349,00€ 

Melhor opção ☺ ☺ 
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elementos apresentam valores próximos tal como previsto. Olhando para os meses mais frios 

repara-se que no edifício Utopia as necessidades de aquecimento são inferiores à alternativa 1, 

enquanto que nos meses mais quentes as necessidades são próximas.  

Carga mensal de arrefecimento: tal como acontece anteriormente, existe elementos que 

favorecem as cargas de arrefecimento, e outros que através do seu funcionamento fornecem 

calor (valores positivos) prejudicando o arrefecimento. Pela visualização de ambos os gráficos 

repara-se que nos meses mais frios, as necessidades de arrefecimento são menores na alternativa 

1 enquanto que as necessidades nos meses mais quentes, principalmente em julho e agosto são 

mais elevadas. O que leva a que o edifício de mês para mês altere as suas características 

exponencialmente, enquanto que no edifício Utopia, as necessidades de arrefecimento são mais 

uniformes, daí verifica-se que apesar do edifício Utopia ser mais quente no inverno e mais frio 

no verão o conjunto de todos os meses para que se obtenha o conforto pretendido leva a maiores 

cargas de arrefecimento.  ´ 

 

Carga mensal de combustível: a carga mensal de pico de combustível é igual para os dois 

edifícios em análise, sendo o seu pico no mês de janeiro com um gasto de 1150Mj 

aproximadamente.  

Consumo mensal de eletricidade: este consumo é inferior na alternativa 1, como referido 

anteriormente, tendo o seu pico no mês de janeiro com um valor de 3750kWh 

aproximadamente, o mesmo acontece no edifício Utopia com valor de 4900kWh 

aproximadamente.    

Demanda mensal no pico: o uso de eletricidade tem o seu tipo no mês de janeiro e de dezembro 

sendo na alternativa 1 no valor de 20kW enquanto no edifício Utopia um valor superior de 

aproximadamente 23kW. Nos meses de maior calor as cargas elétricas são menores, o que se 

deduz que a necessidade de arrefecimento do edifício é inferior as necessidades de aquecimento 

e iluminação nesta estação. 

Rosa dos ventos Anual (Distribuição de velocidade): uma vez que as duas simulações se 

encontram no mesmo local, os próximos resultados têm que ser iguais. A partir deste momento 

não serão efetuadas comparações, mas sim uma breve explicação de cada parâmetro de como 

podemos olhar para estes dados e melhor projetar. Pela análise deste gráfico reluz desde do 

início que na orientação a Este predominam ventos superiores a 12km/h, daí ser a evitar 

edifícios a esta exposição, pois na estação de arrefecimento a ventilação natural irá ser 

favorecida, mas bastante prejudicadora na estação de arrefecimento devido à falta de proteção. 
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É preferível a orientação das janelas a norte ou sul de forma a controlar as infiltrações em ambas 

as estações.  

Rosa dos Ventos Anual (Distribuição de frequência): pela análise desta rosa, é possível 

verificar que na orientação a sul existe possibilidade de ventos na ordem dos 30km/h, mas com 

uma frequência até 49horas, já na orientação a Este verifica-se que para velocidades em torno 

dos 12km/h é possível ventos durante pelo menos 490h por ano. Para a mesma velocidade, mas 

na orientação a Sul só é previsível que aconteça até 147horas e na orientação a Norte é previsível 

que nem chegue a ultrapassar os 18Km/h. Olhando somente para estes duas rosas de ventos 

anuais é preferível optar-se por incutir sistemas de ventilação natural na orientação a Norte. 

Rosas de Vento Mensais: de acordo com o panorama geral, é possível verificar que a 

orientação a norte apresenta menores ventos e frequências, que a orientação a Oeste apresenta 

velocidades na ordem dos 18km/h frequentemente. Já a orientação Este entre abril e junho 

apresenta velocidades inferiores a 24km/h com alguma frequência. Já na orientação Sul 

apresenta as velocidades mais elevadas, mas com pouca frequência nos meses de outubro a 

dezembro.   

Dados mensais do projeto: neste ponto é possível verificar que a temperatura média do bulbo 

seco é inferior a 10ºC entre novembro e fevereiro, sendo que a média máxima é de 21ºC no mês 

de julho. Relativamente a temperatura do bulbo seco máxima, isto é a temperatura em que 

somente em 1% do tempo é ultrapassada atingindo valor superior a 34ºC durante os meses de 

maio a setembro, o que implica que seja necessária uma maior carga de pico para arrefecer o 

espaço. Já o bulbo seco de aquecimento, é o valor mínimo em 99% das vezes em que apenas é 

inferior em 1% atinge o valor menor no mês de janeiro a março, o que implica que nesses meses 

a carga de pico de aquecimento seja superior e provavelmente durante mais tempo, este assunto 

poderá ser confirmado olhando para as cargas mensais de aquecimento. 

Faixa anual de temperatura: este gráfico indica para cada valor de temperatura de bulbo seco 

e bulbo molhado o número de horas a que o edifício está sujeito a essa temperatura. É 

importante realçar que são temperaturas exteriores, sendo que durante climas quentes o 

fornecimento de ventilação natural irá ser benéfica, visto que na maior parte do tempo a 

temperatura é inferior a 21ºC. Já essa mesma insuflação de ar prejudica, uma vez que é 

necessário reaquecer o ar insuflado continuadamente durante as estações de aquecimento.  

Humidade: o clima ao redor do edifício varia ao longo do dia entre os 70% e os 98% na maioria 

do tempo, sendo que nos meses mais quentes apresenta valores inferiores. É de notar que a 

media diária de manhã é superior à média vespertina.  
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 Edifício Utopia vs. Alternativa 2 

 

Como referido anteriormente pretende-se comparar o edifício Utopia com outra solução 

teoricamente sustentável. Visto que, inicialmente foi proposto à empresa Plako a solução em 

madeira, o objetivo neste ponto é comparar a solução proposta inicial com a adotada. No 

edifício Utopia (Tabela 9) as paredes exteriores são constituídas essencialmente por saibro 

(terra local), pneus, latas de refrigerantes fazendo com que a parede tenha 0,65m de espessura 

(+0.05m isolamento térmico) com coeficiente de transferência térmica no valor de 

0,444(W/m2ºC) e uma densidade de 1673,952Kg/m3, enquanto que na alternativa 2 a solução 

proposta é constituída por vários materiais em madeira tendo uma espessura de 0,205m (+0,05m 

de isolamento térmico) com densidade de 250,121 Kg/m3 e coeficiente de transmissão térmica 

de 0,237(W/m2ºC). 

Ao contrário da alternativa 1, a alternativa 2 apresenta melhores características térmicas, menor 

densidade o que poderá levar a uma inercia térmica fraca e prejudicando assim o desempenho 

do edifício, e tal como a alternativa 1 origina maior área habitável, sendo que esta solução ainda 

mais que a anterior. 

Tabela 9− Características das paredes em análise 

 Edifício Utopia Alternativa 2 − madeira 

Espessura (m) 0,70 0,255 

U (W/m2ºC) 0,444 0,237 

Densidade (Kg/m3) 1673,952 250,121 

 

De seguida, ira-se comparar os resultados obtidos entre as duas soluções (ver anexo 23, 25 e 

Tabela 10) de forma a verifica se o pensamento inicial é o correto. Assim, olhando para os 

fatores de desempenho do edifício repara-se que a informação geral do edifício é a mesma, 

nomeadamente a localização, estação de meteorologia, temperatura externa, o numero de 

pessoas no edifício e o custo de eletricidade bem como o de combustível. Pela análise da área 

do piso e da parede externa pode-se verificar o pensamento anterior, que ter-se-ia menos área 

de piso habitável no edifício Utopia, cerca de 4m2 e área de parede externa de parede em mais 

2m2. Comparando a alternativa 2 com a alternativa 1 e mesmo com o edifício Utopia estimava-

se uma maior diferencia da área habitável, o que não aconteceu propositadamente. Se tivesse 

optado pela modelação pelo centro da parede, como aconteceu com a alternativa 1, haveria uma 
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grande diferença da área habitável, o que levaria a um aumento das necessidades energéticas 

devido ao edifício ser maior, logo maior área de iluminação, e necessidades de aquecimento e 

arrefecimento o seriam demasiados parâmetros que interferiam numa análise direta ao edifício. 

Assim, modelou-se pelo pela linha interior do edifício Utopia de modo a ter um edifício com 

uma área próxima. Mesmo assim, devido a área da parede externa ser inferior, resulta num 

aumento do coeficiente de janela externa em 1%, por outras palavras, a relação entre área de 

parede e a área de envidraçados aumentou 1%. Devido à alternativa 2 apresentar maior área 

habitável, tal como a alternativa 1, implica que seja necessária maior potência média de 

iluminação, 14,75W/m2, contra 14,64W/m2 do edifício original. 

Tabela 10− Características do edifício 

 Edifício Utopia Alternativa 2 − madeira 

Área habitável  172 m2 176 m2 

Área de parede externa 179 m2 177 m2 

Potência média de 

iluminação 

14,64 W/m2 14,75 W/m2 

 

Intensidade de utilização de energia: verifica-se que o edifício Utopia necessita de maior 

energia, o que teoricamente é contraditório ao que foi referido, isto é menor área habitável e 

menor potência média de iluminação deveriam dar menores consumos energéticos, mas por 

outro lado as características térmicas do edifício Utopia são piores bem como a existência de 

sombreação permanentemente no edifício que nem sempre é vantajosa. No edifício Utopia são 

necessários 185kWh/m2/ano, enquanto na alternativa apenas é necessário 180kWh/m2/ano para 

consumo de eletricidade. Já relativamente ao consumo de combustível, uma vez que é apenas 

necessário para o aquecimento da água quente o consumo em ambos os modelos foi o mesmo. 

Utopia. 

Utilização/custo do ciclo de vida: tendo em conta a vida útil de 30 anos com um desconto de 

6,1% é necessário 70844,00€ para o edifício Utopia enquanto na alternativa são precisos apenas 

70549,00€. A diferença entre estas soluções é insignificativa, o que neste momento leva a 

querer que não existe uma melhor solução termo-energética neste momento. 
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Tabela 11− Utilização e custo no ciclo de vida 

 Edifício Utopia Alternativa 2 −madeira 

Utilização de ciclo de vida da 

eletricidade  

947052,0kWh 943042,0kWh 

Utilização do ciclo de vida do 

combustível 

343,527Mj 343,527Mj 

Custo de ciclo de vida da 

energia 

70844,00€ 70549,00€ 

Melhor opção  ☺ 

 

O potencial de energia renovável: uma vez que ambos os edifícios apresentam a mesma 

estação de meteorologia prevê-se que o potencial seja semelhante, mas é de notar que tanto a 

área de piso como a de parede externa diferem, daí os resultados serem um pouco dispersos. 

Assim, o edifício Utopia apresenta piores ganhos em qualquer tipo de eficiência, produzindo 

11349 kWh/ano para o sistema fotovoltaico de baixa eficiência, 22698kWh/ano para o sistema 

de média eficiência e 34047kWh/ano para o sistema de alta eficiência, quanto na alternativa 2 

apresenta valores de 12070kWh/ano, 24141kWh/ano e 36211kWh/ano, sendo a diferença 

positiva do lado da alternativa 2 de 721kWh para o sistema de baixa eficiência, 1443kWh para 

o sistema de média eficiência e para o sistema fotovoltaico ou energia solar de alta eficácia de 

2164kWh. Fazendo as contas ao possível ganho pela alternativa 2 sabendo o custo de 0,16€ por 

cada kWh origina uma possível poupança caso utilizasse um sistema destes cerca de 115,36€, 

216,88€ ou 346,24€ por cada ano. Só para se ter uma ideia, o custo total de ambos os sistemas 

mais a possível poupança extra provocada pelos painéis originava direta de 10722,20€ durante 

o ciclo de vida caso se utilizasse a alternativa 2 com equipamento de alta eficiência. 

Relativamente ao potencial da turbina do vento, como ambos os sistemas estão colocados no 

mesmo local apresentam o mesmo valor (485kWh/ano), tal como previsto.  

Tabela 12− Potencial em Energia Renovável, continua 

Sistema Fotovoltaico Edifício Utopia Alternativa 2− 

madeira 

Poupança Anual 

extra (Alternativa 2) 

Baixa eficácia 11349,0kWh/ano 12070,0kWh/ano 115,36€ 

Média eficácia 22698,0kWh/ano 24141,0kWh/ano 216,88€ 
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Tabela 13 Potencial em Energia renovável, continuação 

Sistema Fotovoltaico Edifício Utopia Alternativa 2− 

madeira 

Poupança Anual 

extra (Alternativa 2) 

Alta eficácia 34047,0kWh/ano 36211,0kWh/ano 346,24€ 

Melhor opção  ☺  

 

Emissões anuais de carbono: as emissões de dióxido de carbono têm por base as emissões 

libertadas pelo edifício decorrentes, exclusivamente, do uso de energia, elétrica ou combustíveis 

e na geração da energia durante o seu fabrico. Assim, uma vez que para o edifício Utopia e a 

alternativa a fonte energética é a mesma prevê-se que o edifício Utopia, devido a precisar mais 

de energia elétrica, polua mais do que a alterativa, logo seja menos sustentável. Assim, o 

consumo de eletricidade liberta 6 toneladas por ano e devido ao potencial de energia renovável 

pelo telhado poderá se economizar 6 toneladas de dióxido de carbono fazendo um total de 

dióxido de carbono liquido libertado para a atmosfera de 0 tonelada por ano. Enquanto que na 

alternativa o consumo de eletricidade leva a uma libertação de 5 toneladas por ano e tem um 

potencial de poupar 6 toneladas, o que indica que o edifício tem um saldo negativo de dióxido 

de carbono libertado na atmosfera. Atendendo que são necessários 943042,00kWh de energia 

elétrica durante 30 anos, o que indica que é necessário 31434,70kWh/ano e pela utilização de 

um sistema de alta eficiência conseguimos 36211,00kWh/ano o que resulta num saldo positivo 

de 4776,30kWh que poderá ser vendido contribuindo para que outro edifício seja sustentável, 

visto que é energia renovável. Para além deste sistema cobrir a totalidade do consumo de 

eletricidade ainda se consegue um ganho anual de 764,21€, o que em 30 anos trazeria um ganho 

de 22926,20€ para a alternativa 2, caso se optasse pelo edifício Utopia este consome durante 

30 anos 947052kWh, o que indica que são necessários 31568,40kWh e o sistema de alta eficácia 

origina 34047,00kWh/ano, o que faz com que consigamos vender 2478.60kWh que poderá ser 

vendido fazendo com que se poupe anualmente 396,58€, atendendo que o preço de venda é o 

mesmo que o preço de compra, 0,16€ por kWh, o que no fim do ciclo de vida originava uma 

poupança de 11897,30€. A alternativa 2 apesar de ter consumos muito próximos ao edifício 

Utopia anualmente permite, através do maior potencial de energia renovável, originar ganho de 

22926,20,3€ durante o ciclo de vida. É de notar que este sistema não contabiliza o custo de 

combustível, sendo necessário pagar durante o ciclo de vida todos os custos de combustível.  
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Tabela 14− Nível de sustentabilidade e Retorno financeiro 

 Edifício Utopia Alternativa 2− madeira 

Consumo de Eletricidade 6 ton/ano 5 ton/ano 

Potencial de Energia 

renovável pelo telhado 

-6 ton/ano -6 ton/ano 

CO2 liquido 0 ton/ano -1 ton/ano 

Venda de Eletricidade (30 

anos)  

11897,28€ 22926,20€ 

Melhor opção  ☺ 

 

Utilização/Custo anual de energia: dividindo o custo anual de energia pelo custo de cada 

especialidade temos que a eletricidade consome 91% desse valor e 9% em combustível, o que 

em termos de dinheiro representa 5108,00€ em eletricidade e 72,00€ combustível para a 

alternativa 2, enquanto que para o edifício Utopia 91% são consumos elétricos no valor de 

5130€ e 9% de consumo de combustível no valor de 72,00€ como no sistema anterior. É de 

notar que nestes cálculos ainda não entra a possível poupança originada pela venda de energia 

elétrica pelo uso de um sistema fotovoltaico de alta eficiência. 

Utilização da energia combustível: tal como referido, o uso de combustível será 

exclusivamente para a agua quente. Tanto na alternativa 1 como no edifício original apresentam 

os mesmos valores tal como previsível.  

Uso de energia elétrica: a energia elétrica é necessária para a iluminação, sistema AVAC e 

para os restantes equipamentos. A partir deste ponto, e através da comparação do consumo de 

cada sistema poderá se verificar o porquê da grande diferença de consumos elétricos no edifício 

Utopia e na alternativa 2. 

Assim, na alternativa 2 são necessários 14012kWh para o sistema AVAC o que equivale a 48%, 

5871kWh para a iluminação (20%) e 9324kWh para os restantes equipamentos (32%). Para o 

edifício Utopia são necessários 13916kWh para o sistema AVAC (47%), 5942kWh para a 

iluminação (21%) e 9324kWh para os equipamentos (32%). Apesar das diferentes 

características as duas alternativas aproximam-se os resultados, apesar do edifício Utopia 

necessitar de menos consumo energético para o sistema AVAC, necessita de maior consumo 

na iluminação resulta num consumo próximo. 
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Tabela 15− Distribuição do uso de energia 

 

Carga mensal de aquecimento: olhando para as cargas mensais de arrefecimento verifica-se 

que os meses em que são necessárias maiores cargas são o janeiro e o dezembro como na 

alternativa anterior. Verifica-se também que existe maior necessidade de aquecimento no 

edifício Utopia devido as perdas provocadas pelas paredes. Os restantes elementos mantêm-se 

com valores próximos tal como previsível.  

Carga mensal de arrefecimento: neste ponto é possível verificar o mesmo pensamento 

anterior, que os elementos de sombreação diminuem as necessidades de arrefecimento, devido 

a sua proteção fixa faz com que os ganhos caloríficos pelo solar da janela sejam inferiores em 

relação à alternativa 2. Ainda é possível verificar que a parede Utopia favorece o aquecimento 

do espaço fazendo com que aumente as necessidades de arrefecimento, nomeadamente entre o 

mês de maio e o mês de setembro enquanto que na alternativa o efeito calorifico provocado 

pelas paredes desta alternativa só se fazem sentir nos meses de junho até setembro, mas em 

menor intensidade. Os elementos de sombreamento combatem as cargas de aquecimento 

tornando o espaço mais frio, estes ganhos positivos fazem se sentir no mês de julho e agosto no 

edifício Utopia sendo desprezável nesse tempo na alternativa 2. Olhando para os meses mais 

frios o efeito do condutor da janela é prejudicial, devido ao facto dos elementos de sombreação 

impedirem entrada direta de energia no espaço tornando-o mais frio fazendo com que as 

necessidades de arrefecimento sejam superiores nesses meses para o edifício Utopia.  

Carga mensal de combustível: a carga mensal de pico de combustível é igual para os dois 

edifícios em análise, sendo o seu pico no mês de janeiro com um gasto de 1150Mj 

aproximadamente, tal como acontecia no estudo anterior. 

Consumo mensal de eletricidade: tal como aconteceu anteriormente, os meses que necessitam 

de maior consumo energético são os meses mais frios, janeiro e dezembro, sendo que o pico de 

energia para o edifício Utopia de 3700kWh aproximadamente para o mês de janeiro e 3450kWh 

para o mês de dezembro, enquanto que na alternativa 2 para o mês de janeiro são necessários 

 Edifício Utopia Alternativa 2− madeira 

Sistema AVAC 2261,0€ 2277,0€ 

Iluminação 965,0€ 954,0€ 

Outros equipamentos 1541,0€ 1541,0€ 

Melhor opção ☺ ☺ 
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3500kWh, no mês de dezembro 3250kWh aproximadamente, menos 200kWh que o edifício 

original em ambos os meses. Apesar do consumo ser superior nos meses mais frios, esse é 

contrabalançado no final pelo menor gasto elétrico nos meses mais quentes. Enquanto que na 

alternativa de mês para mês o gasto energético é equilibrado, no edifício Utopia existe maior 

variação de gastos. Contudo anualmente, apesar de diferentes gastos mensais nos dois modelos, 

os resultados finais são próximos. 

Demanda mensal no pico: o uso de eletricidade tem o seu pico no mês de janeiro e de 

dezembro sendo na alternativa 2 no valor de 22kW e 21kW respetivamente. Nos meses de maior 

calor as cargas elétricas são menores, entre 7 e 8kW. Enquanto que no edifício Utopia as cargas 

de pico são menores, ficando 19kWh no mês de janeiro e 18kWh no mês de dezembro mantendo 

os mesmos valores que a alternativa nos meses mais quentes. Apesar de menores gastos 

elétricos nos meses mais frios a alternativa 2 tem mais picos de energia, isto acontece sobretudo 

devido à menor inercia térmica desta alternativa. Apesar de ter melhores características térmicas 

e de conseguir melhores ganhos solares pelos envidraçados como é uma parede mais leve não 

consegue armazenar energia calorifica, dai levar a constantes picos energéticos. 

Relativamente aos parâmetros, rosa do vento anual (distribuição de velocidade), rosa dos ventos 

anual (distribuição de frequência), rosa de vento mensais e por último, dados mensais de projeto 

não se irá fazer uma comparação entre os resultados uma vez que para ambos são os mesmos.  

Por fim, a melhor alternativa, entre o edifício Utopia e a alternativa 2, será a opção da 

construção em madeira. Esta é a melhor opção devido: ser a mais económica, apesar da 

diferença ser insignificativa; possibilidade de retorno financeiro maior devido ao uso de um 

painel fotovoltaico de alta eficiência; menores variações energéticas entre meses consecutivos, 

apesar de maiores picos de eletricidade. 

 

 A melhor proposta 

 

Para comparação da melhor opção será dividido em vários tópicos: área útil; intensidade de 

utilização de energia; utilização/ custo do ciclo de vida da energia; potencial de energia 

renovável/ emissões anuais de carbono. 

Assim sendo, a área útil do edifício Utopia é de 172m2, da alternativa 1 é de 178m2 e na 

alternativa 2 é de 176m2. Pela área útil verifica-se que a alternativa 1 é a melhor e a alternativa 

2 tem área próxima desta. A intensidade de energia total é de 732 Mj/m2/ano para o edifício 
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principal e de 696 Mj/m2/ano e 716 Mj/m2/ano para as restantes alternativas, mais uma vez a 

alternativa 1 apresenta melhores resultados. 

A alternativa 1 apresenta custos inferiores durante o ciclo de vida no valor de 68 607,00€, 

seguida da alternativa 2 com um custo de 70 549,00€ e por último o edifício Utopia de valor de 

70 844,00€.  

Tabela 16− Custo do ciclo de vida e área útil 

 Área útil 

(m2) 

Intensidade de 

energia total  

(Mj/m2/ano) 

Custo do ciclo 

de vida (30 

anos) € 

Melhor opção 

Edifício Utopia 172 732 70844,00  

Alternativa 1− 

btc 

178 696 68607,00 ☺ 

Alternativa 2− 

madeira 

176 716 70549,00  

 

O último parâmetro de análise é uma junção de dois pontos, o potencial de energia renovável e 

emissões anuais de carbono. Caso se utilizasse um sistema de alta eficiência, o edifício Utopia 

tornar-se-ia sustentável não libertando uma única tonelada de dióxido de carbono liquido e 

ainda conseguiria produzir e vender energia elétrica produzindo um retorno de 11897.28€, sem 

contar com os custos de equipamento mais o custo de combustível durante o ciclo de vida. Já a 

alternativa 1 para além de ser um edifício sustentável (dentro da sustentabilidade do edifício) 

ainda pouparia 1 tonelada num segundo edifício contribuindo para a sustentabilidade desse 

edifício e ainda conseguia produzir e vender energia num valor de 13464.00€. Já a alternativa 

2 estes valores disparam, sendo que se conseguia, tal como na alternativa 2, combater a 

sustentabilidade noutro edifício em 1 tonelada de dióxido de carbono e para além de cobrir o 

consumo energético de eletricidade ao longo do ciclo de vida conseguia-se ganhos no valor de 

22926.20€.  
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Tabela 17− Nível de sustentabilidade e retorno financeiro 

 CO2 liquido Poupança durante o 

ciclo de vida 

Melhor opção 

Edifício Utopia 0 ton/ano 11897,28 €  

Alternativa 1− btc -1 ton/ano 13464,00 €  

Alternativa 2− 

madeira 

-1 ton/ano 22926,20 € ☺ 

 

Concluindo, quer em termos económico como relativamente à área útil de pavimento a 

alternativa 1 em blocos de btc seria a opção ideal caso não se optasse por um equipamento de 

geração de energia renovável. Caso a opção recai-se por um sistema de energia renovável a 

alternativa 2 cuja a construção é em parede de madeira seria o sistema mais vantajoso.  

 

Relativamente ao consumo mensal de eletricidade, pela visualização das alternativas pode-se 

prever as necessidades de aquecimento e arrefecimento no edifício. O edifício Utopia nos meses 

de mais frios (janeiro e dezembro) tem gastos de eletricidade no valor de 3550kWh e 3450kWh 

respetivamente, enquanto na alternativa 1 para esses mesmo meses tem gastos de 3750kWh e 

3480kWh aproximadamente, e no edifício em madeira no mês de janeiro tem gastos de 

3490kWh e 3300kWh no de dezembro. Concluindo, a alternativa 1 parede em btc tem com 

coeficiente de transmissão térmica no valor de 0.660 W/m2ºC apesar de ser a que consome 

menos energia no geral é a que consome mais energia nos meses mais frios, como era previsível 

devido ao seu maior coeficiente de transmissão térmica. A parede Utopia com coeficiente de 

transmissão térmica no valor de 0.444 W/m2ºC e com elementos de sombreação origina a um 

gasto intermédio e a alternativa 2 com parede em madeira com coeficiente de transmissão 

térmica no valor de 0.237 W/m2ºC, por ser a que representa as melhores características consome 

menor energia.  
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Tabela 18− Picos de consumo na estação de aquecimento 

 U (parede) 

(W/m2ºC) 

Aquecimento Melhor opção 

Janeiro Dezembro 

Edifício Utopia 0.444 W/m2ºC 3550 kW 3450 kW  

Alternativa 1− 

btc 

0.660 W/m2ºC 3750 kW 3480 kW  

Alternativa 2− 

madeira 

0.237 W/m2ºC 3490 kW 3300 kW ☺ 

 

 

Já olhando para os meses mais quentes (julho e agosto) verifica-se que a alternativa 1 apesar de 

maiores consumos nos meses mais frios apresenta valores de 2100kWh e 2150kWh 

respetivamente sendo a opção com melhores consumos o que indica ainda que será um edifício 

de temperaturas internas mais baixas durante todo o ano (sem o uso de equipamentos 

mecânicos). O edifício Utopia é o segundo melhor e consome 2400kWh e 2450kWh no mês de 

julho e agosto respetivamente. A alternativa 2 apesar de ser a melhor alternativa nos meses mais 

frios é a que consome mais energia, apesar desses valores serem próximos do edifício Utopia 

(2450kWh e 2500kWh), mas oriundo de componentes diferentes. Devido à presença do 

sombreamento no edifício Utopia esta ganha menores energia calorifica, mas pela existência de 

sombreação necessita de maiores gastos de iluminação no edifício.  Enquanto que a alternativa 

2 os gastos em energia para iluminar os espaços são mínimos, tem maior tendência a maior 

ganho energético pelos envidraçados devido à falta de elementos de sombreamento.  

 

Tabela 19− Picos de consumo na estação de arrefecimento 

 U (parede) 

(W/m2ºC) 

Arrefecimento Melhor opção 

Julho Agosto 

Edifício Utopia 0.444 W/m2ºC 2400 kW 2450 kW  

Alternativa 1 − 

btc 

0.660 W/m2ºC 2100 kW 2150 kW ☺ 

Alternativa 2 − 

madeira 

0.237 W/m2ºC 2450 kW 2500 kW  
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Feita uma análise geral, a alternativa 1 é a que gasta menos energia, apesar de consumir mais 

nos meses mais frios, o que leva a uma diferença de consumo entre meses conseguintes elevado. 

Diferença essa entre o mês de janeiro e o de agosto de 1650kWh. Enquanto que o edifício 

Utopia apesar de ser o edifício que consome mais energia, há variação menos desigual durante 

todos os meses, sendo essa diferença no valor de 1150kWh entre o mês de janeiro e agosto. O 

que indica que caso não exista consumos energéticos, o edifício original teria variação de 

temperatura inferior à alternativa 1. Já a alternativa 2, é a alternativa que existe menor variação 

de energia entre os meses mais frios e os mais quentes, ou seja, 1040kWh. Caso não existisse 

consumos elétricos seria o edifício que mantinha a temperatura mais próxima durante todo o 

ano.  

 

 Interface BEM, alternativa 3 

 

O objetivo com a alternativa 3 é o de testar a possibilidade de modelar de uma forma rápida um 

edifício qualquer que este seja e fornecendo-lhe características térmicas, para posterior análise 

termo-energética usando programas de simulação utilizando a metodologia BIM e para 

exportação para programas que permitem a interface BEM ou BIM. 

Utopia. 

Após a definição do modelo, ao contrário dos outros três modelos, este foi exportado através 

gbXML sendo enviado a informação sobre a configuração de energia bem como os volumes 

dos espaços. De seguida, foi inserido na plataforma web do GBS e feita a simulação. O objetivo 

com esta exportação foi atingido sendo possível o envio através do gbXML o modelo elaborado 

em Revit para posterior análise em modelos BEM sem erros. Neste ponto não será feita a 

analogia entre a alternativa 3 e o edifício Utopia uma vez que a plataforma externa do GBS 

apresenta informação diferenciada do método geral de análise energética pela metodologia 

BIM. 
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7.1.2 Método das cargas de aquecimento e arrefecimento 

 

Para a análise do segundo método de análise termo-energético pelas metodologias BIM foi 

efetuado 2 modelos simplificados, o modelo de massas pertencente à terceira alternativa, o 

modelo do edifício Utopia e um novo modelo deste edifício simplificado. Para a comparação 

dos resultados estes modelos serão divididos em duas avaliações: método detalhado vs. método 

simplificado do edifício Utopia; modelo detalhado edifício Utopia vs. alternativa 3;   

O objetivo da primeira é uma avaliação das cargas de aquecimento e arrefecimento definindo 

os espaços e a função destes como: tipo ocupação, iluminação, potência é somente modificar o 

tipo de construção utilizando os elementos de massa com valores próximos da construção real. 

Na segunda avaliação o processo é o inverso, é definido o mesmo tipo de construção e apenas 

modifico os elementos de cada espaço definindo-os como sendo do mesmo tipo dos elementos 

de construção, ou seja, todos os espaços têm a função geral do edifício, ou seja, Escritórios. 

O objetivo global dessas simulações é o de verificar se as simplificações comuns e até mesmo 

as análises iniciais são convergentes com o resultado final, ou se é possível prever o resultado 

com base nos valores das simplificações.  

 

 Método detalhado vs. Método simplificado, edifício Utopia 

 

Com a realização desta avaliação pretende-se estudar, no geral as cargas de aquecimento e 

arrefecimento e se estas são convergentes em modelos simplificados com modelos detalhados. 

O método simplificado como referido anteriormente, consiste em definir todos os espaços como 

sendo espaços de tipo de construção, ou seja, escritório em vez de definir cada espaço de acordo 

com a sua função, como por exemplo: escritório, WC, área de refeições, corredor de transição, 

entre outros. Assim será feita a analogia entre o modelo detalhado e o modelo simplificado do 

edifício Utopia 

Resumo do projeto: o resumo do projeto resume-se as definições gerais do edifício como nome 

do projeto, endereço do projeto que será utilizado do mesmo modo que os anteriores métodos 

de análise para definir a melhor estação meteorológica, data de produção do relatório e o seu 

tipo, latitude e longitude do projeto e por fim informação sobre o clima local. Tanto pelo método 

detalhado como pelo simplificado os resultados obtidos são uniformes. 

Resumo da construção: é o ponto mais importante para este estudo. A partir desta informação 

consegue-se prever o tipo de consumo do edifício e se o mesmo é conforme pretendido. Muitas 
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vezes o cliente e mesmo o próprio projetista não tem noção dos possíveis gastos que o edifício 

pode produzir. É um modo de prever as necessidades do edifício e verificar se o mesmo vai de 

encontro com as previsões. Por este resumo vais ser possível verificar se os resultados iniciais 

são próximos aos resultados finais.  

O resumo de construção é divido essencialmente por 3 subtópicos: entradas, neste parâmetro 

verifica-se o tipo geral de construção, área e volume da construção, estes resultados são 

universais a ambos os métodos; resultados calculados, fornece informação sobre a carga total 

de pico de arrefecimento bem como a hora e o mês de maior carga de arrefecimento. Pelo 

método detalhado sabemos que a carga total de pico de arrefecimento é de 9572W enquanto 

pelo método simplificado é de 11409W. Pelo método detalhado à uma diminuição de 19.2% 

em relação ao método simplificado. Ao início este valor parece elevado, mas tendo em conta 

que existe no edifício Utopia 13 espaços, sendo que somente 5 espaços tem maiores elevados 

consumos permanentemente (do escritório 1 ao 4 e sala de reunião) que representa somente 

108m2 do edifício (60%), era de esperar um decréscimo de valores nos cálculos finais. Como 

se sabe, no edifício para além do “Lava Mãos” existe mais 3 casas de banho e 2 corredores e 

uma dispensa (32m2,17.8%) que praticamente não tem requisitos termo-energéticos e apenas 

um dos espaços precisa de elevadas cargas (Cozinha/Refeitório, 40m2,22.2%) num curto espaço 

de tempo. Assim devido a 80% ter requisitos de escritório ou próximos (4 escritórios + sala de 

reunião + cozinha/refeitório) e os restantes 20% (WCs e corredor) com poucos requisitos é de 

esperar que todos os resultados sejam superiores em valores a rondar os 20%, 25% o que não 

andou muito longe da realidade. 

Pensando em termos de cargas de aquecimento e arrefecimento, sabe-se que pela simplificação, 

a tendência é ter cargas superiores de arrefecimento devido as cargas calorificas produzidas 

pelos equipamentos e pelas pessoas e cargas inferiores de aquecimento devido ao fator positivo 

provocado pelo funcionamento dos aparelhos e da energia calorifica libertada pela ocupação 

dos espaços. É de esperar necessidade de cargas de aquecimento do edifício Utopia detalhado 

superiores ao método simplificado devido aos espaços como Wcs, Lava Mãos, corredores e até 

mesmo em algum tempo horário a Cozinha/Refeitório devido a este apenas receberem energia 

calorifica pelo exterior sendo que a energia libertada pela ocupação do espaço e pelo 

funcionamento dos equipamentos são praticamente nulos. concluindo espera-se uma 

diminuição das cargas de arrefecimento poderá se prever porque se sabe que em 20% do espaço 

não existe elementos que favorecem o aquecimento ao contrário do método simplificado em 

que 100% do espaço tem equipamentos a fornecer calor.  
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As cargas de aquecimento do edifício Utopia pelo método detalhado são difíceis de se prever 

porque além dos 20% dos espaços que não tem elementos que favorecem o aquecimento 

(elementos mecânicos), também será necessário aquecer espaços como a Cozinha/Refeitório e 

possivelmente também os escritórios sendo difícil prever qual o montante extra necessário entre 

modelos. É de notar que apenas altera as cargas de aquecimento e arrefecimento o tipo de 

iluminação, potência de equipamentos mantendo a ocupação e a envolvente tanto do edifício 

Utopia como na simplificação. 

Pela comparação da data da hora de pico de arrefecimento é possível comparar que em ambos 

os casos o mês de pico é o mesmo ou seja julho, sendo que a hora é as 15.00h. Relativamente à 

carga sensível de pico de arrefecimento, verifica-se que pelo método simples, a carga é de 

10447W, enquanto que, pelo processo exato esta toma o valor de 8610W, o que indica uma 

diferença de mais de 17,6%. Quanto à carga latente de pico de arrefecimento no edifício Utopia 

é de 962W enquanto na simplificação é de 962W. Estes valores têm que ser próximos, enquanto 

que carga sensível é a carga que edifício tem que receber ou ceder para que a temperatura varie 

um grau celsius isto é, para o edifício Utopia são necessários apenas 8610W para que todo o 

edifício eleve um grau Célsio, enquanto que a carga latente é a quantidade de calor que o 

edifício está disposto a receber ou ceder sobre a sua massa, ou seja o edifício Utopia está 

disposto a receber e armazenar 962W sem que haja aumento de temperatura apenas o seu estado 

molecular modifica, é o chamado ponto de fusão. Ou seja, sendo fornecido 962W o edifício 

mantém a sua temperatura atual constante. Como o edifício é o mesmo este valor tende a ser 

próximo. Quanto à carga máxima de arrefecimento, este valor tem haver como o tipo de 

equipamento presente no edifício, o numero de pessoas, a sua ocupação, tipo de iluminação e 

potência. Uma vez mais espera-se que o modelo simples traga um aumento na ordem dos 

20/25% por terem sido fornecidos espaços que consomem menos do que a referência. 

Raramente a carga total de pico de arrefecimento é diferente da capacidade máxima de 

arrefecimento, a não ser que seja definido fatores de demanda. Estes fatores tal como explicado 

anteriormente permitem que a carga de pico seja diferente da carga nominal, ou seja existe dois 

princípios: i) define-se um fator de demanda para que a carga nominal seja superior à carga de 

pico. Neste caso, o equipamento tem potência para fornecer mais energia daquela que o edifício 

precisa. Como foi explicado anteriormente, o edifício pode estar preparado para fornecer mais 

energia que será utilizada em dias específicos, logo não faz sentido usa-la como um todo, ou 

para futuros reajustes do edifício; ii) o caso típico, sendo o fator de demanda de 100% indica 

que a carga nominal é a mesma que a carga de pico, o que foi o caso do estudo.  Relativamente 
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ao fluxo de ar de pico de arrefecimento, espera-se mais uma vez uma redução de 20%, ou seja, 

648,5/s para o edifício detalhando e 786,9l/s para o simplificado (21%). Quanto à carga de pico 

de aquecimento são necessários 1435W para o edifício final e para o pré apenas -226W. 

Aplicando o primeiro principio, é de reparar que no edifício simplificado temos a existência de 

todos os espaços sendo escritórios, o que indica que existe maior cargas calorificas 

permanentemente no edifício, ou seja, cargas calorificas produzidas pela iluminação, pela 

potência dos equipamentos em constante funcionamento, pela libertação de calor das pessoas 

em funcionamento, o que implica que seja necessária uma reduzida carga de aquecimento. Já 

os espaços como lava mãos, WCs, corredores, dispensa, cozinha/refeitório, devido a sua pouca 

utilização estes mesmos equipamentos produzem reduzidas cargas calorificas, o que faz que 

sejam necessárias elevadas cargas de aquecimento para manter o edifício todo à mesma 

temperatura. Considerando que na realidade dos 180m2 apenas 108m2 precisaram de pouca 

carga de aquecimento e os restantes 72m2 elevadas cargas é impossível saber quanto mais é 

necessário. Tal como se previa, a simplificação devido ao excesso de produção de calor por 

espaços como escritórios é impossível prever quais os resultados a obter. Relativamente ao 

fluxo de ar de pico de arrefecimento pelo método simplificado ficamos a saber que é necessário 

305,9/s e pelo detalhado 302,9l/s. Como é uma carga de pico de arrefecimento e como o espaço 

que necessita de maior carga de arrefecimentos seria um dos escritórios e tanto na simplificação 

como no relatório detalhado são os mesmos era de se esperar valores próximos. O último ponto 

é a verificação das somas, ou seja, é indicado por cada m2 a quantidade de energia necessária 

para o edifício. Para o processo simplificado são necessários 63,44W/m2, enquanto para o 

detalhado apenas 5,.22 W/m2 para a densidade da carga de arrefecimento, ou seja, uma redução 

de 19% próximo do estipulado. Para a densidade de fluxo de arrefecimento seguindo o mesmo 

principio são necessários 4,38l/(s.m2) e menos 19% para o detalhado (3,61). Relativamente à 

razão entre fluxo e a carga de arrefecimento é necessário 68,97l/(s.kW) e prevê-se que seja 

necessários valor idêntico para o edifício detalhado ou seja, 67,75l/(s.kW), uma redução de 

cerca de 2%, o que é praticamente insignificante. Relativamente as cargas de aquecimento, 

verifica-se que para o edifício simplificado são necessários -1,26W/m2 e para o detalhado 7.98 

W/m2 tal como previsto, uma densidade bem mais elevada. A densidade de fluxo de 

aquecimento fica por 1.70 l/(s.m2) enquanto para o modelo simplificado 1,65 l/(s.m2) mais uma 

vez valores próximos. 
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Tabela 20− Síntese de resultados e de previsões, método detalhado vs. método simplificado 

 Edifício Utopia 

(detalhado) 

Edifício Utopia 

(simplificado) 

Diferença 

real 

Diferença 

prevista 

Carga de pico 

de 

arrefecimento 

9572 W 11409 W -19,20 % 20 a 25 % 

Carga sensível 

de pico de 

arrefecimento 

8610 W 10447 W -21,33 % 20 a 25 % 

Carga latente de 

pico de 

arrefecimento 

962 W 962 W 0,00 % 0,00 %  

Capacidade 

máxima de 

arrefecimento 

9572 W 11409 W -19,20 % 20 a 25 % 

Fluxo de ar de 

pico de 

arrefecimento 

648,5 l/s 786,9 l/s -21,33 %  20 a 25 % 

Carga de pico 

de aquecimento 

1435 W 226 W -19.0 % KO  

Fluxo de ar de 

pico de 

aquecimento 

302,9 l/s 305,9 l/s + 1.0% 0.00% 

 

Quanto à avaliação deste processo as cargas de arrefecimento foram possíveis de serem 

deduzidas as cargas de arrefecimento. Devido ao modelo simplificado exigir que 100% dos 

espaços tem necessidades elevadas de arrefecimento e no detalhado apenas 80% desses espaços 

tem essas necessidades e os restantes 20% tem necessidade de arrefecimento quase nulas. Por 

isso, deduzir que haveria redução de 20 a 25% das cargas de arrefecimento foi acertado. Agora 

as cargas de aquecimento, como no modelo simplificado haveria excesso dessas cargas e no 

modelo detalhado 36% aproximadamente teriam que ter acesso a cargas de aquecimento era 

impossível prever o consumo do edifício para este parâmetro.  
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O uso destes modelos simplificados, para as primeiras análises ou para prever consumos 

energéticos do edifício são modelos eficazes desde que o pensamento seja ajustado à 

simplificação existente.  

De seguida, continuar-se-á a detalhar o relatório apenas para ser dado a conhecimento as 

potencialidades e a informação que poderá ser captada nos restantes elementos pertencentes a 

este método de análise termo-energética pertencente à metodologia BIM, sendo que a 

informação apesar de não ser significantes para a analogia entre o método simplificado e o 

método detalhado continuará a ser feita a comparação destes métodos. 

 

Resumo do nível- R/Chão: uma vez que apenas existe um nível, os resultados obtidos no 

parâmetro anterior são os mesmo que são obtidos neste ponto. 

Resumo da região padrão: este ponto fornece 4 parâmetros, sendo que os dois primeiros: 

entradas; psicométricas, novidades, enquanto que os dois últimos:  resultados calculados e  

verificação de somas. Tanto os “resultados calculados” como a “verificação de somas” são os 

valores mencionados anteriormente no “resumo de construção”. Apenas é acrescentada 

informação sobre a densidade da ventilação (l/s.m2) e ventilação/pessoa (l/s). Estas novidades 

são nulas uma vez não foram definidos sistemas mecânicos exclusivamente para ventilação são 

considerados para efeito de cálculo como valores nulos. Estes valores, pelo método tradicional 

de definição dos espaços não aparecem para preenchimento, sendo fornecidos apenas 

posteriormente no menu “propriedades” de cada espaço, ou inserido na realização de tabelas, 

estes valores são elementos extra que poderão ser fornecidos, como por exemplo, valores sobre 

a iluminação como reflexão do forro, da parede e do piso, definir cargas de AVAC por área e 

fluxo de ar insuflado. Estes dados, para além de outros possíveis, são dados extra que poderão 

ser fornecidos tendo em vista uma melhor análise termo-energética. Quanto à “entrada” é 

possível verificar a área, volume, ponto de definição de arrefecimento e aquecimento, 

temperatura de suprimento do ar, verificar o numero de pessoas, a capacidade de infiltração, 

tipo de equipamento de cálculo e humidade relativa de cálculo. Estes valores são sempre iguais 

para qualquer relatório sendo os princípios de análise os mesmos. Os elementos psicométricos 

são fornecidos pela estação de meteorologia sendo os mesmos iguais. 

Componentes de arrefecimento: pela visualização de cada componente é possível verificar a 

contribuição que cada no consumo geral do edifício. Como os elementos de construção são os 

mesmos é de se pensar que os resultados obtidos por cada um sejam os mesmo para cada 

modelo, o que não se verifica. Uma vez que cada componente tem capacidade de reter energia 

calorifica, ou seja, calor latente, através da absorção de energia tanto de aquecimento como 
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arrefecimento no interior de cada espaço, assim como são espaços diferentes em cada modelo 

os valores de gastos energéticos são diferentes, apesar de próximos. Por exemplo, a mesma 

parede apresenta défice de carga de arrefecimento 1102W para o método simplificado devido 

aos espaços circundantes serem mais quentes enquanto que no detalhado somente são 

necessários 1052W para arrefecer a parede para a temperatura pretendia. Como as 

características e o numero de pessoas são os mesmos as necessidades são iguais. Os aspetos que 

podemos verificar que levam a maiores consumos por parte do método simplificado, como 

referido anteriormente, é a iluminação e alimentação com 2288W e 2484W respetivamente, 

enquanto que no detalhado apenas são necessários 1524W e 1529W.  

Componentes de aquecimento: como era de se esperar os componentes como iluminação, 

alimentação e pessoas contribuem de forma positiva para diminuir as necessidades de 

aquecimento sendo que a iluminação e a alimentação do método simplificado como previsto 

influencia mais essa contribuição. 

Padrão Espaços: apesar de não fazer sentido comparar os resultados obtidos para cada espaço 

das cargas de aquecimento, arrefecimento e fluxo de ar de arrefecimento e aquecimento visto 

que no modelo simplificado foram definidos todos os espaços como sendo escritórios e no 

modelo detalhado cada espaço de acordo com o tipo de espaço. mas esta informação é 

importante para validar o raciocínio obtido anteriormente. Assim, por exemplo, para o espaço 

com o nome de WC1, verifica-se que pelo método simplificado que este precisa de muito mais 

carga de arrefecimento 134W enquanto no detalhado apenas 83W o que valida o raciocino 

colocado à cerca das cargas de arrefecimento, o modelo simplificado implica o uso de cargas 

de arrefecimento mais elevadas, já nas de aquecimento o processo é o inverso necessitando 

apenas de 13W enquanto no método detalhado são necessários 61W. Relativamente à carga 

fluxo de arrefecimento são necessários 9,3l/s e 5,64l/s no detalhado e no fluxo de aquecimento 

é necessário 3,3l/s para o modelo preciso e 3,3l/s para o simplificado.  

Por último, os restantes elementos não serão analisados visto que dizem respeito a cada espaço 

e não apresentam informação relevante para o caso em estudo, mas que devem ser analisados 

para conhecimento do contributo detalhado de cada componente no resultado final. 
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 Método detalhado, edifício Utopia vs. alternativa 3  

 

Com a realização desta comparação pretende-se viabilizar o uso de elementos de massas para 

criação do relatório de cargas de aquecimento e arrefecimento e verificar se os resultados são 

próximo ao edifício Utopia (anexo 30 e 31). Importa salientar que a única alteração existente 

são os elementos de construção mantendo as restantes definições iguais ao edifício Utopia. 

Como os elementos de construção são de valor próximo aos definitivos espera-se que os 

resultados obtidos pelos dois sistemas sejam próximos. 

Resumo do projeto: o resumo do projeto sintetiza as definições gerais do edifício como nome 

do projeto, endereço do projeto, data de produção do relatório e o seu tipo, latitude e longitude 

do projeto e por fim informação sobre o clima local. Como se esperava, os resultados são iguais 

para ambos os sistemas. 

Resumo da construção: é o ponto mais importante para este estudo. A partir desta informação 

consegue-se prever o tipo de consumo do edifício e se o mesmo é conforme o pretendido. Por 

este ponto espera-se validar o raciocínio anterior sendo que os resultados obtidos devem ser 

próximos. Assim, pelo edifício Utopia verifica-se que são necessários 9572W de carga total de 

pico de arrefecimento e pela alternativa 3 são precisos 11731W, ou seja, um acréscimo de 

22,5% sendo um valor significativo. Quanto há hora de maior arrefecimento existe uma 

variação de 6 horas, sendo que no edifício em massas acontece mais cedo. A carga sensível de 

pico de arrefecimento é de 10769W  para o modelo de massas e para o edifício Utopia de 8610W 

o que indica que o edifício em massas apresenta um acréscimo de 25%. Quanto à carga latente 

de pico de arrefecimento são necessários em ambos os sistemas 962W. A capacidade máxima 

de arrefecimento é de valor igual à carga total de pico de arrefecimento, ou seja, verifica-se uma 

diferença de 22,5% a mais no modelo de massas. Relativamente ao fluxo de ar de pico de 

arrefecimento são necessários 811,1l/s enquanto no edifício final 648,5l/s mais uma vez o 

edifício em massas representa um aumento de 25%.  

Relativamente à carga de pico de aquecimento verifica-se que os valores são dispares sendo 

1701W para o edifício simplificado e 1435W para o edifício Utopia, diferença de 19%. Quanto 

ao fluxo de ar de pico de arrefecimento são necessários 296,5l/s enquanto no edifício final 

302.9l/s.  
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Tabela 21− Síntese de resultados e de previsões, Edifício Utopia, método detalhado vs. 

Alternativa 3, método simplificado 

 Edifício Utopia 

(Detalhado) 

 

Alternativa 3 

(Simplificado) 

Diferença 

Real 

Carga de pico de 

arrefecimento 

9572 W 11731 W -22,5 % 

Carga sensível de 

pico de 

arrefecimento 

8610 W 10769 W -25,0 % 

Carga latente de pico 

de arrefecimento 

962 W 962 W 0,0 % 

Capacidade máxima 

de arrefecimento 

9572 W 11731 W -22,5 % 

Fluxo de ar de pico 

de arrefecimento 

648,5 l/s 811,1l l/s -25,0 % 

Carga de pico de 

aquecimento 

1435 W 1710 W -19,0 % 

Fluxo de ar de pico 

de aquecimento 

302,9 l/s 296,5 l/s + 2,0% 

 

Decidiu-se não comparar os restantes dados uma vez que não trazeriam novidades sobre esta 

analogia. Concluindo verificou-se que no modelo da alternativa 3 apresentava gastos superiores 

próximos dos 20 a 25%, o que são gastos um pouco superiores ao previsto, visto que os 

elementos de construção são muito próximos do resultado final. Neste tipo de comparações, em 

que se altera apenas os elementos de construção, é difícil de prever os resultados finais, poderá 

sim prever-se de acordo com as características térmicas se os gastos serão superiores ou 

inferiores ao modelo final.  
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8. COMPARAÇÃO DOS DIFERENTES MÉTODOS DE ANÁLISE  

8.1 Comparação entre diferentes métodos pela metodologia BIM 

As metodologias BIM utilizadas durante esta dissertação foram essencialmente duas: conceção 

de análise pelo método geral onde internamente existe o envio do modelo BIM criado no Revit 

e este é enviado para GBS em que a análise se centra essencialmente nas cargas produzidas pela 

envolvente do edifício, enquanto que a segunda metodologia se baseia na análise pelo Revit 

permitindo a criação de um relatório de cargas de cada espaço, sendo este mais indicado para a 

avaliação do consumo interno do espaço ( ver tabela 21). 

Da primeira metodologia, resulta uma análise geral do edifício tendo em vista a sustentabilidade 

e a possibilidade de utilização da envolvente para criação de energia renovável. Esta análise 

utiliza essencialmente informação externa do edifício fornecida pela estação meteorológica e a 

converte em energia renovável. Esta análise é essencial para os primeiros estudos quando se 

pretende definir geometrias e orientação do edifício tendo em vista melhores consumos, por 

esse motivo, o próprio GBS fornece 315 alterações ao edifício, como alterar a percentagem 

entre 0%, 30%, 65%, 95% de envidraçados em cada orientação, por cada percentagem avalia a 

hipótese de utilizar vidros simples, duplos ou triplos e em cada tipo vários tipos de vidro. Só 

para se ter uma noção, para cada orientação fornece 60 hipóteses de alteração diferentes. 

Fornece 10 cenários de alta performance do edifício, altera a orientação em 0º, 45º, 90º, 135º, 

180º, 225º, 270º, 315º e cria cenários sobre a parede exterior sem isolamento, de madeira, de 

estrutura metal, de diferentes densidades de material. Por último, fornece cenários sobre a 

cobertura, eficiência da iluminação, alteração do sistema AVAC, diferentes classes de 

infiltração e alteração do cenário de ocupação. Este ponto fornecido pelo GBS não foi analisado 

tendo em vista que o edifício Utopia já estava projetado e somente se pretendia a alteração do 

tipo de parede, mas pensa-se que seja demasiada informação para ser analisada o que leva a não 

ser assimilada no decorrer da preparação do edifício. Outro ponto possível desta metodologia é 

a comparação direta entre simulações. como se trata de um programa típico de análise 

energética, onde é exportado o modelo em gbXML é depois possível a alteração e inserção de 

novos elementos manualmente. 

Enquanto que a criação do relatório de cargas de aquecimento e arrefecimento baseia-se 

principalmente nas cargas internas do edifício nunca esquecendo o tipo de construção do 

edifício e a sua localização. Este relatório permite verificar o consumo provocado por cada 
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elemento em cada espaço bem como a influência do mesmo no consumo geral do edifício. 

Sobre os elementos de construção como portas, paredes, janelas permite ainda verificar a sua 

influencia nas cargas de aquecimento e arrefecimento e ainda verificar de acordo com a 

orientação quanto consomem. Esta verificação permite, de forma rápida, perceber quais são os 

elementos com maior contributo, positivamente ou negativamente nas cargas energéticas e 

alterá-los de acordo com a orientação. Por exemplo, verifica-se que a parede a norte perde muita 

energia calorifica o que faz com que sejam necessárias elevadas cargas de aquecimento, 

sabendo esta informação é possível apenas alterar a parede orientada a norte para melhores 

características térmicas.  

Em comparação entre as duas metodologias é de notar que são metodologias diferentes em que 

uma se baseia nos consumos externos de forma a permitir melhores ganhos energéticos e 

caminhar para a sustentabilidade e a segunda baseia-se nos consumos internos. Apesar da 

definição dos espaços, do tipo de construção, da localização, a opção por equipamentos é 

dispares. A primeira metodologia permite, dentro de um consumo de 12 sistemas, definir apenas 

um sistema pré-definido onde é fornecida a potência, eficiência entre outros aspetos, enquanto 

que no relatório de cargas o funcionamento é dispare, escolhe-se um tipo de sistema como ar 

condicionado, aquecimento central por radiadores, convetores ou piso de radiação, entre outros 

e a partir dos consumos define-se a potência desse tipo de equipamento.  

Resultados: os resultados são dispares, devido a cada metodologia se basear em elementos 

diferentes apesar de ser o mesmo edifício. Era interessante conseguir-se uma junção das duas 

metodologias, o que é desde logo impedido pela definição dos equipamentos mecânicos. 

Informação: como referido, a metodologia geral baseia-se em analisar o edifício de forma a o 

encaminhar para a sustentabilidade, assim consegue-se perceber o potencial de gerar energia 

renovável, a influência dos elementos exteriores no consumo de energia. É uma metodologia 

mais para análises iniciais do projeto, enquanto que no segundo método consegue-se analisar 

melhor a influência de cada componente e de cada espaço no consumo geral do edifício. Em 

termos de análise gráfica das metodologias o método de cargas de aquecimento e arrefecimento 

permite perceber melhor onde alterar de forma a criar um projeto com melhores consumos, 

devido a este fornecer informação numérica e de acordo com a orientação.  

Pontos favoráveis: a metodologia geral permite conhecer o potencial de energia renovável que 

o edifício tem de acordo com a estação meteorologia e é possível construir de modo a ganhar 

maior energia no inverno e proteger no verão. No relatório o ponto favorável é a organização, 

a recolha de informação, rapidez e análise interna (não é necessário internet). 
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Pontos desfavoráveis: são as predefinições existentes que impedem a escolha de um 

equipamento mecânico, o que faz com que o GBS seja apenas indicado para análises iniciais. 

Na segunda metodologia, a falta de informação sobre o potencial de sustentabilidade do edifício 

é um ponto negativo. 

Por último são duas metodologias diferentes em que cada uma produz informação relevante, 

caso se juntassem produziam informação completa sobre o modelo. 

 

Tabela 22− Síntese das potencialidades de cada método de análise termo-energética BIM 

Possibilidades Método Geral Método de cargas de 

aquecimento e arrefecimento 

Localização do edifício  ☺ ☺ 

Estação meteorológica ☺ ☺ 

Análise Interna  ☺ 

Análise Externa ☺ ☺ 

Potencial de 

Sustentabilidade 

☺  

Potencial de uso de energia 

renovável 

☺  

Criação de cenários 

alternativos 

☺  

Sistemas AVAC pré-

definidos 

☺  

Tipo de sistema AVAC pré-

definido 

 ☺ 

Comparação entre 

simulações 

☺  

Criação de ficheiro gbXML ☺  

Informação gráfica ☺  

Informação numérica  ☺ 

Análise Energética por 

orientação 

 ☺ 

Análise Energética por tipo 

de componente 

☺ ☺ 
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Análise em cada espaço  ☺ 

Destinada a análises iniciais ☺ ☺ 

Destinada a análises finais  ☺ 

     

 

8.2 Comparação entre a metodologia BIM e a metodologia RECS  

Programas BIM existentes baseiam-se essencialmente em normas ASHREA (American Society 

of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) e LEED (Leardership in Energy 

and Environmental Design), que não são norma utilizadas em Portugal.  Por este motivo, a 

análise energética, em Portugal, utilizando estas metodologias está fora de hipóteses como 

análise de certificação energética e sustentável. Se algum dia, os programas BIM se ajustarem 

à legislação portuguesa será uma maneira fácil de produzir resultados como um todo. A 

utilização neste momento destes programas é essencial para o estudo do edifício de forma a este 

obter resultados eficientes e sustentáveis e minimização de erros. Outro ponto negativo, neste 

momento é a impossibilidade de escolha de sistemas AVAC, o que implica sobretudo o uso dos 

métodos de análise termo-energética pela metodologia BIM em análises finais.  

Programas com interface BIM conseguem-se analisar num único modelo análises sustentáveis, 

de luminosidade interna e externa, de cargas de aquecimento e arrefecimento no geral e por 

zona, estudo de sombras e de orientação, enquanto que, pelo RECS cada programa tem 

exclusivamente uma função sendo depois compilada num único modelo. Em termos visuais, a 

utilização do BIM permite melhor interface gráfica de resultados, minimização de erros por 

recolha de informação do edifício. Durante o ciclo de vida, os programas BIM permitem um 

estudo ao longo da produção do edifício até ao fim do ciclo de vida, enquanto que o RECS está 

mais direcionado para decisões finais. A análise pelo RECS baseia-se em consumos gerais do 

edifício e a compilação da informação é abstrata, enquanto que nos modelos BIM cada 

elemento/espaço é possível saber o consumo bem como a percentagem de interferência no 

edifício, o que torna mais fácil de caminhar para edifícios mais eficientes.  
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Tabela 23− Síntese das potencialidades de cada metodologia 

 Metodologias BIM Metodologia RECS 

Análises iniciais ☺ ☺ 

Análises finais ☺ ☺ 

Visualização 3D ☺  

Recolha de informação 

direta no modelo 

☺  

Erros por recolha de dados/ 

informação 

 ☺ 

Análise final num único 

modelo 

☺ ☺ 

Uso de 1 ou 2 programas ☺  

Interface gráfica ☺  

Análise da sustentabilidade ☺  

Estudo da iluminação 

natural 

☺  

Estudo da iluminação 

artificial 

☺ ☺ 

Estudo por zona/ espaço ☺  

Estudo por 

componente/orientação 

☺ ☺ 

Análise do ciclo de vida ☺  

Resultados/informação 

gráficos 

☺ ☺ 

Resultados/informação por 

tipo de energia 

☺ ☺ 

Resultados/informação por 

componente construtivo 

☺  
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9.  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

9.1 Conclusões Finais 

A elaboração desta dissertação visa proporcionar o entendimento dos diferentes métodos de 

análise termo-energética tanto pela metodologia BIM como pelo método tradicional 

preconizado pelo RECS. Para isso, foi utilizado o edifício Utopia como base de todos os 

métodos de análise. Como este edifício é constituído por paredes com resíduos sólidos ou 

equivalente importa comparar a eficiência deste com outras soluções sustentáveis.  

Para além da solução construtiva preconizada no edifício Utopia, foram também estudadas a 

solução de paredes em btc como primeira alternativa e a parede em madeira como segunda 

opção. A escolha pela primeira alternativa, vulgarmente identificada como sustentável, partiu 

da necessidade de um estudo mais profundo sobre este novo tipo de parede, que está a ser 

estudada por grupos de investigação da Universidade do Minho, comparando-a com outras 

soluções. A segunda solução é um dos materiais mais utilizados em todo o mundo há vários 

séculos e foi a primeira solução proposta fornecida pela equipa de engenharia à empresa Plako. 

Esta alternativa em madeira foi abandonada pela empresa sem que houvesse um estudo 

profundo que garantisse que a solução adotada era a melhor. Importa salientar que a solução 

adotada, a parede utopia, era composta por resíduos sólidos nomeadamente pneus em fim de 

ciclo de vida, latas de refrigerantes e material pertencente ao terreno, tais como, saibro e palha. 

Assim, foi necessária uma análise termo-energética destas três soluções pelo método geral da 

metodologia BIM. Este método geral é definido como o envio interno dos modelos elaborados 

no Revit, para a plataforma de análise pertencente ao GBS.  

A principal diferença das três soluções analisadas é a parede exterior que apresenta as seguintes 

diferenças:  

 

Tabela 24 − Resumo das características das Paredes estudadas 

Propriedades Parede Utopia Parede em btc Parede em Madeira 

Espessura (m) 0,701 0,355 0,255 

Densidade (kg/m3) 1673,95 1473,94 250,12 

Coeficiente de Transmissão 

térmica (W/m2ºC) 

0,444 0,660 0,237 
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Na verdade, a parede Utopia modelada apresenta diferentes dimensões, devido a uma imposição 

do programa na análise termo-energética. No continente americano cada estado tem um limite 

mínimo e máximo das características térmicas. De modo, a verificar se existia alguma 

imposição para a Europa que estivesse a impedir o cálculo, pelo método geral, do edifício 

Utopia  foi efetuado vários estudos sobre as características térmicas da parede Utopia 

nomeadamente valores máximos e mínimos de 6 indicadores “térmicos”: Resistência térmica 

da parede (m2ºC/W); Coeficiente de condutibilidade térmica da parede (W/mºC); Coeficiente 

de transmissão térmica por material (W/m2ºC); Densidade total (Kg/m3); Densidade do 

material(Kg/m3); espessura (m) da parede e por material. Após este estudo preliminar, não foi 

possível detetar o verdadeiro parâmetros que estivesse a impedir o calculo termo-energético 

pela método geral do edifício Utopia. . Como o programa calculava as restantes alternativas, e 

a segunda alternativa (espessura reduzida) o envio e consequentemente o retorno dos resultados 

era mais rápido decidiu-se aumentar tanto a primeira como a segunda alternativa para espessura 

total de 0.85m sendo sempre possível o retorno de resultados. Assim, reduziu-se a parede 

Utopia para 0.65m e o cálculo foi efetuado. Devido a uma alternância do programa a criar a 

malha da superfície e do espaço analítico até 2x a sua definição, levou a que seja estudado 

outros parâmetros como alteração para o valor máximo e mínimo do espaço e superfície 

analítica continuando sem ser possível a análise pelo método geral somente para o edifico 

Utopia. Por fim, decidiu-se reduzir a parede Utopia alterando a espessura total de 0.701m para 

0.429m e o material “pneu + saibro” para uma espessura de 0.200m de modo a manter as 

características finais da parede Utopia original sendo fornecido o acrescimento de espessura de 

modo a simular a sombreação imposta pela espessura da parede por blocos de massa colocados 

nas janelas. Assim foi conseguido o cálculo deste edifício pelo método geral de análise termo-

energética pela metodologia BIM. 

Após a análise termo-energética pelo método geral pela metodologia BIM e fazendo enfase a 

alguns dos parâmetros analisados no edifico Utopia, alternativa 1 em btc e alternativa 2 em 

madeira em particular: área útil; intensidade de utilização de energia; utilização/custo do ciclo 

de vida da energia; potencial de energia renovável/emissões anuais de carbono e custo de 

eletricidade mensal chegou-se a conclusão que a alternativa 1 em btc apesar de apresentar piores 

características térmicas da envolvente e de ter um consumo desigual ao longo dos meses, isto 

é, nos meses mais frios é necessário um maior consumo de eletricidade, mas esse consumo é 

compensado pela diminuição na época de aquecimento. Devido ao seu pior fator de 

condutividade térmica, o qual prejudica na estação de aquecimento, mas é benéfico na estação 
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de arrefecimento essencialmente por libertar a energia acumulada nos espaços dos escritórios, 

nessa estação, por estes apresentarem temperatura superior à temperatura de conforto é a 

solução mais económica durante o ciclo de vida, apresenta menor intensidade de utilização de 

energia, tem área útil maior. Quanto ao potencial de energia renovável/emissões anuais de 

carbono a alternativa 2 é a solução que apresenta melhores resultados devido à possibilidade de 

geração de energia renovável por painéis fotovoltaicos que totalizavam o custo de energia 

elétrica durante os 30 anos do ciclo de vida e ainda permitia um retorno de 22926.20€ caso se 

vendesse a energia elétrica extra. No edifico Utopia apenas teria um retorno de 11897.28€ e 

13464.00€ para a alternativa 1. Relativamente as emissões anuais de energia renovável 

conseguia-se uma poupança de 6ton/ano que para além de cobrir a libertação do edifício ainda 

tornaria um outro edifício uma tonelada mais eficiente tal como a alternativa 1, sendo que o 

edifico Utopia em nada iria contribuir para a sustentabilidade de outro edifício.  

Relativamente ao edifício Utopia é a solução mais cara sendo o custo em 30 anos de 70844.00€ 

mais caro em 295.00€ em relação a alternativa 2 em madeira e 2237.00€ que a alternativa 1 em 

btc. Este edifício requer maior intensidade do uso de energia, 732MJ/m2/ano enquanto que a 

alternativa 1 e 2 apresentam valores de 696 MJ/m2/ano e 716 MJ/m2/ano respetivamente. Como 

resumo o edifício Utopia apresenta a solução mais equilibrada durante todo o ano, sendo a 

segunda melhor solução na estação de aquecimento atrás da alternativa 1 e a frente da 

alternativa 2. Já na estação de arrefecimento ocorre uma troca de lugares da alternativa 1 com 

a alternativa 2 mantendo o edifício utopia a mesma posição. O uso de intensidade de uso de 

energia e consequentemente o custo de utilização do edifício Utopia é mais elevado devido à 

espessura da parede que impede a radiação de energia e de luz diretamente no edifício que faz 

com que seja necessária maior iluminação artificial e consequentemente maiores gastos.  

Focando no segundo método de análise termo-energética pela metodologia BIM, 

nomeadamente o método de análise de cargas de aquecimento e arrefecimento partiu da 

necessidade comum de se ter que recorrer a simplificações em projeto devido a necessidade de 

indicar resultados num curto espaço de tempo. Assim, recorreu-se à premissa que no edifício 

habitacionais o principal fator de consumo energético é a envolvente do edifício, enquanto que 

nos edifícios de serviços, como é o caso, baseia-se em consumos internos. Assim procedeu-se 

a dois modelos simplificados. O edifício utopia simplificado onde se manteve a estrutura do 

edifício, mas definiu-se que os espaços internos seriam todos de acordos com a função geral do 

edifício, ou seja, escritórios. Já na alternativa 3 o processo foi o inverso, modelou-se um modelo 

simplificado onde se aproximou as características externas às características reais do edifício 

Utopia, mas a característica interna definiu-se tal e qual a função final desejada. Como 
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resultados da comparação entre o modelo Utopia e o modelo Utopia-simplificado foi possível 

prever corretamente que existiria um decrescimento próximo de 20% relativamente as cargas 

de arrefecimento, que a carga de pico latente se manteria igual. Já relativamente às cargas de 

aquecimento previa-se um aumento de pelo menos 20%, e esse aumento ocorreu sendo que a 

previsão falhou devido ao modelo simplificado estar sempre a temperatura superior à 

temperatura de conforto. Assim, o edifício necessitava permanentemente de libertar energia 

para arrefecer o espaço.  

Relativamente à aproximação da envolvente exterior da alternativa 3 ao edifício Utopia pensou-

se que devido aos principais fatores de consumos serem os internos (edifício de serviços) que 

esta apresentaria alternâncias insignificativas entre resultados da alternativa 3 e o edifício 

Utopia. O que se verificou foi uma diminuição entre os 19% e os 25% o que fez cair o 

pensamento anterior. Como conclusão, em edifícios habitacionais é possível prever um melhor 

ou pior comportamento térmico devido a uma melhor envolvente ou pior respetivamente. Em 

edifícios de serviços melhorar uma envolvente pode ser prejudicial, contudo nestes edifícios 

basear-se no comportamento em modelos simplificados pela alternância da envolvente é difícil 

de prever o seu comportamento, mas é possível prever alguns resultados desde que a 

simplificação aconteça em requisitos internos. 

Relativamente ao objetivo de comparar os diferentes métodos de análise termo-energética pela 

metodologia BIM foi possível concluir que ambos os métodos têm vários parâmetros em 

comuns como: localização do edifício, escolha da estação meteorológica, possibilidade de 

análise externa e por cada tipo de componente e são destinados à análises iniciais. Como 

principais vantagens e diferenciação pelo método geral é a possibilidade criar cenários 

alternativos, avaliação sobre o potencial de sustentabilidade, potencial de uso de energia, 

possibilidade de comparação de cenários alternativos e comparação entre simulações, 

informação gráfica, como ultima diferenciação permite a exportação através de ficheiro gbXML 

para análise em plataforma externa de análise. Já o método de cargas de aquecimento e 

arrefecimento é um método baseado na análise interna, a informação é numérica e requer a 

definição de um sistema AVAC pré-definido por espaço de construção, sendo que 

posteriormente há a possibilidade de alteração desse sistema para um sistema real, permite uma 

análise por cada espaço, por cada orientação e por cada componente separadamente, por ultimo, 

existe a possibilidade de análise finais do modelo.  

De acordo com o último objetivo foi possível comparar a metodologia BIM com a metodologia 

tradicional preconizada pelo RECS. A metodologia BIM baseia-se em normas ASHREA e 
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LEED que não são norma utilizadas em Portugal.  Por este motivo, a análise energética, em 

Portugal, utilizando estas metodologias está fora de hipóteses como análise de certificação 

energética e sustentável apesar de hoje em dia existir programas que cumprem ambos as 

metodologias, o que não é o caso em estudo. A utilização neste momento destes programas é 

essencial para o estudo do edifício de forma a este obter resultados eficientes, rápidos e 

sustentáveis e minimização de erros. O ponto negativo pertencente à metodologia BIM, neste 

momento é a impossibilidade de escolha de sistemas AVAC, o que implica sobretudo o uso dos 

métodos de análise termo-energética pela metodologia BIM em análises finais.  

A análise pela metodologia BIM apresenta varias vantagens, como analisar num único modelo 

análises sobre a sustentabilidade, de luminosidade interna e externa, de cargas de aquecimento 

e arrefecimento no edifício como por zona, estudo de sombras e de orientação, enquanto que, 

pelo RECS cada programa tem exclusivamente uma função sendo depois compilada num único 

modelo. Em termos visuais, a utilização do BIM permite melhor interface gráfica de resultados, 

minimização de erros por recolha de informação do edifício. Durante o ciclo de vida, os 

programas BIM permitem um estudo ao longo da produção do edifício até ao fim do ciclo de 

vida, enquanto que o RECS está mais direcionado para decisões finais. A análise pelo RECS 

baseia-se em consumos gerais do edifício e a compilação da informação é abstrata, enquanto 

que nos modelos BIM cada elemento/espaço é possível saber o consumo bem como a 

percentagem de interferência no edifício, o que torna mais fácil de caminhar para edifícios mais 

eficientes. Como parâmetros comuns às duas metodologias são ambas destinadas a análises 

iniciais, análises finais, é possível o estudo de acordo com os componentes, orientação e análise 

de iluminação artificial. Quanto aos resultados ambas as metodologias fornecem resultados e 

informação gráfica e de acordo com o tipo de energia.  

Relativamente às principais vantagens e diferenciação pela metodologia BIM relativamente à 

análise pela metodologia do RECS é a possibilidade de visualização em modelos 3D, recolha 

de informação direta no modelo, uso de apenas um ou dois programas de análise, permite a 

interface gráfica, análise de sustentabilidade, estudo da iluminação natural e de sombreação e 

minimização de erros por défice recolha de informação. 

Quanto às melhores praticas de modelação foi utilizado os quatro tipos de modelação, a 

modelação por elementos de massa (alternativa 3), modelação por elementos arquitetónicos 

(alternativa 1 e 2), modelação por elementos e por partes (edifício Utopia) e por fim a 

modelação por partes (edifício Utopia*) como conclusão cada modelo tem de ser modelado de 

acordo com o objetivo final. Como a análise efetuada foi uma análise termo-energética linear, 

em que sobretudo só importa os valores gerais de cada componente a maior ou o menor detalhe 
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não irão trazer resultados significativos, desde que se respeite corretamente as ligações entre 

elementos. Se efetuasse uma análise de fluidos de calor quanto maior o detalhe (LOD) mais 

credíveis são os resultados o mesmo acontece no uso do BIM 4D e 5D, por exemplo.  

Como último objetivo, é possível utilizar o Revit em conjunto com a modelação por elementos 

de massa, para envio em gbXML de um modelo contendo informação sobre o tipo de 

construção, características térmicas, ou só informação sobre áreas e volumes de cada espaço 

para análise termo-energética em software exterior funcionando assim como modelo BEM em 

vez de BIM.  

De forma a concluir, foi possível atingir todos os objetivos propostos, sendo possível a 

modelação dos 4 modelos BIM mais a alteração do modelo do edifício Utopia para um modelo 

simplificado. De seguida, foi efetuado, também com sucesso, a análise termo-energética pelo 

método geral e pelo método e cargas de aquecimento bem como pelo RECS. Posteriormente, 

avaliou-se e discutiu-se os diferentes modelos e foi efetuada a comparação entre cada método. 

Para comparação das diferentes soluções sustentáveis utilizou-se a método geral de análise 

termo-energética pela metodologia BIM, onde foi efetuado a criação e análise dos diferentes 

modelos, isto é, o modelo do edifico Utopia, o modelo do edifício em btc (alternativa 1) e o 

modelo do edifício em madeira (alternativa 2). Como resultados, apesar da alternativa 1 

apresentar pior coeficiente de transmissão térmica na parede, apresenta uma solução com 

espessura de paredes intermédia das restantes soluções, maior área habitável apresentava 

melhores resultados finais (custos) no ciclo de vida.  

Foi ainda conseguido a análise de todas as alternativas/parâmetros pertencentes à metodologia 

BIM bem como a perceção da alteração que os mesmos provocavam com o objetivo final de 

perceção da metodologia e da justificação de todos os parâmetros que poderão ser necessários 

em posteriores análises. 

Relativamente à potencialidade do Revit em criar modelo BEM para posterior envio através do 

gbXML para análise termo-energética o resultado foi positivo tendo sido o objetivo sido 

satisfeito através do envio da alternativa 3- modelo de massas do edifício Utopia para o GBS. 

Com o uso do segundo método de análise termo-energética pertencente à metodologia BIM e 

com o uso do modelo BIM do edifício Utopia e o modelo da terceira alternativa foi testado 

modelos iniciais simplificados com o modelo final detalhado. O objetivo foi concluído sendo 

possível ter previsto o excesso ou diminuição de consumos no caso da comparação entre o 

modelo utopia detalhado e o mesmo modelo simplificado. Já a utilização do modelo da 

alternativa 3 em que se aproximou as características do modelo ao edifício Utopia foi possível 
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apurar que não é possível quantificar os resultados da análise térmica, mas apenas indicar se os 

resultados finais serão mais ou menos eficazes que a simplificação. 

Relativamente à metodologia pelo regulamento, foi efetuada com êxito. Mais uma vez, importa 

salientar que o objetivo não era comparar resultados, mas sim comparar as diferentes 

metodologias. Para que a análise e a comparação fosse o mais completa utilizou-se o programa 

DIAlux evo para prever os consumos de iluminação do edifício Utopia e ainda o programa 

SCE.er para avaliar a utilização de energia renovável, neste caso através de painéis 

fotovoltaicos que forneceriam energia para aquecimento e arrefecimento.  

De modo a concluir, os métodos de análise termo-energética apesar de serem distintos vão de 

encontro ao mesmo tipo de análise. Pela metodologia BIM a análise é mais rápida, sem ausência 

de erros por recolha défice de dados, mas é baseada sobretudo em parâmetros pré-definidos e 

com normalização, até a data, diferente ao regulamento europeu e português. Quanto à 

metodologia pelo RECS é uma análise mais demorada em que pode haver ocorrência de erros 

por falha na recolha de informação, é uma análise mais abstrata em que não existe informação 

sobre cada parâmetro de construção e por orientação dos consumos. Além, da recolha de 

informação ser demorada, esta metodologia implica o uso de vários programas o que prejudica 

uma análise integrada num único modelo.  

 

 

9.2 Trabalhos futuros 

Tendo em vista que os objetivos propostos foram todos concluídos com sucesso, não existe 

nenhum ponto especifico desta dissertação que mereça ser reanalisado.  

Como trabalhos futuros poderá se dividir em dois elementos distintos: comportamento de 

paredes em pneus; criação de um template interno de análise de sustentável.  

Quanto ao primeiro ponto “comportamento de paredes de em pneus” é possível realizar estudos 

sobre o comportamento mecânico e térmico de paredes constituídas por resíduos sólidos de 

forma a verifica o seu verdadeiro comportamento.  

Relativamente a “criação de um template interno de análise de sustentável” uma vez que o Revit 

apenas avalia o potencial de sustentabilidade através da incorporação das energias renováveis 

no edifício quando é efetuado a avaliação externamente pelo o GBS a ideia é criar um modelo 

de análise automática, através de tabelas que permita a avaliação da sustentabilidade 

internamente. Assim, internamente seria possível o cálculo termo-energético e sustentável dos 

edifícios de forma rápida, eficaz e interna.
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ANEXO 1− MODELAÇÃO BIM DO EDIFÍCIO UTOPIA 

O edifício Utopia é constituído por 24 sapatas de dimensão variável, cuja altura será uniforme 

de 40*40cm. O material utilizado em todo o betão foi um betão de classe C20/25 por não ter 

sido fornecido quaisquer informações sobre este assunto e por não ser um material que altere o 

desenvolvimento do estudo. Quanto aos pilares existe 32 pilares que suportam toda a estrutura 

com dimensão variável como se pode consultar na Figura A.1, e na Figura A.2 a modelação das 

mesmas pelo Revit. 

 

 

Figura A. 1− Planta estrutural− AutoCAD 

 

Figura A. 2− Planta Estrutural− Revit 



Aplicação da Metodologia BIM na Análise Termo-Energética Comparativa do Edifício 
Utopia 

 

228 
  

 

Para a criação das sapatas foi ainda fornecido as dimensões pela planta “Estudobetao” (Figura 

A.3) fornecida pelo Engenheiro Pedro Augusto. Na Figura A.4 temos um exemplo de criação 

de um dos pilares 20*20cm no programa Revit. 

 

 

Figura A. 3− Caracterização dos Pilares da Fundação− Autocad 

 

 

 

Figura A. 4− Propriedades de tipo, Criação de um pilar 20*20cm− Revit 
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ANEXO 2− REALIZAÇÃO DA LAJE ALIJEIRADA 

Para a realização da laje aligeirada optou-se por uma simplificação de desenho devido ao facto 

esta laje ainda definida no programa. Assim na Figura A. 5 encontra-se um exemplo de uma 

laje aligeirada pré-esforçada e a simplificação base feita no Revit. 

Sabendo pelo ITE 50 (Santos & Matias, 2006), quadro I.7 que para pavimentos aligeirados de 

23cm em que o sentido de fluxo de calor é ascendente e que a base dos blocos está apoiada na 

vigas pré-esforçadas a mais de 30cm tem resistência térmica de 0.27 (m2.ºC/W).  

 

 

Figura A. 5− Processo de simplificação de uma laje aligeirada pré-esforçada para uma laje 

maciça 

Assim sendo, criou-se uma laje maciça com as características térmicas da laje aligeirada pré-

esforçada com 23cm de espessura. 

A nova laje do edifício utopia (Figura A.6) apresenta do interior para o exterior: i) Soalho de 

madeira de 21mm; ii) Lã de Rocha de 40mm (2camadas); iii) Camada de Ar com 2.5mm; iv) 

Laje aligeirada de 230mm; v) Reboco de regularização com 20mm. 

 

 

Figura A. 6− Descrição da Laje Aligeirada− Revit 
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ANEXO 3− CRIAÇÃO DA PAREDE UTOPIA 

Para a realização da terceira hipótese foi necessário realizar alguns cálculos para proceder a 

simplificação dos elementos. 

Assim, partindo da informação fornecida pela empresa Plako sabia-se que por cada 1.19 de 

comprimento por 1 metro de altura que se gastava 10 pneus, 50 latas, 10 litros de cimento, 10 

litros de cal hidráulica e 50g de palha. E que os pneus eram de veículos ligeiros de jante 14/16 

polegadas.  

 

Figura A. 7− Dimensões tipo de um pneu ligeiro, adaptado de [82] 

 

Pela informação retirada da Figura A. 7 ficou-se a saber que um pneu tem 19.5cm de largura. 

Devido o preenchimento e compactação dos pneus aparece uma pequena deformação na largura 

tornando os pneus ovalizados por este motivo decidiu-se optar por 0.20m. 55% dessa largura 

representa a altura do pneu, ou seja 10.73cm. o diâmetro interno considerando que é de 

14polegadas corresponde a 35.56cm de largura. Optou-se pelo calculo considerando um pneu 

de 14 polegadas devido as informações por parte da empresa que estes seriam a maioria dos 

pneus utilizados. 

Partindo desta informação é possível saber que o diâmetro externo, o volume de um pneu, o seu 

perímetro e a área que este ocupa: 

 � = � + ∗  � = . + ∗ .  � = .  =  � ∗ �
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=  � ∗ .
 = .  

A área do pneu é obtida através do perímetro, a largura e a altura do pneu: 

 �   = ∗ + ∗ ∗  �   = . ∗ . + ∗ . ∗ .  �   = .  

 

Considerando que um pneu para reciclagem contem 1cm de espessura é possível retirar o 

volume de cada pneu: = �   ∗  = . ∗ .  = .  

 

Existe 10 pneus na área definida de 1.19*1.0m, então:  = ∗  = .  

 

Para o cálculo da quantidade de saibro contida em cada pneu, sabendo o volume total do pneu 

e o volume do pneu tira-se essa quantidade: � = −  � = ∗ � ∗ [ ] −  

� = ∗ � ∗ [ . ] − .  � = .  � = ∗ �  � = .  

 

Para saber o volume de argamassa e das latas, sabendo o volume ocupado pelos pneus e pelo 

saibro e o volume total é possível saber o volume de argamassa, assim: = ∗ ℎ ∗  = . ∗ ∗ .  
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= .     + � = ∗    + � = ∗ ∗ � ∗ [ . ]    + � = .        �  = −    + �        �  = . − .        �  = .  

 

Para realizar a simplificação dos materiais em camadas sabendo o volume de cada elemento na 

área definida de calculo é possível retirar a espessura dessa camada, mas primeira é necessário 

saber o volume total: = ∗ ∗ ℎ = . ∗ . ∗ .  = .  

 

Desse volume total é composto pelo volume de 10 vezes o volume de “pneus” e 10 vezes o 

volume “saibro” e o volume da “argamassa para os 2 lados” 

 = . ; 

 � = .  

       �  = . . 

 = . + . + . = .  

 

Considerando que a quantidade de pneus, saibro e argamassa tem de ser espalhada numa área 

fixa, é fácil retirar a espessura dessa camada, assim sendo: �  �� = ∗ ℎ �  �� = . ∗ .  �  �� = .  

Assim sendo, sabendo volume total do material e área fixa retira-se a espessura da camada: =  �  �� ∗ �    . =  ∗ ℎ ∗ �    . =  . ∗ . ∗ �    �   = ..  
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�   = .  

Para as restantes espessuras efetuou-se o mesmo calculo retirando os seguintes resultados: 

  �   � = .  

 �      �  = .  

Verificação: �  = .  �  = �   + �   �+  �      �   �  = . + . + .  �  = .  ‼! 
 

Efetuado todos estes cálculos é possível definir a parede do edifício utopia (Figura A.8) do 

interior para o exterior:  

 

Figura A. 8− Descrição da Parede utopia− Revit 

 

Pela Figura A.8 é de notar o aparecimento do isolamento térmico. Este isolamento será 

universal a todos as paredes alternativas do edifício utopia. Consiste num isolamento térmico a 

base de cortiça, nomeadamente aglomerado de cortiça expandida (ICB) de 5cm de espessura. 

Pela visualização desta figura é de notar a junção do material “pneus + saibro”. Isto aconteceu 

devido ao facto do programa Revit apenas permitir o uso de um único material estrutural, um 

único material de cobertura, isto é, um material para fazer o remate. O motivo do programa 

Revit definir como obrigatório um único material estrutural é devido ao facto de ao criar o 
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modelo analítico, para posterior envio para programa de calculo estrutural, diminuir o numero 

de erros e permitir a continuidade de ligação entre barras do modelo estrutural. Por exemplo, 

uma viga em metal em cima de uma viga composta por 10cm de betão estrutural e 30cm de 

isolamento térmico. Ao criar o modelo analítico o esforço conduzido pela viga de metal tem de 

ser conduzido para o material betão. Se considerasse o betão e o material isolamento como 

ambos estruturais o seu centro ficaria a 20 cm, o que neste caso levaria ao esforço a ser 

conduzido unicamente para o isolamento térmico, o que estava mal.  Assim evita-se alguns 

erros fulcrais. Relativamente à parede na zona dos W.C foi colocado na zona interior um 

revestimento em cerâmica com um total de 2cm de espessura.  

Assim a parede é constituída por (exterior para o interior): i) MD Fachada Cortiça Amorim com 

5.0cm; ii) argamassa + Latas de 11.1cm; iii) Pneus + saibro com 42.8cm; iv) White-Meridian-

Roca (azulejo + argamassa) com 2cm de espessura. 
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ANEXO 4− CRIAÇÃO DAS JANELAS 

Para inserção das janelas, uma vez que estas ainda não estavam definidas optou-se pelo uso de 

janelas da Synseal (Synseal, 2015) que continham os três tipos de janelas existentes no edifício 

utopia de materiais similares e que permitiam o controlo pelo utilizador dos envidraçados e do 

material nela existente. Assim, o edifício é composto por:) 4 janelas de sistema de correr 

horizontal (Figura A.9); ii) 12 janelas de sistema de correr vertical (Figura A. 10); iii) 4 janelas 

de sistema oscilobatente (Figura A.11)  

As 22 janelas existentes variam de dimensões sendo a mais pequena de 0.45*1.05m (largura, 

altura) e a de dimensões maiores que serve como porta para a varanda com 2.6*2.2m (largura, 

altura). Nas figuras seguintes encontra-se um exemplo de cada tipo de janela bem como alguma 

informação sobre material e posições dos elementos. O material predominante é o sash e o trim 

(biblioteca Revit). Estes materiais são madeiras usuais nas guarnições e na envolvente do vidro. 

 

Figura A. 9− Exemplo de uma janelas de oscilobatente− Revit, adaptado de [73]) 
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Figura A. 10− Exemplo de uma janela de Sistema de Correr Vertical− Revit, adaptado de 

(Synseal, 2015) 

 

 

Figura A. 11− Exemplo de uma janelas de oscilobatente− Revit, adaptado de (Synseal, 2015) 
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ANEXO 5− CRIAÇÃO DAS VIGA I-JOIST 

 

Para a criação da viga I-joist, foi fornecido pelo engenheiro Pedro Pinheiro Augusto, um 

exemplar da viga (Figura A.12). A viga é constituída pelo corpo principal com uma placa de 

OSB com 22mm de espessura, os dois segmentos com altura de 4cm em madeira lamelada 

colada (glulam). A altura da viga é de 28.5cm e são necessárias para toda a estrutura 126 vigas 

deste tipo (Figura A.14). O seu comprimento é variável de aproximadamente 4m. O esforço 

provocado nestas vigas pela cobertura é conduzido e descarregado em duas vigas principais 

(Figura A.15) com comprimento aproximado de 22m (11+11m) e na estrutura da parede. As 

vigas principais são compostas por madeira lamelada colada (glulam) com 0.12m de espessura 

de 0.30m de altura.  

 

Figura A. 12− Viga I-joist fornecida pelo Eng. Pedro Pinheiro Augusto 

 

Figura A. 13 −Descrição da Viga I-joist − Revit 
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Figura A. 14 − Descrição da Viga lamelada principal − Revit 
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ANEXO 6− COBERTURA PLANA 

 

Figura A. 15− Descrição da cobertura plana 
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ANEXO 7− ESCADAS EXTERIORES 

 

Para a elaboração das escadas exteriores de acesso ao edifício pela informação que foi fornecida 

pela empresa Plako (Figura A.16), eram umas escadas em betão simples com 11 degraus com 

altura máxima do espelho de 19cm e com profundidade mínima de 25cm. Neste ponto é possível 

criar manualmente as escadas fornecendo dados sobre a altura máxima do espelho, 

profundidade mínima do piso e largura mínima das escadas (propriedade de tipo) bem como o 

numero de degraus que se desenha, ou a elevação total das escadas (propriedades do elemento). 

Outro modo de desenhar as escadas é fornecer a informação sobre a propriedade de tipo e 

acrescentar regras de calculo, onde se pode verificar a inclinação das escadas está de acordo 

com o regulamento.  

 

Figura A. 16− Descrição das escadas − Revit 
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ANEXO 8− PORTA EXTERIOR 

 

Para a realização da porta optou-se por uma porta exterior com núcleo solido em madeira com 

dimensão de 2.03m e com largura de 1.25m (Figura A.17) 

 

Figura A. 17− Descrição da porta exterior− Revit 
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ANEXO 9− PAREDES INTERIORES 

 

Para a divisão dos espaços ficou definido 3 tipos de parede interior; i) parede interior principal; 

ii) parede interior Wc/Wc; iii) parede interior Wc/Escritório. 

i) parede interior principal: 

Para a elaboração da parede interior principal (Figura A.18) recorreu-se a informação fornecida 

pela empresa Plako. Esta parede tem a função de dividir espaços escritório/escritório, 

escritório/corredor, escritório/sala-de-reunião, escritório/cozinha e escritório/dispensa. 

De acordo com o estipulado para o edifício em madeira está parede continha: i) Placa dupla de 

painel de osb com 4cm (2+2); ii) estrutura de suporte em Ligth Steel Framing (LSF) com calhas 

de 5.4; iii) duas placas de osb com 4cm (2+2).  

É de referenciar que a estrutura de suporte em LSF é constituída por guias espaçadas em 80cm 

para permitir a afixação dos painéis duplos à estrutura e para lhe conferir resistência. Neste tipo 

de parede como tem a função de interior não existe contraventamento. As calhas são afixadas 

as vigas de piso e as guias de rodapé, sendo que estas duas são ficadas a laje superior e laje 

inferior. 

 

Figura A. 18− Descrição da parede interior principal− Revit 

ii) parede interior Wc/Wc: 
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A parede interior Wc/Wc (Figura A.19) derivou da parede interior principal sendo retirado 

a placa exterior de ambos os lados de osb e substituída por uma cerâmica (azulejos + 

argamassa) com 2cm de espessura dos dois lados. 

 

Figura A. 19− Descrição da parede interior Wc/Wc− Revit 

iii) parede interior Wc/Escritório: 

A parede interior WC/Escritório (Figura A.20) deriva das duas anteriores paredes sendo que do 

lado do W.C foi incutido, tal como na parede W.C/W.C, uma cerâmica (azulejos + argamassa) 

de 2cm em substituição à placa de osb exterior de 2cm. Já do lado do escritório manteve-se o 

mesmo principio de duas placas de osb de 2cm cada.  
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Figura A. 20− Descrição da parede interior Wc/Escritório− Revit 
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ANEXO 10− MODELAÇÃO DA ALTERNATIVA I− BTC 

 

Para a elaboração da alternativa I em blocos de btc ativados alcalinamente, como a única 

alteração mais revelante era a parede exterior decidiu-se reutilizar o modelo do edifício utopia 

substituindo a parede de pneus com 70cm por uma parede de btc com 35.5cm. Assim, 

primeiramente estudou-se varias hipótese de criação do objeto bloco “btc” e decidiu-se elaborar 

uma família constituída por vários blocos formando de imediato uma parede. Em termo 

práticos, quando se cria um novo objeto ou se usa unicamente esse objeto ou se insere o mesmo 

num elemento com “n” objetos. Assim como o bloco de “btc” como seria usado numa parede e 

nunca como um objeto sozinho e pela facilidade de elaboração deste elemento decidiu-se criar 

um elemento novo “Blocos de Btc 240*140*100” que representaria uma parede com “n” 

blocos. É de notar que esta elemento parede representa exatamente o mesmo que representaria 

um bloco em que as propriedades térmicas, mecânicas, gráficas e geométricas. No caso do uso 

do BIM 4D e 5D que representa cronograma da obra e custos em que é necessário saber a 

quantidades de materiais, o uso deste elemento traz o mesmo resultado que trazeria se o objeto 

bloco “btc” fosse multiplicado “n” vezes. Este bloco apresenta dimensões de 

28.0*14.0*10.0(c,l,h)cm, (Figura A.21). 

 

Figura A. 21 Descrição da geométrica de um bloco de BTC, adaptado de [66] 

Após a escolha de um bloco com a mesma geometria que fosse possível adaptá-lo, passou-se a 

definir as características geométricas e gráficas do objeto (Figura A.22) de forma a este se 

apresentar exatamente igual ao btc ativado alcalinamente.  
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Figura A. 22− Aparência da parede constituída em btc− Revit 

A parede exterior da alternativa 1 é constituída (exterior para o interior), (Figura A. 23): i) MD 

Fachada Cortiça Amorim com 5cm de espessura; ii) bloco de btc com 14cm de espessura; iii) 

bloco de btc com 14cm desalinhado com o anterior; iii) argamassa de reboco com 2.5cm. 

 

 

Figura A. 23− Descrição da parede em btc, alternativa 1− Revit 

Tal como acontece nas anteriores paredes na zona do W.C (Figura A.24) existe um acréscimo, 
na zona interior, de uma cerâmica (azulejo + argamassa), assim a parede de btc fica com uma 
espessura total de 37.5cm.  
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Figura A. 24− Descrição da parede em btc zona WC, alternativa 1− Revit 
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ANEXO 11− MODELAÇÃO DA ALTERNATIVA 2− MADEIRA 

 

Pela informação recolhida na empresa Plako, a parede de madeira seria constituída por (exterior 

para o interior), (Figura A.25): i) MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) de 5.0cm; ii) Forro de 

madeira Pícea Abeis de 2.0cm; iii) Ripa de madeira semi-densa de espessura de 2.5cm (placa); 

iv) Lã de rocha com 10.0cm; v) Caixa-de-ar de 2.5cm; vi) forro de madeira Pícea Abeis com 

2.5cm de espessura. O total desta parede é bem inferior as alternativas perfazendo um total de 

25.5cm de espessura. 

Na constituição desta parede foi ainda referido que haveria uma viga junto ao chão e no topo 

da largura de 10.0cm com 8.0cm de espessura onde seria fixada a parede a laje inferior e 

superior e que servia de fixação da parede de madeira. Outro aspeto haveria contraventamento 

vertical (pilares) de 120.0cm em 120.0cm. Estes dois pontos foram desprezáveis devido ao 

efeito térmico ser reduzido e muitas vezes desprezável quando se utiliza a metodologia RECS. 

 

Figura A. 25− Descrição da parede em madeira, alternativa 2− Revit 

 

Tal como aconteceu nas restantes paredes, nas zonas do Wc haverá um reforço da espessura da 

parede pelo acréscimo de um revestimento cerâmico (azulejos + argamassa), (Figura A.26) de 

2.0cm de espessura na zona interior da parede fazendo um total de 27.5cm de largura.  
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Figura A. 26−Descrição da parede em madeira zona WC, alternativa 2− Revit 
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ANEXO 12− MODELAÇÃO ALTERNATIVA 3− MODELO DE MASSAS 

 

Após o estudo das três formas de projetar em massa que os arquitetos mais utilizam nos 

primeiros estudos e formas do projeto, decidiu-se optar pela forma mais simples que é o desenho 

através de figuras geométricas constituídas por paralelepípedos ou circunferências. Tal como 

referido, no tópico principal as duas alternativas à simulação escolhida, desenho livre ou 

desenho de figuras geométricas simples em que se fazia junção em figuras complexas 

apresentam entraves à analise termo-energética.  A primeira não permite análises energéticas 

devido ao facto de não ser possível o calculo das áreas e volume das figuras mais complexas 

ou desenhadas com desenho livre em que não há uniformização do desenho.  A segunda apesar 

de permitir o calculo termo-energético e posterior contabilização das necessidades energéticas 

das varias figuras simples implica, manualmente, juntar os diferentes ganhos e percas termo-

energéticas havendo sempre um erro associado. Esse erro deriva do fato de nas figuras 

complexas o espaço ser amplo em que há passagem de fluidos, bem como iluminação natural e 

ganhos/percas pela envolvente exterior. A divisão da geometria complexa num conjunto de 

geometrias simples implica que essa separação seja efetuada por uma parede com as 

características da parede interior, assim um espaço mais pequeno que tenha contato direto com 

o exterior os ganhos ou as percas centram-se num espaço inferior do que acontece na realidade. 

Outro aspeto importante de realçar é o fato das figuras simples poderem formar um espaço 

fechado sem contato com o exterior, mas sim contacto unicamente entre espaços adjacentes, 

logo esse espaço não obtém os ganhos nem as perdas decorrentes do exterior. De forma a 

concluir o pensamento, o uso da terceira hipótese, calculo das geometrias simples e soma dos 

resultados termo-energético nas figuras complexas, ocorre um erro dos resultados obtidos. Esse 

mesmo erro, apesar de ser significativo nas fases iniciais do projeto quando se pretende obter 

uma ideia das necessidades energéticas valida o seu uso apenas nessas primeiras fases.  

A modelação da alternativa 3 partiu unicamente na criação do edifício partindo de elementos 

geométricos básicos, como paralelepípedos e circunferências. Só assim, é que o programa 

consegue o calculo de áreas e volumes do edifício o que é importante no caso do estudo por 

BIM 6D, deixando o edifício de ter somente 13 espaços, (Figura A.27), ( 2 corredores, 1 lava-

mãos, 4 escritórios, 3 Wcs, 1 sala de reunião, 1 cozinha/refeitório e 1 dispensa) a ter 15 espaços 

pelo incremento de dois espaços Figura (A.28). Um dos escritórios foi dividido em dois bem 

como um dos corredores.  
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Figura A. 27− Planta base do edifício utopia (alternativa 2) − Revit 

 

Figura A. 28− Planta do edifício alternativa 3, modelo de massas− Revit 
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ANEXO 13− DEFINIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DA 

PAREDE UTOPIA− CÁLCULO 

 

Além de ter sido necessário definir a quantidade de material necessário para a criação da parede 

utopia também foi necessário definir para cada material, ou conjuntos de material, as suas 

propriedades térmicas como condutibilidade térmicas e densidade. Assim, apos definir a 

quantidade de material (ver Anexo 3). Desses resultados obtidos definiu-se como (exterior para 

o interior): i) MD fachada cortiça Amorim (ICB) de 0.050m; ii) argamassa + latas com 

0.1111m; iii) pneus + saibro com 0.4200m em vez de 0.4280m; iv) argamassa + latas com 

0.1111m. 

Para o calculo térmico do material “Argamassa + latas” é necessário saber a quantidade de 

material existente por m3.  

Por esses dados é possível retirar que é necessárias 50 latas, 0.14m3de saibro, 0.06 de meia 

areia, 10 litros de cimento e 10 litros de cal hidráulica bem como 50g de palha. Tal como já 

referido anteriormente, optou-se por desprezar o efeito térmico dos materiais cimento, cal 

hidráulica e palha por estes terem dimensões insignificativas no total do modelo. 

É de notar que os dados fornecidos totalizam o material necessário por cada m3 e que são 

necessários dois materiais “Argamassa +  latas”, assim toda esta informação terá que ser 

dividida por 2. 

Sabendo o volume de material por cada m3 e sabendo que é ocupado num quadrado por um m2 

é fácil retirar a espessura de cada material: � = .   . = ∗ ℎ ∗  . = ∗ ∗  . =  

Logo é necessário 
.

 de material com 
.  de espessura. Fazendo o mesmo processo para a 

meia areia fica-se que é necessário 0.03m3 por cada metro linear e 0.03m de espessura.  

Para saber o volume total ocupado pelas latas basta subtrair o volume total ao volume de saibro 

e de meia área assim: = − � − �  �  = . − . − .  = .  



Aplicação da Metodologia BIM na Análise Termo-Energética Comparativa do Edifício 
Utopia 

 

260 
  

 

Para o cálculo da espessura de latas utilizou-se o mesmo processo e retirou-se que é necessário 

0.011m. 

Como se sabe as latas são constituídas por alumínio + ar. Fazendo 90% de ar e 10% de volume 

de alumínio: � � = . ∗ .  � � = .  = . ∗ .  � � = .  

 

Para o calculo da espessura de alumínio e ar utilizou-se o mesmo processo e retirou-se que é 

necessário 0.001cm de alumínio e 0.005cm de ar, o que é praticamente desprezável. 

Para obtenção da condutibilidade térmica e da densidade recorreu-se ao livro coeficiente de 

transmissão térmica de elementos da envolvente de edifícios [79], assim sendo retirou-se que o 

matéria saibro têm condutibilidade térmica de 2.0 W/mºC e densidade de 1950Kg/m3. Como o 

material existente no local não é 100% saibro decidiu-se que a condutividade térmica seria de 

1.55 W/mºC tal como a meia areia. Esta redução deveu-se ao facto de existir uma mistura de 

saibro com terra sendo que esta apresenta 1.1 W/mºC o que dá uma média de 1.55. Já a 

densidade do ar é de 1.23 Kg/m3 e tem uma condutibilidade térmica de 0.025 W/mºC. Por fim 

o material alumínio contem uma condutibilidade térmica de 230.00 W/mºC e uma densidade 

de 2700.0Kg/m3. 

Sabendo que a resistência térmica de cálculo, � = �, retira-se que a resistência térmica do 

material “saibro” é de 0.045 m2ºC/W, da meia areia de 0.019 m2ºC/W, do ar de 0.198 m2ºC/W 

e do alumínio 0.000 sendo desprezável como previsível. 

O calculo do coeficiente de transmissão térmica do material (W/m2ºC) é obtido pelo inverso da 

soma das resistências térmicas de todos os elementos assim: � � � + = ∑ �  � � � + = . + . + .  � � � + = .  º�
 

� � + = ∑ �  
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� � + = .  

� � + = .  º� 

 

Sabendo a resistência térmica total do elemento “Argamassa + latas” e a sua espessura é fácil 

retirar o coeficiente de condutibilidade térmica: �� � + = ∑ �  

�� � + = . º�
 

Para o cálculo da densidade deste material é necessário saber o peso de cada material assim: 

� � + = ∑ ∗
 

 

� � + = . ∗ + . ∗ + . ∗ . + . ∗.  

 

� � + = .  �
 

 

 

Relativamente ao material “Pneus + saibro” partiu do mesmo principio de calculo ou seja: 

O material “Pneus + saibro” é composto por 2 camadas, uma de saibro com 0.366m de espessura 

com condutibilidade térmica de 1.55 W/mºC e com densidade de 1950.0 Kg/m3. Relativamente 

à camada de pneu esta é composta por 0.062m de borracha de pneu. De acordo com o livro 

coeficiente de transmissão térmica de elementos da envolvente de edifícios já referido o valor 

para a borracha natural do coeficiente de condutibilidade térmica é de 0.13 W/mºC mas o pneu 

é constituído por vários elementos entre eles borracha de alta elasticidade bem como conjuntos 

de arame e tecidos. Assim, decidiu-se procurar estudos de analise térmica sobre pneus e 

comparar com este valor. No estudo intitulado por Modelos números aplicados à vulcanização 

de pneus do ano de 2001, [83], apesar de ser um estudo já com 15 anos, e nesse mesmo tempo 

ocorreu um estrondosa evolução tecnológica em que os processos de fabricação e produção 

foram bastante alterados acreditou-se que é ainda um estudo credível. Neste estudo é efetuado 

a analise da condutibilidade térmica em pneus de borracha natural e pneus em borracha 

sintética. Para cada tipo de pneu foi obtido um valor medio de condutibilidade térmica para 
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temperaturas entre 10ºC e os 100ºC, e desde estes até 200ºC. Como o nosso pneu irá estar 

protegido centrou-se no estudo com temperaturas mais baixas, assim para o a maioria dos pneus 

os valores de condutividade térmica situam-se entre os 0.10 a 0.15 W/mºC para temperaturas 

superiores a 100ºC e inferiores a 200ºC já para temperaturas inferiores a 100ºC o valor situa-se 

por e 0.20 W/mºC. Por esse mesmo estudo é possível retirar o valor da densidade de 

910.0Kg/m3. 

Assim por estes dados fornecidos é possível o calculo da resistência térmica de cálculo do 

material pneus e do material saibro: � = � 

� = ..  

� = .  º�
 � � = � 

� � = ..  

� � = .  º�
 

Tal como aconteceu anteriormente é possível agora o calculo do coeficiente de transmissão 

térmica do novo material “Pneus + saibro”: � + � = ∑ �  

 � + � = . + .  � + � = .  º�
 

 

+ � = ∑ �  

+ � = .  

+ � = .  º� 

Sabendo a resistência térmica total do elemento “Pneus + saibro” e a sua espessura é fácil retirar 

o coeficiente de condutibilidade térmica: 
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� + � = ∑ �  

� + � = .. + .  

 � + � = . º�
 

Para o cálculo da densidade deste material é necessário saber o peso de cada material assim: 

+ � = ∑ ∗
 

 

+ � = . ∗ + . ∗.  

 

+ � = .  �
 

Concluindo o material “Pneus + latas” apresenta condutividade térmica no valor de 0.771 
2º�  

e uma densidade no valor de .  �
. 

A parede utopia é composta por (exterior para o interior): i) MD fachada cortiça Amorim (ICB) 

de 0.050m com condutividade térmica de 0.043 m2ºC/W e densidade de 145.00Kg/m3 ;ii) 

Argamassa + latas com 0.1111m e condutividade térmica de 0.421 m2ºC/W e densidade de 

1777.130 Kg/m3;iii) Pneus + saibro com 0.429m condutividade térmica de 0.771 m2ºC/W e 

densidade de 1798.707Kg/m3; iv) Argamassa + latas com 0.1111m e condutividade térmica de 

0.421 m2ºC/W e densidade de 1777.130Kg/m3 
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ANEXO 14− CRIAÇÃO E DEFINIÇÃO DE CADA ESPAÇO 

 

 

Figura A. 29− Configuração do Tipo de construção− Escritório− Revit 
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ANEXO 15− DEFINIÇÃO DA TABELA DE OCUPAÇÃO, ILUMINAÇÃO 

E POTÊNCIA− ESCRITÓRIO 

 

Figura A. 30− Valores de referencia para Escritórios− Dl79/2006 
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Figura A. 31− Perfil de Iluminação− Dl79/2006 

 

Figura A. 32− Perfil de iluminação− Revit 
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Figura A. 33− Perfil de ocupação− Dl79/2006 
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Figura A. 34− Perfil de potencia− Dl79/2006 
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Figura A. 35−Perfil de potência− Revit 
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ANEXO 16− DEFINIÇÃO DA TABELA DE OCUPAÇÃO, ILUMINAÇÃO 

E POTÊNCIA− RESTANTES ESPAÇOS 

 

a) Tabela de ocupação, iluminação e potência, Cozinha− Área de Refeições− Refeições 
Familiares 

 

Figura A. 36− Perfil de ocupação, iluminação e potência, Cozinha 

b) Tabela de ocupação, iluminação e potência, WC e Corredores e Corredor de Transição 
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Figura A. 37− Perfil de ocupação, iluminação e potência, WC e Corredor 

c) Tabela de ocupação, iluminação e potência, dispensa− Armazenagem ativa 
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Figura A. 38− Perfil de ocupação, iluminação e potencia, Dispensa  
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ANEXO 17− DETALHAMENTO DE UM ESPAÇO (EXEMPLO) 

 

 

Figura A. 39−Definições gerais dos espaços 

 

Figura A. 40− Definição do espaço de escritório 1,2,3,4 (exemplo)− Revit 
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Figura A. 41− Configurações do espaço Escritório fechado para o escritório 1,2,3 e 4 

(exemplo)−  Revit 

 

Figura A. 42− Definição de pessoas e cargas elétricas − Revit 
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ANEXO 18− CONFIGURAÇÕES DE ENERGIA− UTOPIA, 

ALTERNATIVA 1 E 2 

 

 

 

Figura A. 43− Configuração do modelo GBS− Revit 

 

O primeiro ponto é a definição da localização, pelos dados fornecidos o edifício encontra-se na 

Rua da Pedreira, 4830-645 Póvoa do Lanhoso com as seguintes coordenadas 41.617845, -

8.323354 e a sua fachada principal está orientada a este com uma altitude de 70m. de acordo 

com estes dados e as estações meteorológicas mais próximas optou-se pela estação 126791 que 

se apresenta a menos de 1km de distancia, mas se encontra a 280m de altitude. É de notar que 

existe uma diferença significativa de altitudes entre o edifício e a estação metrológica escolhida, 

mas como estas distanciam-se pouco e olhando para as restantes estações meteorológicas mais 

próximas o problema da altitude mantem-se e em alguns casos é agravado. Por estes motivos 

achou-se que esta estação era a que iria transmitir os melhores dados mateológicos da zona.  

Nesta altura é importe falar sobre as estações mateológicas existentes no Revit e no GBS. Assim 

estas estações são compostas por estações físicas e estações virtuais. As estações físicas 

encontram-se nos aeroportos enquanto as estações virtuais são obtidas por algoritmos e dados 

recolhidos ao longo de 30 tendo em conta o terreno circundante, isto é, existências de 

quantidades abundante de agua, altitude bem como o terreno circundante. Os dados recolhidos 

em estações físicas são fornecidos por aeroportos, grupos privados bem como Typical 

Meteorologival Year (TMT) e National Climatic Data Center (NCDC), [84] 
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Estas estações funcionam com base num período médio de 30 anos o que indica que a media 

poderá ser próxima dos valores reais ao longo dos próximos anos, mas poderá não ser um bom 

indicador ao longo de um ano não típico onde as temperaturas, e a quantidade de precipitação 

altere significativamente. Outro aspeto negativo é utilizar-se a media de 30 anos sabendo que 

nos anos mais recentes as condições clima têm se alterado exponencialmente.  

Estas estações perfazem um total de 1.6milhoes de estações meteorológicas, o que significa que 

a mesmos de 14km de qualquer edifício se encontra uma estação. Estas estações virtuais 

encontram-se espalhadas pelo mundo, (Figura A.41) à exceção de algumas partes da Africa 

central, centro da Austrália, Rússia e latitudes extremas perto dos polos. 

 

 

Figura A. 44− Densidade das estações metereologicas, adaptado de [84] 

 

Ainda relativamente à definição da localização e posterior definição da estação mateológica 

que representa o clima local é possível definir as temperaturas a usar pelo projeto de AVAC. 

Após a definição da estação o programa fornece valores pré-definidos para essa estação do ano 

de 2006. Neste ponto é possível alterar estes dados e preenche-los de acordo com os dados 

fornecidos para o ano anterior ao projeto. estes dados podem ser fornecidos, por exemplo, pelo 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). 
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Figura A. 45− Valores pré-definidos da estação meteorológica− Revit 
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ANEXO 19− CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DE ENERGIA 

 

 

Figura A. 46− Configurações de energia avançada− Revit 
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ANEXO 20− CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DE ENERGIA- 

ALTERNATIVA 3  

 

 

Figura A. 47− Configurações avançadas de energia, alternativa 3− Revit 
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Figura A. 48− configurações avançadas de energia− Revit 

 

 

Figura A. 49− Definição dos tipos esquemáticos − Revit 
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ANEXO 21− TESTE DE ERRO DE CÁLCULO 

 

Como mencionado anteriormente, o objetivo com este cálculo é o de tentar encontrar um 

padrão, relativamente aos materiais ou parede, que demostre o porquê de ser impeditivo o 

cálculo energético. Assim, primeiramente, Figura 50, será demostrado o processo de cálculo da 

parede Utopia. 

 

 

Figura A. 50− Teste de erro, tentativa nº1 

Pela figura 46, é possível verificar a constituição da parede bem como a espessura (m), o 

coeficiente de condutividade térmica (W/mºC), a resistência térmica de cálculo (m2ºC/W), o 

coeficiente de transmissão térmica (W/m2ºC) e a densidade de cada material. É possível 

verificar as mesmas propriedades para o conjunto da parede. 

Assim, para o cálculo da resistência térmica utilizou-se a expressão � = �, o coeficiente de 

transmissão térmica = ∑ ��, e a densidade total = ∑ ∗
. Falhado a primeira tentativa, como 

foi mencionado na dissertação, foi-se tentar a alternativa nº1 e a alternativa nº2 para ver se era 

possível o cálculo o que foi possível conforme a Figura A.50. e Figura A.51. 

 

 

Figura A. 51− Teste de erro, tentativa nº2 

e λ RD U d et RD U dt

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3 (m) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3Material Estado 

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

Pneus + saibro 0,429 0,771 0,556 1,797 1798,710
Interior Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

at
iv

a 
n

º1

Pare
de

 ut
op

ia

0,701 2,251 0,444 Ko1673,952

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

Pneus + saibro 0,429 0,771 0,556 1,797 1798,710
Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

Interior cerâmica 0,020 0,250 0,080 12,500 570,000

T
en

ta
ti

va

Pare
de

 ut
op

ia 
W

C

0,721 2,331 0,429 Ko1643,337

e λ RD U d et RD U dt

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3 (m) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3
Material Estado 

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Forro de madeira Picea Abies 0,020 0,290 0,069 14,500 650,000

Ripa de madeira Semi Densa 0.025 0,025 0,180 0,139 7,200 570,000
Lã de Rocha 100mm 0,100 0,040 2,500 0,400 70,000

Osb 10mm 0,010 0,130 0,077 13,000 600,000
Camada de Ar 0,025 0,139 0,180 5,560 1,230

Interior Forro de madeira Picea Abies 0,025 0,290 0,086 11,600 650,000

T
en

ta
ti

va
 n

º2
 

Pare
de

 A
lte

rn
ati

va
 2

0,255 4,214 0,237 ok250,121

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Forro de madeira Picea Abies 0,020 0,290 0,069 14,500 650,000

Ripa de madeira Semi Densa 0.025 0,025 0,180 0,139 7,200 570,000
Lã de Rocha 100mm 0,100 0,040 2,500 0,400 70,000

Osb 10mm 0,010 0,130 0,077 13,000 600,000
Camada de Ar 0,025 0,139 0,180 5,560 1,230

Forro de madeira Picea Abies 0,025 0,290 0,086 11,600 650,000
Interior White-Meridian-Roca 0,020 0,250 0,080 12,500 570,000

T
en

ta
ti

va
 n

º2
 

0,275 4,294 0,233 273,385 ok

Pare
de

 A
lte

rn
ati

va
 2 

W
C
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Figura A. 52− Teste de erro, tentativa nº3 

 

Conseguindo-se calcular a alternativa 1 e 2 com as espessuras reais, decidiu-se implementar um 

aumento de espessura fazendo com que a parede atinga 0.85m de forma a verificar se existia 

algum problema derivado com a espessura de algum material ou alguma limitação de espessura. 

Assim na alternativa 1, o material “Bloco de Btc 280*140*100” passou a ter uma nova 

espessura de 0.635m na parede principal e na zona do Wc 0.615m (Figura A.53). Já na 

alternativa nº2, (Figura A.54) o material “Ripa de madeira Semi Densa 0.025” o material passou 

a ter uma espessura de 0.62m e 0.60 respetivamente. Na tentativa nº 4 e 5 obteve-se um 

resultado positivo o que indica que o problema não está relacionado com a espessura. 

 

 

Figura A. 53− Teste de erro, tentativa nº4 

 

Figura A. 54− Teste de erro, tentativa nº5 

Para comprovar que o problema não era derivado à espessura decidiu-se partir a parede utopia 

num conjunto de paredes. Isto é em vez da parede ser constituída por um conjunto de materiais 

e λ RD U d et RD U dt

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3 (m) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3
Material Estado 

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,140 0,875 0,160 6,250 1700,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,140 0,875 0,160 6,250 1700,000

Interior Argamassa de Reboco 0,025 0,800 0,031 32,000 1600,000

T
en

ta
ti

va
 n

º3
 

Pare
de

 A
lte

rn
ati

va
 1

0,355 1,514 0,660 1473,944 ok

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,140 0,875 0,160 6,250 1700,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,140 0,875 0,160 6,250 1700,000

Argamassa de Reboco 0,025 0,800 0,031 32,000 1600,000
Interior White-Meridian-Roca 0,020 0,250 0,080 12,500 570,000T

en
ta

ti
va

 n
º3

 

Pare
de

 A
lte

rn
ati

va
 1 

W
C

ok1425,7330,6271,5940,375

e λ RD U d et RD U dt

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3 (m) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3
Material Estado 

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,635 0,875 0,726 1,378 1700,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,140 0,875 0,160 6,250 1700,000

Interior Argamassa de Reboco 0,025 0,800 0,031 32,000 1600,000

T
en

ta
ti

va
 n

º4

Pare
de

 A
lte

rn
ati

va
 1

0,850 2,080 0,481 1605,588 ok

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,615 0,875 0,703 1,423 1700,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,140 0,875 0,160 6,250 1700,000

Argamassa de Reboco 0,025 0,800 0,031 32,000 1600,000
Interior White-Meridian-Roca 0,020 0,250 0,080 12,500 570,000T

en
ta

ti
va

 n
º4

Pare
de

 A
lte

rn
ati

va
 1 

W
C

0,850 2,137 0,468 1579,000 ok

e λ RD U d et RD U dt

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3 (m) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3
Material Estado 

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Forro de madeira Picea Abies 0,020 0,290 0,069 14,500 650,000

Ripa de madeira Semi Densa 0.025 0,620 0,180 3,444 0,290 570,000
Lã de Rocha 100mm 0,100 0,040 2,500 0,400 70,000

Osb 10mm 0,010 0,130 0,077 13,000 600,000
Camada de Ar 0,025 0,139 0,180 5,560 1,230

Interior Forro de madeira Picea Abies 0,025 0,290 0,086 11,600 650,000

T
en

ta
ti

va
 n

º5
 

ok

Pare
de

 A
lte

rn
ati

va
 2

0,850 7,519 0,133 474,036

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Forro de madeira Picea Abies 0,020 0,290 0,069 14,500 650,000

Ripa de madeira Semi Densa 0.025 0,600 0,180 3,333 0,300 570,000
Lã de Rocha 100mm 0,100 0,040 2,500 0,400 70,000

Osb 10mm 0,010 0,130 0,077 13,000 600,000
Camada de Ar 0,025 0,139 0,180 5,560 1,230

Forro de madeira Picea Abies 0,025 0,290 0,086 11,600 650,000
Interior White-Meridian-Roca 0,020 0,250 0,080 12,500 570,000

T
en

ta
ti

va
 n

º5
 

Pare
de

 A
lte

rn
ati

va
 2 

W
C

0,850 7,488 0,134 474,036 ok
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foi criado varias paredes em que cada uma representava um único material. Assim a parede 

principal é composta por 4 paredes e na zona do Wc por mais uma (Figura A.55). 

 

Figura A. 55− Teste de erro, tentativa nº6 

Após simular a tentativa nº6 o resultado foi negativo. Desta simulação podemos retirar dois 

resultados. O primeiro poderá existir algum problema relacionado com alguma definição de um 

material, o que não é provável visto que, já foi repetido a simulação, ou o programa como as 

paredes estão ao par não consegue calcular devido à espessura total. 

Até este momento pelas simulações que foram efetuadas podemos concluir:  

i) não existe limite de espessura de material; ] . ; . ; . [  

ii) não existe limite de espessura da parede; ] . ; . ; . ; . [  

iii) não existe nenhum limite mínimo e máximo de coeficiente de transmissão térmica.  

Como referido anteriormente, no ano de 2009 foi definido para cada estado dos EUA 

valores mínimos e valores recomendáveis das características térmicas para cada tipo de 

elemento [77]. Esses valores estão incorporados no GBS quando se define uma estação 

meteorológica conjuntamente com a definição da zona tipo. Estes mesmos dados somente 

estão incorporados nos EUA, para o cálculo em outros locais são desprezáveis. Pelo RECS 

é possível verificar se os elementos construtivos estão regulamentares ou não, de acordo 

com as normas europeias. 

e λ RD U d

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3

Estado Material

Exterior
Parede nº1: MD Fachada Cortiça 

Amorim (ICB)
0,050 0,043 1,163 0,860 145,000

Parede nº2: Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

Parede nº3: Pneus + saibro 0,429 0,771 0,556 1,797 1798,710

Interior Parede nº4: Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

Ko

va
 n

º6

Pare
de

 ut
op

ia

Exterior
Parede nº1: MD Fachada Cortiça 

Amorim (ICB)
0,050 0,043 1,163 0,860 145,000

Parede nº2: Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

Parede nº3: Pneus + saibro 0,429 0,771 0,556 1,797 1798,710

Parede nº4: Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

Interior Parede nº5: cerâmica 0,020 0,250 0,080 12,500 570,000

Ko

T
en

ta
ti

va
 n

º

Pare
de

 ut
op

ia 
W

C
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Por este principio, decidiu-se comparar os diferentes valores de transmissão térmica a fim 

de tentar perceber se existia alguma limitação desconhecia. 

Assim o valor mínimo do coeficiente de transmissão térmica é na tentativa nº5 para a parede 

alternativa 2 no valor de 0.133(W/m2ºC) aquando a parede tinha 85cm de espessura. O valor 

máximo do coeficiente de transmissão térmica é na tentativa nº3 relativamente à parede 

alternativa 1 em Blocos de btc com uma espessura total de 0.355m com valor de 

0.660(W/m2ºC). Quanto à parede utopia original tem um valor de 0.444(W/m2ºC) na parede 

principal e de 0.429(W/m2ºC) na parede da zona do WC estando estes valores dentro de um 

intervalo em que se sabe que é possível calcular 

iv) não existe nenhum limite mínimo e máximo de coeficiente de transmissão térmica 
para cada parede.  

Quanto ao coeficiente de condutividade térmica dos materiais é possível verificar que o 

material com menor condutividade térmica é o material “Lã de rocha 100mm” com valor 

de 0.040 (W/mºC) e o valor superior é no material “Blocos de Btc 180*140*100” com valor 

de 0.850(W/mºC). Uma vez, que qualquer material existente na parede utopia encontra-se 

entre estas valores, é indicativo que não é ultrapassado algum limite mínimo ou máximo 

desconhecido. 

v) A densidade da parede utopia é superior as restantes. 

Pela visualização das 6 tentativas é possível verificar que a parede utopia (tentativa 1) que 

esta parede apresenta densidade superior as restantes. Assim esta parede tem densidade de 

1673.952Kg/m3. É de notar que a parede da alternativa 1 da tentativa 4 apresenta densidades 

perto desses valores (1605.588Kg/m3). 

Pode-se verificar que o material mais denso da tentativa 1 é “Pneus + saibro” cm valor de 

densidade de 1777.130Kg/m3 e que o material da tentativa 4 tem uma densidade de 

1700.00Kg/m3. Tanto o material como a parede apresentam densidades superior. De forma 

a verificar se o problema esta assunto decidiu-se refazer a tentativa 4 optando por definir o 

material “Bloco de Btc 180*140*100” com densidade de 2000Kg/m3 (Figura A.56). 

 

Figura A. 56− Teste de erro, tentativa nº7 

e λ RD U d et RD U dt

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3 (m) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3
Material Estado 

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,635 0,875 0,726 1,378 2000,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,140 0,875 0,160 6,250 2000,000

Interior Argamassa de Reboco 0,025 0,800 0,031 32,000 1600,000

T
en

ta
ti

va
 n

º7

Pare
de

 A
lte

rn
ati

va
 1

0,850 2,080 0,481 1879,118 ok

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,615 0,875 0,703 1,423 2000,000
Bloco de Btc 280*140*100 0,140 0,875 0,160 6,250 2000,000

Argamassa de Reboco 0,025 0,800 0,031 32,000 1600,000
Interior White-Meridian-Roca 0,020 0,250 0,080 12,500 570,000T

en
ta

ti
va

 n
º7

Pare
de

 A
lte

rn
ati

va
 1 

W
C

0,850 2,137 0,468 1845,471 ok
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Como se pode verificar pela Figura A.56, tanto o material como a parede apresentam agora 

densidade mais elevadas que a parede original e o cálculo termo-energético continuam a 

funcionar.  

Como aparentemente o único entrave à analise termo-energética é a espessura decidiu-se 

alterar o material “Pneus + saibro” para um espessura de 0.20m e verificar se o calculo era 

possível, ficando a parede utopia com um total de 0.472m na parede principal e na zona do 

Wc com 0.492m, tendo sido o resultado positivo. 

 

Figura A. 57 − Teste de erro, tentativa nº8 

Uma vez que apenas se fixou a espessura em 0.200 existiu alteração da resistência térmica 

de calculo, alteração do coeficiente de transmissão térmica bem como a densidade da 

parede. Assim decidiu-se criar um novo material em que se apresenta as mesmas 

características que o material “Pneus + saibro” quando este tem 0.429m, mas com 0.200m. 

Este nome material foi intitulado de “Pneus + saibro2”. 

Fixando a resistência térmica de calculo e sabendo a nova espessura é possível retirar o 

valor do coeficiente de condutibilidade térmica pela equação � = �. 

Sabendo a densidade desejada para a parede utopia nova e sabendo a espessura de todos os 

materiais e a densidade de cada material menos a densidade do novo material, é fácil 

descobrir essa mesma densidade. Assim = ∑ ∗
 . = . ∗ . + . ∗ . + . ∗ + . ∗ .. + . + . + .  

= . �
 

Para a zona do Wc o principio de cálculo foi o mesmo: .= . ∗ . + . ∗ . + . ∗ + . ∗ . + . ∗ .. + . + . + . + .  

 

e λ RD U d et RD U dt

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3 (m) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3Material Estado 

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

Pneus + saibro 0,200 0,771 0,259 3,855 1798,710
Interior Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

at
iv

a 
n

º8

Pare
de

 ut
op

ia

0,472 1,954 0,512 1613,448 Ok

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

Pneus + saibro 0,200 0,771 0,259 3,855 1798,710
Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

Interior cerâmica 0,020 0,250 0,080 12,500 570,000

T
en

ta
ti

va

Pare
de

 ut
op

ia 
W

C

0,492 2,034 0,492 1571,049 Ok
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= . �
 

 

Figura A. 58− Teste de erro, tentativa nº9 

 

Concluindo a nova parede utopia apresenta espessura de 0.472m na parede principal e na parede 

junto aos Wc uma espessura de 0.492. Comparativamente com a parede utopia esta apresenta 

as mesmas características térmicas só com menores dimensões. Relativamente ao erro na 

analise termo-energética ficou-se sem perceber a origem deste erro, tendo sido testados todos 

os fatores que poderiam ter levado a este erro nomeadamente: i) valor mínimo e máximo do 

coeficiente de condutividade térmica; ii) valor mínimo e máximo do coeficiente de transmissão 

térmica; espessura máxima e mínima de matérias ou parede; iii) densidade mínima e máxima 

da parede bem como de cada material.  

 

 

  

e λ RD U d et RD U dt

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3 (m) (m2°C/W) (W/m2ºC) Kg/m3 Estado Material

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130
Pneus + saibro 2 0,200 0,360 0,556 1,799 1941,559

Interior Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130

at
iv

a 
n

º9

Pare
de

 ut
op

ia

0,472 2,250 0,444 1673,952 Ok

Exterior MD Fachada Cortiça Amorim (ICB) 0,050 0,043 1,163 0,860 145,000
Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130
Pneus + saibro 2 0,200 0,360 0,556 1,799 1976,610

Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 3,762 1777,130
Interior cerâmica 0,020 0,250 0,080 12,500 570,000

T
en

ta
ti

va

Pare
de

 ut
op

ia 
W

C

0,492 2,330 0,429 1643,337 Ok
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ANEXO 22− DEFINIÇÃO DAS CARGAS DE AQUECIMENTO E 

ARREFECIMENTO− DETALHADO 

 

Para a realização da análise das cargas de aquecimento e arrefecimento é necessário definir 

vários elementos conforme descritos na dissertação. Pela Figura A.59 é possível verificar a 

divisão dos espaços do edifício utopia bem como as características gerais do edifício. É de notar 

que a criação dos espaços na zona do Corredor de entrada existe uma pequena saliência extra 

ao modelo. Isto acontece devido à tolerância do espaço estreito. Como explicado anteriormente, 

para a criação da malha do modelo analítico, por defeito e de forma a tornar o modelo mais leve 

é possível definir uma distância entre malhas. Como a parede tem dimensões inferior a duas 

vezes a tolerância do espaço estreito (2*0.3048) o modelo tem dificuldade em fechar a malha, 

então criou um novo espaço com a dimensão que faltava fechar com altura igual a tolerância 

do espaço estreito. Este novo espaço devido as suas dimensões reduzidas não alterar os 

resultados da analise das cargas de aquecimento e arrefecimento. 

 

Figura A. 59− Cargas de aquecimento e arrefecimento− Revit 
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Figura A. 60− Definição dos parâmetros gerais para relatório de cargas de aquecimento e 

arrefecimento 
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ANEXO 23− CARACTERÍSTICAS DO EDIFÍCIO E INÉRCIA TÉRMICA  

  
Material 

e λ RD d et RD U dt 
Massa 
Itérmica 

  (m) (W/m°C) (m2°C/W) Kg/m3 (m) (m2°C/W) (W/m2ºC) (Kg/m3) (Kg/m2) 

Parede Utopia 

Exterior  rse      0,040   

0,701 2,421 0,413 1673,952 1166,525 

  
MD Fachada Cortiça Amorim 

(ICB) 
0,050 0,043 1,163 145,000 

  Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 1777,130 

  Pneus + saibro 0,429 0,771 0,556 1798,710 

  Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 1777,130 

Interior rsi     0,130   

Parede Utopia 
WC 

Exterior rse     0,040   

0,721 2,501 0,400 1643,337 1177,925 

  
MD Fachada Cortiça Amorim 

(ICB) 
0,050 0,043 1,163 145,000 

  Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 1777,130 

  Pneus + saibro 0,429 0,771 0,556 1798,710 

  Argamassa + latas 0,111 0,418 0,266 1777,130 

  cerâmica 0,020 0,250 0,080 570,000 

Interior       0,130   
Figura A. 61− Características da parede Utopia 
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Material 

e λ RD d et RD U dt 
Massa 
Itérmica 

  (m) (W/m°C) (m2°C/W) Kg/m3 (m) (m2°C/W) (W/m2ºC) (Kg/m3) (Kg/m2) 

Laje inferior 

Exterior rse     0,170   

0,346 2,058 0,486 1918,399 13,650 

  Reboco de 20 mm 0,020 1,300 0,015 2300,000 

  Laje aligeirada de 230mm 0,230 1,045 0,220 2100,000 

  caixa de ar 0,025 0,156 0,160 1,230 

  Lã de rocha 40mm 0,050 0,040 1,250 70,000 

  Soalho de madeira 0,02 0,290 0,072 650,000 

Interior rsi     0,170   

Cobertura Plana 

Exterior rse     0,040   

0,325 4,667 0,214 152,532 12,000 

  Osb 10mm 0,02 0,130 0,154 600,000 

  membrana de impermeabilização 0 0,230 0,000   

  
Ripa de madeira Semi-Densa 

0.025 
0,03 0,180 0,139 570,000 

  caixa de ar 0,1 0,555 0,180 1,230 

  Lã de rocha 0,16 0,040 4,000 70,000 

  Osb 10mm 0,02 0,130 0,154 600,000 

Interior rsi     0,100   
Figura A. − Características da Laje e Cobertura Plana   
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Figura A. 62− Cálculo da Inercia Térmica através do RECS 
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ANEXO 24− DIALUX  

 

 

Figura A. 63− Iluminarias utilizadas no edifício Utopia, DIALux evo 

 

Figura A. 64− Vista 3D do escritório 1, DIALux 
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ANEXO 25 − SCE.ER 

 

Figura A. 65− Relatório painel fotovoltaico Sce.er 

 



Direção-Geral de Energia e Geologia

Relatório de simulação de sistema solar fotovoltaico

Sumário

Instalação em Águas Santas

(Póvoa de Lanhoso) energia solar incidente: kWh/ano Índices de desempenho

16,3 m² de módulos Renesola JC245S-24/Bb produção fotovoltaica potencial (DC): kWh/ano produtividade técnica: 883 kWh/kW instalado

montagem fixa perdas de sistema (DC): kWh/ano aproveitado: 561 kWh/kW instalado

 com inclinação 35° e orientação 0°. perdas e consumos parasíticos (AC): kWh/ano rendimento relativo: 83% (performance ratio)

Potência: 2,5 kW (nominal) produção (AC): kWh/ano i.e. 12% da energia incidente

autoconsumo (AC): kWh/ano necessidades cobertas: 58%

Local e clima

NUTS III: Ave Município: Póvoa de Lanhoso Local: Águas Santas elevação: Ave m albedo: 4%

obstruções do horizonte

azimute: E -85° -80° -75° -70° -65° -60° -55° -50° NE -40° -35° -30° -25° -20° -15° -10° -5° S

altura angular: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

azimute: S 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° NW 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° W

altura angular: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Configuração e operação do sistema solar fotovoltaico

Sistema fotovoltaico ligado à rede, com 10 módulos Renesola JC245S-24/Bb (16,3 m²) com inclinação 35° e orientação 0°. 

Potência nominal da instalação 2,5 kW;  módulos organizados em 1 fileiras (strings). A tensão máxima é 30 V.

Degradação máxima do rendimento dos módulos: 0,7% por ano (informação não utilizada em cálculos). 

Perdas ambientais: 0,5% por variação espectral, 0,5% por deposição de poeiras e sujidades sobre os módulos. 

Perdas eléctricas (DC): 1,0% na interconexão de módulos, 0,7% perdas resistivas gerais).

Perdas operacionais: 6 horas (diurnas) para manutenção e reparação de avarias.

Bloco de inversão e controlo geral - 95% eficiência com eficiência 95,0% (definição Europeia).

Perdas de 0,5% em transmissão e transformação para ligação à rede BT. 

Consumos parasíticos: 0,01 kWh/ano para ventilação.

Sistema explorado em regime de autoconsumo.

Aproveitamento do recurso solar

1,0 1

  radiação solar directa jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez anual

kWh/m² dia horizontal (à superfície) 2,8 5,2 7,9 11,0 13,6 18,6 17,9 17,0 10,7 6,1 3,1 2,2 9,7 kWh/m².dia

MJ/m² dia incidente nos módulos 3,0 5,0 6,5 7,4 6,9 7,5 8,1 10,1 8,3 5,7 3,2 2,4 6,2 kWh/m².dia

absorvida pelos módulos 3,0 5,0 6,3 7,0 6,3 6,7 7,3 9,5 8,0 5,6 3,2 2,4 5,9 kWh/m².dia

radiação solar global jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez anual

no topo da atmosfera 14,5 19,9 27,2 34,5 39,6 41,8 40,6 36,3 29,7 22,3 15,9 12,9 27,9 kWh/m².dia

na horizontal (à superfície) 6,1 9,6 14,6 19,0 22,7 26,8 26,3 23,7 17,5 11,1 6,9 5,3 15,8 kWh/m².dia

incidente nos módulos 6,1 9,2 12,7 14,1 13,4 12,7 13,7 15,4 14,4 10,4 6,8 5,4 11,2 kWh/m².dia

absorvida pelos módulos 5,9 8,9 12,1 13,3 12,5 11,6 12,6 14,4 13,7 10,1 6,6 5,2 10,6 kWh/m².dia

Desempenho energético

  temperatura jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez anual

ambiente (média diária) 10,2 11,3 13,4 14,7 17,6 21,8 24,6 24,3 22,1 17,6 13,7 11,4 16,9 °C

nos módulos (média diurna) 28,5 29,8 33,9 37,2 42,6 50,5 56,6 57,1 52,1 41,2 37,3 30,9 41,5 °C

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

   energia jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez anual 3,6 1

830 1 132 1 698 1 805 1 752 1 579 1 765 2 019 1 855 1 412 895 730 17 473 kWh

kWh 121 167 249 265 252 228 244 282 262 203 130 106 2 502 kWh

MJ -3 -4 -7 -7 -7 -6 -7 -8 -7 -5 -3 -3 -67 kWh

kWh/dia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 kWh

MJ/dia -6 -9 -13 -14 -13 -12 -13 -15 -14 -11 -7 -6 -133 kWh

105 144 216 230 219 198 212 245 228 176 113 92 2 170 kWh

necessidades do edifício (AC) 211 185 203 195 211 201 203 211 187 211 202 196 2 409 kWh

autoconsumo (AC) 74 100 141 145 143 127 135 154 131 110 87 61 1 402 kWh

passível de remuneração, acumulado (AC) 30 75 150 235 311 382 459 549 646 713 739 770 770 kWh

Avaliação do desempenho

rendimento global: 12% da energia incidente produtividade  técnica 883 kWh/kW instalado

rendimento relativo: 83% (performance ratio) i.e. 133 kWh/m² instalado

exploração real 561 kWh/kW instalado

i.e. 86 kWh/m² instalado

Análise para DL 153/2014 (Unidades de Produção Distribuída)

Potência  do sistema: 2,5 kW –   deve se  e o  ue a potê cia co t atada
2 170 kWh < 2 409 kWh  [produção anual < consumo anual]

Passível de remuneração: 770 kWh

Licenciado a VITOR65161

perdas do sistema (DC)

consumos parasíticos (AC)

outras perdas (AC)

produção disponível (AC)

15/11/2016 09:29

radiação solar incidente

produção fotovoltaica (DC)

2 502

-138

2 170

17 473

-67

1 402

sce er
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ANEXO 26− CLASSIFICAÇÃO ENEGÉTICA, RECS 

 

Figura A. 66− Balanço Energético, RECS 
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Figura A. 67− Consumo anual de energia por fonte de energia, RECS 
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Figura A. 68− Energia Final por utilização, RECS 
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ANEXO 27−  RESULTADO DA ANALISE PELO MÉTODO GERAL − 

EDIFÍCIO UTOPIA 
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1

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

 

 

Avaliação Final Edifício Utopia
Edificio Utopia, Original
Analisado em 12/09/2016 18:44:30

Resultado da análise de energia do Revit

Fatores de desempenho do edifício

Intensidade de utilização de energia

Utilização/Custo do clico de vida da energia

Potencial de energia renovável



2

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Emissões anuais de carbono

Utilização/Custo anual de energia

Utilização da energia: Combustível

Utilização de energia: Eletricidade



3

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Carga mensal de aquecimento

Carga mensal de refrigeração

Consumo mensal de combustível



4

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Consumo mensal de eletricidade

Demanda mensal no pico

Rosa dos Ventos Anual (Distribuição de velocidade)



5

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Rosa dos Ventos Anual (Distribuição de frequência)

Rosas de Vento Mensais



6

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Dados mensais do projeto

Faixa anual de temperatura



7

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Média diurna do clima

Humidade
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ANEXO 28−  RESULTADO DA ANALISE PELO MÉTODO GERAL − 

EDIFÍCIO ALTERNATIVA 1  
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1

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

 

 

Avaliação Final Edifício Utopia
Alternativa 1- Edificio em Btc
Analisado em 12/09/2016 11:18:49

Resultado da análise de energia do Revit

Fatores de desempenho do edifício

Intensidade de utilização de energia

Utilização/Custo do clico de vida da energia

Potencial de energia renovável



2

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Emissões anuais de carbono

Utilização/Custo anual de energia

Utilização da energia: Combustível

Utilização de energia: Eletricidade



3

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Carga mensal de aquecimento

Carga mensal de refrigeração

Consumo mensal de combustível



4

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Consumo mensal de eletricidade

Demanda mensal no pico

Rosa dos Ventos Anual (Distribuição de velocidade)



5

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Rosa dos Ventos Anual (Distribuição de frequência)

Rosas de Vento Mensais



6

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Dados mensais do projeto

Faixa anual de temperatura



7

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Média diurna do clima

Humidade
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ANEXO 29−  RESULTADO DA ANALISE PELO MÉTODO GERAL − 

EDIFÍCIO ALTERNATIVA 2
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1

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

 

 

Avaliação Final Edifício Utopia
Alternativa 2- Edifício em Madeira
Analisado em 12/09/2016 13:23:04

Resultado da análise de energia do Revit

Fatores de desempenho do edifício

Intensidade de utilização de energia

Utilização/Custo do clico de vida da energia

Potencial de energia renovável



2

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Emissões anuais de carbono

Utilização/Custo anual de energia

Utilização da energia: Combustível

Utilização de energia: Eletricidade



3

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Carga mensal de aquecimento

Carga mensal de refrigeração

Consumo mensal de combustível



4

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Consumo mensal de eletricidade

Demanda mensal no pico

Rosa dos Ventos Anual (Distribuição de velocidade)



5

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Rosa dos Ventos Anual (Distribuição de frequência)

Rosas de Vento Mensais



6

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Dados mensais do projeto

Faixa anual de temperatura



7

          Relatório da Análise de Energia do Autodesk Revit

Média diurna do clima

Humidade
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ANEXO 30− CARGAS DE AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO− 

MÉTODO DETALHADO, EDIFÍCIO UTOPIA 

 

 

Figura A. 69− Resumo do espaço− 1− Escritório 1, Relatório Padrão e detalhado  

 

 

Figura A. 70 Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 1− Escritório 1, Relatório Padrão 
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Figura A. 71− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 1− Escritório 1, Relatório 

detalhado 

 
Figura A. 72− Resumo do espaço− 2− Dispensa, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 73− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 2− Dispensa, Relatório Padrão 
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Figura A. 74− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 2− Dispensa, Relatório 

detalhado 

 
Figura A. 75− Resumo do espaço− 3− Cozinha/ Refeitório, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 76− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 3− Cozinha/Dispensa, Relatório 

Padrão 
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Figura A. 77− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 3− Cozinha/Dispensa, Relatório 

detalhado 

 
Figura A. 78− Resumo do espaço− 4− WC3, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 79− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 4− WC3, Relatório Padrão 
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Figura A. 80−  Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 4− WC3, Relatório detalhado 

 
Figura A. 81− Resumo do espaço− 5− Corredor 2, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 82− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 6− Corredor 2, Relatório 

Padrão 
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Figura A. 83− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 6− Corredor 2, Relatório 

detalhado 

 
Figura A. 84− Resumo do espaço− 6− Escritório 2, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 85− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 6− Escritório 2, Relatório 

Padrão 
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Figura A. 86− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 6− Escritório 2, Relatório 

detalhado 

 
Figura A. 87− Resumo do espaço− 7− Escritório 3, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 88− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 7− Escritório 3, Relatório 

Padrão 
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Figura A. 89− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 7− Escritório 3, Relatório 

Padrão 

 

 
Figura A. 90− Resumo do espaço− 8− Escritório 4, Relatório Padrão e detalhado 

 

Figura A. 91− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 8− Escritório 4, Relatório 

Padrão 
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Figura A. 92− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 8− Escritório 4, Relatório 

detalhado 

 
Figura A. 93− Resumo do espaço− 9− Sala de Reunião, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 94− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 9− Sala de Reunião, Relatório 

Padrão 
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Figura A. 95− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 9− Sala de Reunião, Relatório 

 
Figura A. 96− Resumo do espaço− 10− Corredor 1, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 97− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 10− Corredor 1, Relatório 

Padrão 
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Figura A. 98− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 10− Corredor 1, Relatório 

detalhado 

 
Figura A. 99− Resumo do espaço− 11− Lava Mãos, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 100− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 11− Lava Mãos, Relatório 

Padrão 
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Figura A. 101− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 11− Lava Mãos, Relatório 

detalhado 

 
Figura A. 102− Resumo do espaço− 12− WC1, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 103− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 12− WC1, Relatório Padrão 
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Figura A. 104− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 12− WC1, Relatório detalhado 

 
Figura A. 105− Resumo do espaço− 13− WC2, Relatório Padrão e detalhado 

 

 

Figura A. 106−  Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 13− WC2, Relatório Padrão 
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Figura A. 107− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 13− WC2, Relatório detalhado 
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ANEXO 31− CARGAS DE AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO− 

MÉTODO DETALHADO, ALTERNATIVA 3 

 

Figura A. 108− Resumo do projeto, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 109− Resumo da construção, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 110− Resumo do nível− R/Chão, método detalhado, alternativa 3 
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Figura A. 111− Resumo da região− Padrão, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 112− Resumo dos componentes, cargas de aquecimento e arrefecimento, método 

detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 113− Padrão dos espaços− método detalhado, alternativa 3 
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Figura A. 114− Resumo do espaço− 1− Escritório 1, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 115− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 1− Escritório 1, método 

detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 116− Resumo do espaço− 2− Dispensa, método detalhado, alternativa 3 
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Figura A. 117− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 2− Dispensa, método 

detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 118− Resumo do espaço− 3− Cozinha/ Refeitório, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 119− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 3− Cozinha/Refeitório, 

método detalhado, alternativa 3 
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Figura A. 120− Resumo do espaço− 4− WC3, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 121− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 4− WC3, método detalhado, 

alternativa 3 

 

Figura A. 122− Resumo do espaço− 5− Corredor 2, método detalhado, alternativa 3 
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Figura A. 123− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 5− Corredor 2, método 

detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 124− Resumo do espaço− 6− Escritório 2, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 125− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 6− Escritório 2, método 

detalhado, alternativa 3 
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Figura A. 126− Resumo do espaço− 7− Escritório 3, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 127− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 7− Escritório 3, método 

detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 128− Resumo do espaço− 8− Escritório 4, método detalhado, alternativa 3 
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Figura A. 129− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 8− Escritório 3, método 

detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 130− Resumo do espaço− 9− Sala de Reunião, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 131− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 9− Sala de Reunião, método 

detalhado, alternativa 3 
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Figura A. 132− Resumo do espaço− 10− Corredor 1, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 133− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 10− Corredor 1, método 

detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 134− Resumo do espaço− 11− Lava Mãos, método detalhado, alternativa 3 
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Figura A. 135− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 11− Lava Mãos, método 

detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 136− Resumo do espaço− 12− WC1, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 137− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 12− WC1, método detalhado, 

alternativa 3 
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Figura A. 138− Resumo do espaço− 13− WC2, método detalhado, alternativa 3 

 

Figura A. 139− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 13− WC3, método detalhado, 

alternativa 3 
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ANEXO 32− RELATÓRIO DE CARGAS DE AQUECIMENTO E 

ARREFECIMENTO−− MÉTODO SIMPLIFICADO, EDIFÍCIO UTOPIA 

 

Figura A. 140−Resumo do projeto, método simplificado 

 

Figura A. 141− Resumo da construção, método simplificado 

 

Figura A. 142−Resumo do nível− R/Chão, método simplificado 
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Figura A. 143− Resumo da região− Padrão, método simplificado 

 

Figura A. 144− Resumo dos componentes, cargas de aquecimento e arrefecimento, método 

simplificado 

 

Figura A. 145− Padrão dos espaços, método simplificado 
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Figura A. 146− Resumo do espaço− 1− Escritório 1, método simplificado 

 

Figura A. 147− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 1− Escritório 1, método 

simplificado 

 

Figura A. 148− Resumo do espaço− 2− Dispensa, método simplificado 
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Figura A. 149− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 2− Dispensa, método 

simplificado 

 

Figura A. 150− Resumo do espaço− 3− Cozinha/Refeitório, método simplificado 

 

Figura A. 151− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 3− Cozinha/Refeitório, 

método simplificado 
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Figura A. 152− Resumo do espaço− 4− WC3, método simplificado 

 

Figura A. 153− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 4− WC3, método simplificado 

 

Figura A. 154− Resumo do espaço− 5− Corredor 2, método simplificado 
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Figura A. 155− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 5− Corredor 2, método 

simplificado 

 

Figura A. 156− Resumo do espaço− 6− Escritório 2, método simplificado 

 

Figura A. 157− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 6− Escritório 2, método 

simplificado 
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Figura A. 158− Resumo do espaço− 7− Escritório 3, método simplificado 

 

Figura A. 159− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 7− Escritório 3, método 

simplificado 

 

Figura A. 160− Resumo do espaço− 8− Escritório 4, método simplificado 
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Figura A. 161− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 8− Escritório 4, método 

simplificado 

 

Figura A. 162− Resumo do espaço− 9− Sala de Reunião, método simplificado 

 

Figura A. 163− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 9− Sala de Reunião, método 

simplificado 
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Figura A. 164− Resumo do espaço− 10− Corredor 1, método simplificado 

 

Figura A. 165− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 10− Corredor 1, método 

simplificado 

 

Figura A. 166− Resumo do espaço− 11− Lava Mãos, método simplificado 
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Figura A. 167− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 11− Lava Mãos, método 

simplificado 

 

Figura A. 168− Resumo do espaço− 12− WC1, método simplificado 

 

Figura A. 169− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 12− WC1, método 

simplificado 
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Figura A. 170− Resumo do espaço− 13− WC2, método simplificado 

 

Figura A. 171− Cargas aquecimento/arrefecimento do espaço− 13− WC2, método 

simplificado 
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