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RESUMO 

Grande parte do parque edificado português foi construído há décadas, quando ainda não 

existiam medidas regulamentares relativas ao desempenho térmico dos edifícios, tornando esta 

parcela de edifícios os maiores consumidores de energia. Nos dias de hoje, dado esse grande 

consumo, o sector da construção definiu estratégias de sustentabilidade como uma das suas 

grandes prioridades, existindo uma crescente valorização da promoção da eficiência energética 

dos edifícios pelos agentes da construção e do imobiliário, estendendo-se também aos 

utilizadores dos edifícios, que são os que mais vantagens poderão ter. A necessidade de 

melhorar a eficiência energética dos edifícios, aliada à estagnação da construção de edifícios 

novos, devido à crise económica que Portugal enfrenta, potencia a necessidade de intervir nos 

edifícios existentes.  

 

A presente dissertação tem como principal objetivo a caracterização e otimização do 

desempenho térmico de módulos prefabricados para reabilitação energética de fachadas de 

edifícios residenciais. A solução analisada neste estudo apresenta vantagens a nível térmico, 

económico, de facilidade de aplicação e possibilidade de integração de painéis solares 

fotovoltaicos. O comportamento térmico da solução desenvolvida (primeiro protótipo) foi 

observado experimentalmente em laboratório. Os resultados experimentais permitiram a 

validação de um modelo numérico, recorrendo à ferramenta de simulação ANSYS, para o 

estudo de soluções futuras sujeitas a processos de otimização (segundo protótipo). Para 

demonstração das suas potencialidades, simulou-se a aplicação do módulo a um caso de estudo 

– edifício de habitação multifamiliar localizado em Vila Nova de Gaia – e avaliou-se o 

desempenho térmico do edifício antes e após a intervenção de reabilitação, com recurso à 

metodologia definida na regulamentação térmica nacional (REH). Avaliou-se ainda o 

contributo de energias renováveis recorrentes da integração de painéis solares fotovoltaicos nos 

módulos através da ferramenta de simulação PVGis. 

 

Como resultado deste estudo obteve-se uma solução modular otimizada para reabilitação de 

fachadas, com um coeficiente de transmissão térmica reduzido em 45 % em relação ao primeiro 

protótipo, com uma distribuição de temperaturas superficiais constantes ao longo de todo o 

módulo e com um sistema de fixação que garante um isolamento exterior da fachada contínua. 
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A aplicação da solução ao edifício em estudo, com os painéis solares fotovoltaicos integrados 

nos módulos da fachada orientada a sul, permitiu reduzir em 28 % as necessidades nominais 

globais de energia primária em relação à situação inicial.  

 

Palavras-Chave: desempenho energético; reabilitação energética de fachadas; módulos 

prefabricados; ensaios experimentais; simulação numérica. 
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ABSTRACT 

The majority of the Portuguese building stock was built decades ago, when there were still no 

regulatory procedures regarding the thermal performance of buildings, which place these 

buildings as the largest energy consumers. In order to tackle the high energy consumption of 

the building stock, the construction sector has recently defined sustainability strategies as one 

of its top priorities, with an increasing concern about the promotion of the energy efficiency of 

buildings by the construction and real estate agents, and by the users of buildings, which can 

become the most benefited ones. The necessity to improve the energy efficiency of buildings 

along with the stagnation in the construction of new buildings, owing to the economic crisis 

that Portugal has been facing, increases the need to intervene in existing buildings. 

 

The present dissertation has the main objective of characterizing and optimizing the thermal 

performance of prefabricated modules for energy renovation of residential building facades. 

The solution analysed in this study offers advantages at the thermal and economical levels, 

along with high simplicity and possibility of integration of photovoltaic solar panels. The 

thermal behaviour of the developed solution (first prototype) was observed experimentally in 

the laboratory. The experimental results allowed the validation of a numerical model, using the 

ANSYS simulation tool, for the study of future solutions subjected to an optimization process 

(second prototype). In order to demonstrate its potential, the application of the module to a 

multi-family building in Vila Nova de Gaia was simulated and the thermal performance of the 

building, before and after the intervention, was evaluated using REH. The contribution of 

renewable energies due to the integration of photovoltaic solar panels in the modules was also 

investigated through the PVGis simulation tool. 

 

As a result, a modular solution optimized for facade renovation was developed which presents 

a thermal transmittance value reduced by 45 % compared to the first prototype, a constant 

surface temperature distribution throughout the module, and a fixation system that ensures an 

external insulation of the continuous facade. The application of this solution to the building 

under study, with integrated photovoltaic solar panels in the south facing modules, allowed 

reducing the nominal global primary energy needs by 28 % relative to the initial situation. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  

1.1 Enquadramento 

Atualmente existe uma grande preocupação, principalmente nos países industrializados, 

relativa ao esgotamento dos recursos naturais e à conservação da natureza, face aos elevados 

consumos e produção de energia. Tendo em vista o conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

que surgiu em 1987 através da divulgação da publicação “O Nosso Futuro Comum”, também 

conhecida como “Relatório de Brundtland”, é necessário ponderar o consumo de energia e de 

matérias-primas para que as necessidades atuais sejam satisfeitas sem comprometer a satisfação 

das necessidades das gerações futuras. Assim, o desenvolvimento sustentável baseia-se na 

utilização dos recursos naturais de acordo com a sua capacidade de renovação, de modo a evitar 

o seu esgotamento [WCED, 1987]. 

 

O sector da construção civil é um dos que mais contribui para o consumo de energia e emissões 

de Gases de Efeito de Estufa (GEE), devido a diversos fatores, desde a utilização de grandes 

quantidades de matérias-primas e energia para processos construtivos, até à construção de 

edifícios sem preocupações com a qualidade da envolvente e adequação ao clima no qual estão 

inseridos, bem como a utilização de sistemas pouco eficientes. Porém, as sociedades atuais 

impõem cada vez mais padrões de conforto mais elevados, o que, aliado ao baixo nível de 

qualidade da envolvente de grande parte do edificado, solicita a instalação de sistemas de 

climatização com potências elevadas e, consequentemente, com elevados consumos energéticos 

[Silva, 2013]. 

 

Com efeito, devido ao compromisso assumido pelos países da União Europeia (EU) no âmbito 

do Protocolo de Quioto, do qual Portugal foi signatário, os Estados-Membros mobilizaram-se 

no sentido de adotar modelos energéticos que permitam alcançar um melhor desempenho dos 

edifícios [Mateus & Bragança, 2006]. De modo a transpor essas exigências para um domínio 

de medidas regulamentares, surgiu em 2002 a Diretiva relativa ao Desempenho Energético de 

Edifícios: EPBD - Energy Performance of Buildings Directive. A EPBD foi transposta para a 

legislação Portuguesa, em 2006, através da implementação do Sistema de Certificação 

Energética dos Edifícios (SCE), do Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização 
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dos Edifícios (RSECE) e do Regulamento das Características de Conforto Térmico de Edifícios 

(RCCTE). Neste contexto, o Estado Português promoveu com forte dinamismo a eficiência 

energética dos edifícios, o que se traduziu não só na eficácia do sistema de certificação 

energética, mas também no diagnóstico de aspetos cuja aplicação prática se revelou passível de 

melhoria, designadamente no diagnóstico de problemas e na proposta de melhorias do 

desempenho térmico. 

 

Em 2010, a EPBD foi alvo de atualização, que se traduziu na introdução da Diretiva 

2010/31/EU – EPBD – recast. Esta diretiva veio clarificar alguns dos princípios definidos na 

anterior diretiva e introduzir novas disposições que visam o reforço do quadro de promoção do 

desempenho energético nos edifícios, à luz das metas e dos desafios acordados pelos Estados-

Membros para 2020. As “metas 20-20-20” abrangem os sectores dos transportes, edifícios 

(residencial e serviços), indústria e setor público do estado e têm como objetivo cumprir três 

grandes metas em 2020, em relação ao ano de 1990: poupar 20% no consumo anual de energia 

primária melhorando a eficiência energética, reduzir em 20% as emissões de dióxido de carbono 

(CO2) e aumentar em 20% a utilização de energia proveniente de fontes de energia renováveis. 

 

A atualização da Diretiva foi transporta para a Lei Portuguesa, entrando em vigor o novo SCE, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto [DL118, 2013], que introduziu o 

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

de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS). A transposição para 

o direito nacional veio introduzir várias alterações, tais como: a aglutinação num só diploma de 

uma matéria anteriormente regulada em três diplomas distintos (SCE, REH e RECS); a clara 

separação do âmbito de aplicação da REH e do RECS, passando aquele a incidir exclusivamente 

sobre os edifícios de habitação e este último sobre os de comércio e serviços; definição de 

requisitos mínimos para a envolvente e para os sistemas técnicos dos edifícios de habitação 

para garantirem um bom desempenho energético dos mesmos; promoção da utilização de fontes 

de energia renovável com natural destaque para o aproveitamento do recurso solar 

abundantemente disponível em Portugal; introdução do conceito de edifício com necessidades 

quase nulas de energia; reconhecimento do pré-certificado e do certificado SCE como 

certificações técnicas e eliminação das auditorias de qualidade do ar interior. 

 

Em virtude das metas referidas, a EPBD – recast introduziu, tal como referido, o conceito de 

edifícios de energia quase-nula (nZEB) e estabeleceu a obrigatoriedade de todos os edifícios 
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novos serem nZEB a partir de 31 de dezembro de 2020 e a partir de 2018 para edifícios públicos. 

Um edifício nZEB é um edifício com um desempenho energético muito elevado no qual as 

reduzidas necessidades energéticas são, em grande parte, supridas por energia renovável 

produzida no local ou nas proximidades. A regulamentação portuguesa estabelece os mesmos 

princípios que a Diretiva, contudo, à semelhança da maioria dos Estados-Membro, ainda não 

existem indicadores numéricos para a energia primária ou emissões de carbono, não estabelece 

a parte mínima admissível de energia de origem renovável e não é objetiva quanto à origem da 

energia renovável que será considerada. 

 

Efetivamente, embora estas medidas regulamentares representem elevados níveis de exigência, 

a qualidade dos novos edifícios está salvaguardada porque se pressupõe que a obrigatoriedade 

do cumprimento da legislação em vigor é capaz de garantir que esses edifícios são projetados e 

construídos segundo um padrão de qualidade térmica e de eficiência energética adequado 

[Simões, 2016]. As medidas de eficiência energética devem focar-se, principalmente, no 

edificado português existente [Corvacho, 2016]. Os edifícios existentes, especialmente os que 

foram construídos antes da implementação da regulamentação térmica, que representam grande 

parte do edificado Português [Costa et al., 2014], se por um lado apresentam diversos 

constrangimentos técnicos, funcionais e económicos, que dificultam a melhoria significativa do 

seu desempenho energético sem intervenções complexas e dispendiosas que desencorajam os 

promotores, por outro lado representam os edifícios maiores consumidores de energia e os 

menos eficientes [Almeida & Ferreira, 2016; Torgal, 2013]. Aditivamente, é importante 

ressalvar que a redução desejada das emissões de carbono no ambiente construído, 

nomeadamente em 90% relativamente aos valores de 1990 até 2050 [Comissão Europeia, 

2011], não será possível sem intervir ao nível do edificado existente. Portanto, não se podem 

perder oportunidades quando se intervém no mesmo [Almeida & Ferreira, 2016], valorizando 

termicamente a sua envolvente e dotando-o de sistemas de climatização mais eficientes 

[Simões, 2016]. 

 

A reabilitação energética é uma estratégia fundamental para aumentar os padrões de qualidade 

térmica dos edifícios, criando condições que não existiam na altura em que foram construídos 

e quando não existiam preocupações ao nível do conforto térmico. Não obstante, para garantir 

intervenções eficazes, é necessário garantir um equilíbrio entre aspetos ambientais, sociais e 

económicos. Na aplicação do conceito de reabilitação energética existe uma série de fatores 

específicos que podem, eventualmente, pôr em causa a eficácia da sua exequibilidade porque o 
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layout já está definido, o que leva a que a reabilitação, numa primeira instância, deva ser 

perspetivada mais ao nível da eficiência energética, intervindo na envolvente, do que na 

inclusão das renováveis [Ascenso, 2012]. 

 

A envolvente ou “pele” de um edifício reúne todos os elementos estruturais, materiais e 

restantes elementos que separam o ambiente interior do exterior, podendo incluir portas, 

janelas, paredes, coberturas e pavimentos. A qualidade da envolvente é um dos fatores que mais 

influencia a quantidade de energia que se vai consumir durante a fase de utilização de um 

edifício, em particular nas operações relacionadas com a manutenção da temperatura de 

conforto interior e com a iluminação natural [Mateus & Bragança, 2006]. Considerando que as 

paredes de fachada são um dos elementos da envolvente dos edifícios com maiores trocas 

térmicas com o exterior, assim como são aquelas que exigem a intervenção mais morosa e 

complexa, será prioritário o desenvolvimento de soluções inovadoras para este tipo de 

envolvente [Silva, 2013]. 

 

O desenvolvimento de soluções integradas de reabilitação de edifícios a custos reduzidos que 

contribuam para atingir edifícios nZEB é fundamental, e a nível Europeu ainda não foram 

desenvolvidas soluções nesse âmbito. Em obras de reabilitação, com recurso a técnicas 

convencionais de reabilitação, é comum estarem envolvidas várias especialidades in situ, o que 

se traduz numa maior probabilidade de ocorrerem erros construtivos e custos extra. Também, a 

longa duração e os riscos associados a este tipo de intervenção aumentam a hesitação dos 

ocupantes dos edifícios em reabilitar as suas habitações. Neste contexto, surge o Projeto 

Europeu MORE-CONNECT (H2020) – Development and advanced prefabrication of 

innovative, multifunctional building envelope elements for MOdular REtrofitting and smart 

CONNECTions, direcionado para os edifícios residenciais, e que tem por objetivo contribuir na 

resolução destes desafios através do desenvolvimento de soluções prefabricadas e 

multifuncionais para a reabilitação dos edifícios. Os principais objetivos para este projeto são 

os seguintes: 

 Desenvolver soluções modulares prefabricadas para a reabilitação da envolvente dos 

edifícios; 

 Reduzir as necessidades de energia primária dos edifícios em estudo em, pelo menos, 

80% relativamente à situação atual; 

 Garantir retornos do investimento inferiores a 8 anos; 
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 Garantir que a duração das obras de reabilitação não exceda 5 dias. 

 

O presente estudo insere-se no âmbito do Projeto MORE-CONNECT, do qual a Universidade 

do Minho faz parte, e que visa reabilitar o edifício Eng. Mota Pinto. Este trabalho irá analisar o 

desenvolvimento de módulos de reabilitação de fachada prefabricados, procedendo à sua 

caracterização e otimização de desempenho. 

 

Os painéis de reabilitação de fachada serão produzidos e aplicados por empresas parceiras da 

Universidade do Minho no projeto e pretende-se que estes sejam fáceis e rápidos de aplicar, 

que permitam uma otimização do desempenho energético do edifício, com um controlo de 

qualidade da solução de reabilitação, que incluam materiais com baixo impacte ambiental e que 

facilitem a obtenção de um edifício nZEB ou, preferencialmente, ZEB. 

 

1.2 Objetivos 

Face à situação económica do país e às previsões existentes ao nível do desequilíbrio ambiental, 

são colocados desafios inexoráveis às empresas de construção e aos restantes intervenientes do 

setor, que não devem ser encarados como uma obrigação – para se cumprirem as exigências 

regulamentares – mas como uma estratégia de afirmação num mercado da construção cada vez 

mais competitivo. Estes desafios atuais passam, em grande parte, por técnicas de reabilitação 

energética inovadoras. 

 

Uma das tecnologias com maior potencial para a reabilitação é a prefabricação de soluções para 

isolamento térmico exterior de fachadas. A prefabricação permite a produção automatizada de 

soluções em série, uma maior rapidez na produção, maior controlo de qualidade nas soluções 

finais uma vez que não se encontram dependentes da qualidade da mão-de-obra executante e a 

obtenção de uma solução otimizada economicamente que permita tornar os edifícios existentes 

em edifícios com necessidades de energia nulas ou quase nulas através de uma reabitação 

profunda. 

 

Com esta dissertação pretende-se estudar o comportamento térmico de soluções de reabilitação 

modular para a aplicação em edifícios existentes. Em primeiro lugar, estudar-se-ão as 

características específicas do módulo de reabilitação energética da fachada, com a sua 

otimização em termos de características físicas (aspeto, dimensões, espessuras, densidade), 
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ligações e materiais. Em segundo lugar, para a demonstração das potencialidades do módulo 

prefabricado, avaliar-se-á o desempenho energético de um edifício multifamiliar, que será o 

caso de estudo, antes da colocação do módulo e simular-se-á, em seguida, o desempenho do 

edifício com a aplicação do módulo nas suas fachadas. Em terceiro lugar, para promoção da 

utilização de fontes de energia renovável, em particular para o aproveitamento do recurso solar, 

dado que em Portugal esse recurso está abundantemente disponível, estudar-se-á a integração 

de painéis solares fotovoltaicos. Simular-se-á a integração do sistema fotovoltaico 

particularizada para o edifício caso de estudo, tendo em conta a área disponível, o 

sombreamento, a orientação das fachadas e a intensidade da radiação solar captada. 

Seguidamente, avaliar-se-á a contribuição de energia produzida por este sistema. Por último, 

em quarto lugar, realizar-se-á uma análise de custos-benefícios, aplicada ao caso de estudo, para 

estudar a viabilidade da aplicação dos módulos prefabricados. 

 

1.3 Organização da Dissertação 

A apresentação e desenvolvimento dos diversos temas encontram-se organizados em seis 

capítulos, nos quais são abordados os assuntos seguidamente descritos. 

 

O Capítulo 1 – Introdução, de carácter geral, apresenta um breve enquadramento e 

contextualização do tema, bem como a definição dos objetivos que deram origem ao 

desenvolvimento da presente dissertação. Adicionalmente, apresenta a forma como o trabalho 

está estruturado. 

 

O Capítulo 2 – Estado de Arte – contempla um conjunto de dados estatísticos a nível europeu 

e nacional que evidencia a necessidade de reabilitação dos edifícios existentes em detrimento 

da construção de novos edifícios. Aborda também a temática da eficiência energética e da 

reabilitação energética dos edifícios, apresentando estratégias convencionais e inovadoras, 

particularmente vocacionadas para as fachadas. 

 

No Capítulo 3 – Metodologia – estão apresentados todos os procedimentos e critérios adotados  

ao longo da presente dissertação e as ferramentas utilizadas no âmbito das atividades realizadas, 

por forma a atingir os objetivos previamente definidos. 
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A apresentação do módulo de reabilitação prefabricado é feita no Capítulo 4 – Módulo de 

Reabilitação Prefabricado – onde são detalhadas todas as características ao nível da geometria, 

constituição e produção dos protótipos. Além disso, é apresentado o desempenho térmico dos 

módulos prefabricados, resultante dos ensaios experimentais e a validação do modelo numérico 

dos módulos com base nos resultados da campanha experimental. Este capítulo apresenta ainda 

os processos de otimização do desempenho do módulo e das ligações entre os módulos. Por 

fim, como resultado do processo de otimização, apresenta-se a solução final e respetivas 

pormenorizações. 

 

O Capítulo 5 – Caso de Estudo – centra-se na avaliação do desempenho térmico do edifício em 

estudo antes e após a colocação dos módulos de reabilitação energética. Inclui, ainda, a análise 

do contributo obtido através da integração dos painéis solares fotovoltaicos no módulo de 

reabilitação prefabricado e uma análise económica resultante da implementação dos módulos 

no edifício caso de estudo. 

 

No Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros, são expostos os objetivos atingidos, 

apresentadas as conclusões do estudo desenvolvido e sugestões de trabalhos futuros no âmbito 

deste estudo. 
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CAPÍTULO 2 - ESTADO DE ARTE 

O presente capítulo tem como principal objetivo o enquadramento dos trabalhos realizados ao 

longo da presente dissertação, evidenciando a necessidade de desenvolvimento de soluções 

eficientes com vista à reabilitação energética de edifícios. É fundamental desenvolver 

estratégias que permitam reduzir o consumo energético das sociedades bem como o contributo 

do parque habitacional para o mesmo efeito. A eficiência energética e em particular a 

reabilitação energética apresentam-se como soluções cruciais para a resolução desta 

problemática. No presente capítulo são apresentadas estratégias convencionais assim como 

estratégicas inovadoras. No âmbito do projeto, em que este estudo se insere, é dada especial 

relevância a estratégias vocacionadas para a reabilitação de fachadas. 

 

2.1 Eficiência Energética dos Edifícios 

Numa era pautada pelo acelerado aumento do aquecimento global e pela recessão económica, 

a eficiência energética surge como uma solução estratégica para a sustentabilidade [Sousa, 

2012]. O sector dos edifícios é um dos maiores consumidores de energia a nível global e, 

consequentemente, representa um forte contributo para as emissões de GEE, as quais têm como 

principais fontes a produção e uso de energia. Atualmente, é possível observar claras 

associações entre as alterações climáticas e as emissões de GEE. No sentido de mitigar os 

efeitos das alterações climáticas têm sido tomadas medidas a nível mundial para promover a 

eficiência energética, reduzindo o consumo da energia, bem como para expandir a produção e 

consumo de energia proveniente de fontes renováveis [Almeida, Ferreira, & Rodrigues, 2011; 

Silva et al., 2012]. 

 

Na Europa, os edifícios são responsáveis por cerca de 40 % do consumo total de energia e 36 % 

das emissões de CO2 [Sousa, 2012]. Em Portugal, em 2010 (entre outubro de 2009 e setembro 

de 2010), o consumo total de energia do sector doméstico foi estimado em 5 902 024 tep 

(toneladas equivalentes de petróleo), pertencendo quase metade deste consumo ao alojamento 

(49,4 %) e o restante afeto ao consumo de energia nos veículos utilizados no transporte 

individual dos residentes no alojamento (50,6 %), tal como apresentado na Figura 1 [INE & 

DGEG, 2011]. 
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Figura 1 – Repartição do consumo total de energia para o sector doméstico em Portugal, 2010 

[INE & DGEG, 2011] 

 

O total das emissões de CO2 em Portugal foi estimado em 11,5 milhões de toneladas, estando 

21,5 % dessa fatia associada ao consumo de energia no alojamento (Figura 2) [INE & DGEG, 

2011]. 

 

 

Figura 2 - Distribuição das emissões totais de CO2 em Portugal, 2010 [INE & DGEG, 2011] 

 

Tendo em conta que as previsões apontam para um aumento do consumo de energia no setor 

dos edifícios [Sousa, 2012], a racionalização do consumo energético, para reduzir a 

dependência energética, e as emissões de CO2, devem ter uma maior relevância do que o recurso 

a soluções de energia renovável. Neste sentido, este estudo segue a abordagem desenvolvida 

por Lysen em 1996, designada por “The Trias Energica”, que consiste numa estratégia baseada 

em 3 etapas: 1) reduzir as necessidades energéticas, 2) utilizar fontes de energia renovável e 3) 

satisfazer as reduzidas necessidades de energia de forma eficiente e limpa. Esta abordagem 

torna evidente que a poupança de energia é a primeira fonte de energia renovável atualmente 

disponível [Sousa, 2012]. Aplicado à reabilitação, este primeiro passo torna prioritária a 

intervenção na envolvente do edifício e a substituição dos sistemas/equipamentos por outros 

mais eficientes, de forma a reduzir as necessidades energéticas. Numa segunda fase, a 

prioridade será a integração de energias renováveis para satisfazer as reduzidas necessidades 
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energéticas. Por último, e apenas quando não existem outras soluções, se torna viável a 

utilização de combustíveis fósseis. 

 

2.2 Reabilitação Energética dos Edifícios 

A reabilitação energética dos edifícios é uma estratégia promissora para a redução do consumo 

de energia para aquecimento, arrefecimento, ventilação e iluminação, através da correção de 

situações de inadequação funcional, reduzindo o impacte dos edifícios para o ambiente e, por 

conseguinte, conduzindo a uma beneficiação da qualidade térmica do edifício e das condições 

de conforto dos seus habitantes [ADENE, et al., 2004]. Com efeito, a reabilitação em 

comparação com a demolição e reconstrução apresenta vantagens tanto a nível social e 

económico como ambiental. A nível económico a reabilitação tem vantagens, nomeadamente 

na redução dos custos de transportes dado que é necessária menor quantidade de materiais e 

como consequência menos viagens para os respetivos transportes e proporciona o 

desenvolvimento económico local com a renovação e gestão de bairros degradados. As 

vantagens a nível ambiental incluem: redução do volume de aterros e escavação, redução da 

ocupação do terreno, reutilização de infraestruturas existentes, reutilização de materiais, menor 

energia incorporada nos materiais e menores desperdícios de materiais. A nível social a 

reabilitação, geralmente, proporciona menor perturbação, comparativamente com a demolição 

e construção nova, reduzindo os incómodos para os utilizadores do edifício e para a vizinhança 

[Power, 2008]. 

 

Portugal é um país que, no ramo da construção, durante muito tempo se centrou na construção 

nova em detrimento da reabilitação, com valores de produtividade no segmento da reabilitação 

de edifícios inferior à média europeia [INE & LNEC, 2013]. Em 2011, Portugal detinha valores 

de produtividade1 no setor da reabilitação de edifícios na ordem dos 26,1 %, enquanto que a 

média da União Europeia situava-se nos 34,9 %. Esta situação deve-se ao fato do principal 

segmento do setor da construção ser o da construção de edifícios (40,0 %), enquanto que em 

diversos países da UE (e.g. Alemanha, Itália e Dinamarca) o segmento da reabilitação é o 

principal segmento do setor da construção, representando mais de metade da produtividade do 

setor [INE & LNEC, 2013]. De acordo com estudos de Silva et al. (2012), no âmbito da 

                                                 
1 Valor de todos os gastos que concorrem para a realização de obras, que se distribui por reabilitações de edifícios, 

construções novas de edifícios e obras de engenharia [INE & LNEC, 2013]. 
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reabilitação integrada, a reabilitação ainda não representa para Portugal uma mais-valia devido 

essencialmente ao facto das práticas correntes das intervenções nos edifícios existentes serem 

na sua maioria: 

 Intervenções de manutenção da envolvente do edifício, as quais não aumentam o 

desempenho energético do mesmo; 

 Ações isoladas de melhoria da envolvente ou sistemas, as quais podem aumentar o 

desempenho energético do edifício, porém, apresentam tempos excessivos de aplicação 

ou o seu reduzido aumento de desempenho energético se traduz em tempos de 

amortização do investimento muito elevados; 

 Demolição e reconstrução, resultando em edifícios novos, com desempenhos 

energéticos potencialmente mais elevados, mas que só podem ser executados em 

edifícios devolutos ou quando os inquilinos aceitem um realojamento temporário. 

 

Em 2011, em Portugal, cerca de 70,0 % dos edifícios existentes diziam respeito a construções 

anteriores a 1990 (ano da publicação do primeiro regulamento relativo ao desempenho térmico 

dos edifícios) [INE & LNEC, 2013]. Parte desse parque edificado apresenta-se como grande 

consumidor de energia, frequentemente associado ao uso intensivo de equipamentos de 

aquecimento e arrefecimento do ar interior. Este facto é entendível na medida em que, durante 

a conceção destes edifícios, não foram tidas em conta exigências e preocupações térmicas e, 

ainda assim, pretende-se que estes proporcionem condições mínimas de conforto [ADENE, et 

al., 2004; Almeida, 2012]. Alguns estudos indicam que os edifícios construídos em Portugal 

até 1990 contribuirão em 2050 com mais de 80 % dos consumos neste setor, se neles não forem 

feitas quaisquer intervenções de reabilitação energética [IEA Annex 50, 2011a]. 

 

Uma vez que a produção de energia está associada a graves repercussões a nível ambiental (e.g. 

esgotamento de recursos naturais, aumento do efeito de estufa) e o preço da energia é cada vez 

mais elevado, é fundamental apostar na reabilitação energética dos edifícios existentes 

[Almeida, Ferreira & Rodrigues, 2011]. 

 

A Figura 3 apresenta um diagrama que reflete as diferentes estratégias de reabilitação energética 

de edifícios, tal como serão abordadas nos subcapítulos seguintes.  
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Figura 3 – Estratégias para a reabilitação energética de edifícios: abordagem adotada na 

presente dissertação 

 

No presente estudo foi dada maior relevância às estratégias prefabricadas para reabilitação de 

paredes exteriores. 

 

2.3 Estratégias Convencionais de Reabilitação Energética 

É possível intervir nos edifícios através da reabilitação térmica da sua envolvente (opaca e 

transparente), recorrer à substituição dos sistemas por outros com melhores rendimentos e de 

menores consumos e recorrer a energias provenientes de fontes renováveis [Silva, 2014]. O 

aumento do isolamento térmico dos elementos da envolvente (paredes exteriores, pavimentos 

sobre espaços exteriores ou não-aquecidos, coberturas e vãos envidraçados) e o controlo dos 

ganhos solares através dos vãos envidraçados, mediante a adoção de proteções solares 

adequadas, com o intuito de otimizar os ganhos em relação às necessidades de aquecimento e 

de arrefecimento do edifício, respetivamente no Inverno e no Verão, são medidas utilizadas 

com o objetivo de reforçar termicamente a envolvente dos edifícios [ADENE, et al., 2004].  

 

As coberturas, muitas vezes denominadas por “quinta fachada”, protegem os edifícios da 

precipitação e atenuam temperaturas em situações extremas do clima, necessitando, por isso, 

de estar em excelentes condições de funcionamento. No entanto, são justamente as coberturas 

os locais em que se encontram as principais origens de patologias à escala do edificado, 

tornando-se estas, por consequência, a maior causa de reclamações dos utilizadores [Tirone & 

Nunes, 2011]. Assim, considera-se o isolamento térmico de uma cobertura como uma 
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intervenção de eficiência energética prioritária, dado que os benefícios das respetivas 

intervenções são imediatos em termos da diminuição das necessidades energéticas [ADENE, et 

al., 2004]. 

 

Relativamente aos pavimentos sobre o exterior ou espaços interiores não aquecidos (garagens, 

caves não-habitáveis, etc.), o reforço do isolamento térmico é fundamental visto que as perdas 

de calor podem atingir os 15 % em relação à envolvente total do edifício, e permite reduzir as 

referidas perdas através do solo até 80 % [ADENE, et al., 2004; PCS, 2015].  

 

Nas paredes exteriores existe a possibilidade de colocar isolamento térmico pelo exterior 

(revestimentos independentes com interposição de um isolante térmico no espaço de ar - 

fachada ventilada; sistemas compósitos de isolamento térmico exterior – ETICS; rebocos 

isolantes; componentes prefabricados constituídos por um isolante e um paramento, fixados 

diretamente à parede – vêtures), interior (painéis isolantes prefabricados; contra-fachada) ou 

em caixa-de-ar (incorporação de espumas injetadas na caixa de ar; incorporação de materiais 

isolantes soltos na caixa de ar) [ADENE, et al., 2004]. Cada solução possui características 

diferentes, resumidamente apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Quadro resumo das características das soluções de reabilitação energética de paredes exteriores 

  Isolamento térmico exterior Isolamento térmico interior Isolamento térmico em caixa de ar 

Eficiência do isolamento térmico x   

Proteção das paredes contra agentes 

atmosféricos 
x   

Descontinuidade da camada isolante x x  

Correção das pontes térmicas x   

Redução do risco de condensações x   

Conservação da inércia térmica das paredes x   

Manutenção da dimensão do espaço útil 

interior 
x  x 

Permanência dos ocupantes no edifício 

durante as obras 
x   

Melhoria do aspeto exterior dos edifícios x   

Melhoria do aspeto interior dos edifícios  x  

Ausência de constrangimentos 

arquitetónicos 
  x 

Custo mais reduzido   x 

Obras independentes das condições 

atmosféricas 
 x  

Ausência de risco de fendilhação dos 

revestimentos (em soluções com 

revestimentos contínuos) 
  x 

Rapidez de aplicação x x  

Facilidade de aplicação x x  



Caracterização e Otimização do Desempenho dos Módulos de Reabilitação Energética da Fachada do Edifício 

Eng. Mota Pinto em Gaia 

 

16  Capítulo 2 - Estado de Arte 

Quando se trata de uma parede dupla com caixa-de-ar, esta deve ser preenchida com material 

isolante, reduzindo assim a perda de calor até 60 % [PCS, 2015]. Quando a parede é constituída 

apenas por um pano de alvenaria – parede simples - o isolamento térmico pelo exterior, na 

maioria dos casos, constitui a melhor solução, dado que as vantagens superam nitidamente os 

inconvenientes, em comparação com a solução de isolamento pelo interior [ADENE, et al., 

2004], como por exemplo: o isolamento térmico é mais eficiente, as paredes preexistentes ficam 

protegidas pelos agentes atmosféricos, a inércia térmica do edifício é preservada, os espaços 

interiores não são reduzidos, entre outras vantagens, sendo a solução pelo exterior o objeto de 

estudo da presente dissertação.  

 

Relativamente à envolvente transparente, os vãos envidraçados constituem elementos 

vulneráveis da envolvente de edifícios, dado que cerca de 25 % a 30 % da energia utilizada para 

aquecimento é perdida para o exterior através das janelas ou de caixilharias ineficientes 

[PCS, 2015]. A reabilitação térmica dos vãos envidraçados pode-se concretizar a partir: do 

reforço do isolamento térmico do edifício aplicando uma nova janela, preferencialmente de 

vidro duplo e com uma lâmina de ar tanto maior quanto possível (se porventura a preexistente 

possui caixilharias muito degradadas); da redução das infiltrações de ar não-controladas com 

substituição de materiais vedantes envelhecidos das juntas vidro-caixilho; da melhoria da 

ventilação natural através da utilização de grelhas integradas nos caixilhos das janelas; do 

aumento da captação de ganhos solares do Inverno e do reforço da proteção da radiação solar 

durante o Verão a partir da adoção de proteções solares móveis [ADENE, et al., 2004].   

 

Os sistemas dos alojamentos no setor residencial apresentam-se como grandes consumidores 

de energia, sendo importante intervir a este nível. Esta intervenção passa pela substituição dos 

sistemas e dos equipamentos por outros com maiores rendimentos e, sempre que possível, 

proceder à integração de fontes de energia renovável. A integração de fontes de energia 

renovável é ainda uma medida muito incipiente no parque habitacional português, 

representativa apenas de 25 % do consumo total de energia nos alojamentos [INE & DGEG, 

2011]. 

 

2.4 Estratégias para Reabilitação Energética de Fachadas 

De seguida, apresentam-se estratégias de reabilitação energética particularmente direcionadas 

para a zona das fachadas. À semelhança do tema da presente dissertação, exploram-se soluções 
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que possam ser aplicadas de um modo rápido com elevada qualidade do resultado final, e que 

contribuam para um bom desempenho térmico da envolvente.  

 

2.4.1 Módulo de reabilitação prefabricado com betão reforçado com fibras 

de vidro 

Este módulo para reabilitação de fachadas, do tipo sanduíche, é constituído por duas lâminas 

de betão reforçado com fibras de vidro - GRC (Glass Reinforced Concrete) -, geralmente com 

10 mm de espessura com um núcleo de um material isolante (e.g. lã de vidro, poliestireno 

expandido, lã mineral). A espessura total desta solução é usualmente de 100 mm. O 

funcionamento do conjunto é assegurado pela colagem do isolante às lâminas de GRC e por 

intermédio de conetores plásticos que conferem estabilidade ao painel. Nos bordos dos painéis 

existem orifícios que, aliados à estrutura dos materiais isolantes, permitem uma ventilação 

adequada, evitando o risco de condensações no seu interior [Pavicentro, n.d.]. A Figura 4 

apresenta um corte desta solução com a identificação de todos elementos que a constituem, bem 

como o funcionamento esquemático do sistema de ventilação. 

 

  

Figura 4 - Solução tipo de painel prefabricado com betão reforçado com fibras de vidro: a) 

corte; b) sistema de ventilação [Pavicentro, n.d.] 
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A solução mais utilizada para o revestimento exterior deste painel é o ETICS (Figura 5) [Correia 

et al., 2005]. 

 

 

Figura 5 - Solução tipo de painel prefabricado com betão reforçado com fibras de vidro com 

revestimento exterior ETICS [Correia et al., 2005] 

 

A instalação dos painéis é efetuada por intermédio de ganchos que permitem a fixação às 

fachadas existentes do edifício e por pontos de apoio nas lajes (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Exemplificação dos ganchos de fixação dos painéis ao edifício (à esquerda); Corte 

numa secção de apoio do painel (à direita) [Yonghai, 2011] 
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A Figura 7 mostra a colocação do painel para alturas elevadas, sendo necessário recorrer a 

meios elevatórios. 

 

 

Figura 7 – Colocação do painel num edifício com o auxilio de um meio elevatório 

[Yonghai, 2011] 

 

Para além dos painéis de fachada GRC do tipo sanduíche existem ainda painéis nervurados e 

com suporte metálico (stud frame) (Figura 8) [Silva, 2013; Pereira, 2013].  

 

 

Figura 8 – Painel do tipo nervurado, com suporte metálico e sanduíche [Pereira, 2013] 

 

Devido à utilização das fibras de vidro, este tipo de painel caracteriza-se pela sua durabilidade, 

resistência à tração, flexibilidade de formas e ausência de problemas de corrosão. É possível 

adaptar a qualquer tipo de estrutura, devido ao sistema móvel de fixação, e proceder a uma 

montagem relativamente rápida. Contudo, o elevado preço da solução, associado às matérias-

primas e à fabricação dos painéis, bem como o seu elevado peso (cerca de 70 kg/m2) conduzem 

a um tipo de solução com uma relação custo/benefício baixa [Silva, 2013]. 
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2.4.2 Módulo de reabilitação estandardizado semi-prefabricado com 

incorporação de painéis de isolamento a vácuo  

Os painéis de isolamento a vácuo (VIP) surgiram em meados dos anos 80 como um material de 

isolamento inovador para frigoríficos e congeladores, onde o espaço para o isolamento era 

bastante limitado. Para uma mesma espessura, possui uma resistência térmica 5 a 10 vezes 

superior comparativamente a isolamentos convencionais, por exemplo, a lã mineral. São painéis 

com grande potencial para aplicação em reabilitações de edifícios, porém, é preciso ter em linha 

de conta a durabilidade da solução, dado que estudos apontam para uma vida útil reduzida do 

VIP (cerca de 25-40 anos) [Johansson, 2012]. 

 

Em 2011, na Suíça, surgiu um módulo de reabilitação que incorpora painéis de isolamento a 

vácuo (Figura 9), que pode ser aplicado tanto na zona opacada da fachada bem como na área 

dos envidraçados [IEA Annex 50, 2011b].  

 

 

Figura 9 – Constituição do módulo de reabilitação semi-prefabricado com incorporação de 

painéis de isolamento a vácuo [IEA Annex 50, 2011a] 

 

Este módulo possui uma espessura de 320 mm que pode variar de acordo com o coeficiente de 

transmissão térmica e consoante o diâmetro das tubagens de ventilação adotadas. Apresenta 
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uma altura igual à altura do piso do edifício a reabilitar. O módulo é constituído pelas seguintes 

camadas: 

 Uma camada de regularização, composta por uma placa de gesso cartonado e uma manta 

de isolamento de lã de vidro, colocada na parede exterior existente (Figura 10); 

 Uma estrutura composta por vigas metálicas (ou madeira termicamente isolada), 

servindo de suporte para a colocação do isolamento em lã de rocha, com vazios 

dimensionados para a passagem de tubagens e cablagens (Figura 11); 

 Uma segunda camada de material isolante composta por painéis de isolamento em vácuo 

(VIP), possibilitando a redução das pontes térmicas provocadas pelas cavidades criadas 

para a passagem das tubagens; 

 Uma camada de revestimento que pode ser prefabricada e entregue com o módulo, ou 

montado no local, incluindo opções como revestimentos delgados, ou até painéis de 

madeira ou metálicos do tipo fachada ventilada (Figura 12). 

 

 

Figura 10 – Camada de regularização do módulo de reabilitação semi-prefabricado com 

incorporação de painéis de isolamento a vácuo [IEA Annex 50, 2011b] 

 

 

Figura 11 – Negativos na camada de isolamento para a passagem de tubagens e cablagens 

[IEA Annex 50, 2011b] 

 

 



Caracterização e Otimização do Desempenho dos Módulos de Reabilitação Energética da Fachada do Edifício 

Eng. Mota Pinto em Gaia 

22  Capítulo 2 - Estado de Arte 

 

Figura 12 - Módulo de reabilitação semi-prefabricado com incorporação de painéis de 

isolamento a vácuo com revestimento exterior em madeira [IEA Annex 50, 2011b] 

 

Para a colocação dos módulos nas paredes existentes do edifício é necessário primeiro proceder 

a trabalhos de preparação da envolvente: remoção dos peitoris das janelas existentes (no caso 

de ampliação da abertura), persianas, coberturas, beirais do telhado e a medição e colocação 

dos pilares de madeira (estrutura que vai fixar os painéis à parede) na parede existente. Depois, 

com o auxílio de uma grua, coloca-se o módulo na posição pretendida e executa-se a ligação 

das possíveis instalações (tubagens e cablagens), sendo colocada uma manta de fibra de vidro 

na área de encaixe entre os módulos. Por fim, coloca-se o revestimento. A Figura 13 apresenta 

esquematicamente, passo a passo, o processo de montagem do módulo.  

 

 

Figura 13 – Processo de montagem do módulo [IEA Annex 50, 2011a] 
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Os módulos não se apoiam uns nos outros, mas são fixados individualmente ao edifício 

existente por intermédio de um sistema de fixação (Figura 14). Na Figura 14 é ainda visível a 

integração das tubagens/cablagens na geometria do módulo. 

 

 

Figura 14 – Estrutura de fixação dos módulos à parede existente [IEA Annex 50, 2011a] 

 

2.4.3 Módulo de reabilitação prefabricado de grandes dimensões  

Módulo de fachada desenvolvido em França em 2011 composto por uma estrutura metálica que 

integra um pré-aro isolado para a colocação dos envidraçados, isolamento e pinos metálicos 

para o suporte do revestimento (Figura 15) [IEA Annex 50, 2011b]. 

 

 

Figura 15 - Módulo de reabilitação prefabricado de grandes dimensões [IEA Annex 50, 

2011b] 
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Possui uma largura máxima de 2,7 m e 400 kg de peso. Apresentam uma altura equivalente a 

dois pisos e os módulos são colocados uns sobre os outros. A prefabricação do módulo passa 

pela construção da estrutura metálica, aplicação de uma barreira para-vapor, colocação do 

isolamento, instalação de uma membrana de compósito de polietileno de alta densidade para 

proteção do vento e da chuva, colocação do isolamento nas zonas circundantes dos 

envidraçados e, por fim, a fixação de elementos que vão suportar os revestimentos (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Processo de montagem módulo de reabilitação prefabricado de grandes 

dimensões [IEA Annex 50, 2011b] 

 

Primeiro é colocada na fachada uma camada de isolamento com 10 cm de espessura (Figura 

17) e posteriormente fixados os módulos. No local, entre os módulos é aplicado isolamento 

para colmatar possíveis espaços vazios. Por fim, aplica-se o revestimento pretendido.  

 

 

Figura 17 – Demonstração do processo de aplicação do isolamento sobre a fachada existente 

com posterior colocação dos elementos de fixação para a instalação dos módulos [IEA Annex 

50, 2011b] 

 

2.4.4 Módulo de reabilitação prefabricado de grande dimensão com 

incorporação de favos solares 

Para aumentar o desempenho térmico de módulos de reabilitação foi desenvolvida uma solução 

que consiste na incorporação de favos solares em módulos que, mediante a sua posição no 

módulo e a orientação solar, são capazes de diminuir pontes térmicas. Em 2011 foram 
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desenvolvidos, na Áustria, módulos de fachada prefabricados de grandes dimensões (12 m de 

comprimento por 3 m de altura) e espessura total de 24 cm, que na sua constituição têm os favos 

solares de celulose (cartão canelado) [IEA Annex 50, 2011b]. É um módulo essencialmente 

constituído por madeira, conferindo-lhe propriedades ecológicas privilegiadas. A sua 

composição base é a seguinte: placa de OSB, estrutura de madeira com isolamento de lã mineral 

no seu interior, duas placas de MDF, estrutura de favos solares (cartão canelado), espaço de ar 

ventilado e vidro simples de segurança. A Figura 18 representa todos elementos que constituem 

o módulo com respetiva legenda. 

 

 

Figura 18 - Composição do módulo de reabilitação prefabricado de grande dimensão com 

incorporação de favos solares [Silva, 2013; IEA Annex 50, 2011b] 

 

Para a montagem dos módulos é necessário numa primeira instância instalar os perfis de apoio 

em aço na base do edifício existentes, que vão suportar as cargas verticais dos primeiros 

módulos que assentam nessa base. Estes perfis de apoio em aço estão apresentados na Figura 

19. 

 

 

Figura 19 – Perfis de apoio de aço da base do edifício [IEA Annex 50, 2011a] 



Caracterização e Otimização do Desempenho dos Módulos de Reabilitação Energética da Fachada do Edifício 

Eng. Mota Pinto em Gaia 

26  Capítulo 2 - Estado de Arte 

Posteriormente, é colocada uma subestrutura de ripas de madeira para o nivelamento da 

superfície que permite a passagem de redes de distribuição e a existência de um sistema de 

dissipação de calor. Todo o restante espaço entre as ripas é preenchido com isolamento. 

Seguidamente são colocados os módulos com recurso a gruas e, finalmente, pelo lado interior 

do edifício, são retiradas as janelas antigas, aplicadas as barreiras para-vapor e o revestimento 

do parapeito da janela.  

 

A zona circundante das janelas apresenta-se como uma zona vulnerável da envolvente de 

edifícios, pois nesta zona são executados os remates dos materiais de isolamento, que permitem 

perdas de energia de aquecimento para o exterior (Figura 20). Neste sentido, desenvolveu-se 

um sistema de dissipação de calor. Este sistema é instalado pelo lado exterior do edifício, ao 

nível das ripas de nivelamento, e é constituído por placas de poliestireno extrudido (XPS) que 

contêm no seu interior as tubagens do sistema de aquecimento que permitem, deste modo, o 

aquecimento das paredes pelo lado exterior, na zona circundante das janelas.  

 

 

Figura 20 – Instalação do sistema de dissipação do calor na parede, nas zonas abaixo dos 

envidraçados [IEA Annex 50, 2011a] 

 

Os módulos apoiam-se horizontalmente nos módulos inferiores por intermédio de ligações 

macho-fêmea (Figura 21 a)). As ligações verticais são calafetadas com perfis próprios para o 

efeito (cobre-juntas), fixados por parafusos. Na Figura 21 b) é possível observar o pormenor de 

uma vedação contra chuvas torrenciais. 
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Figura 21 – Ligação entre painéis: a) Esquema ilustrativo da ligação macho-fêmea entre 

painéis; b) Pormenor de uma vedação contra chuvas torrenciais [IEA Annex 50, 2011b] 

 

A Figura 22 mostra o transporte do módulo até ao local e o processo de montagem do mesmo. 

 

 

Figura 22 – Transporte do módulo até ao local e processo de montagem [IEA Annex 50, 

2011b] 

 

Os favos solares apenas são colocados nos módulos a colocar na fachada orientada a sul e 

encontram-se protegidos de ações climáticas e de danos mecânicos por um painel de vidro que 

cria uma caixa-de-ar entre estes dois elementos (Figura 23 a)). É um conceito que tem como 

principal objetivo reduzir o fluxo de calor que atravessa a fachada, promovendo, no Inverno, 

uma fachada que atua como um coletor solar. Isto permite maximizar o aproveitamento da 

radiação solar que atravessa o vidro e armazenar o calor nos favos do painel de cartão, uma vez 



Caracterização e Otimização do Desempenho dos Módulos de Reabilitação Energética da Fachada do Edifício 

Eng. Mota Pinto em Gaia 

28  Capítulo 2 - Estado de Arte 

que essa estrutura serve precisamente para otimizar os ganhos solares e fazer com que a radiação 

solar incida sobre a superfície do painel. Contrariamente, no Verão, quando o grau de incidência 

dos raios solares é maior, a estrutura de cartão produz sombreamento na estrutura dos favos, 

minimizando os ganhos solares e evitando sobreaquecimento. O esquema de funcionamento 

dos favos solares é representado na Figura 23 b). 

 

 

Figura 23 – Favos solares: a) esquema de funcionamento com a variação da temperatura 

durante o dia e a noite; b) favos solares não pintados [IEA Annex 50, 2011b] 

 

Este módulo permite ainda a substituição dos favos solares por coletores solares fotovoltaicos, 

contribuindo para a produção de energia renovável do edifício. A Figura 24 mostra os módulos 

com a integração dos coletores solares fotovoltaicos. 

 

 

Figura 24 – Processo de montagem de módulos de reabilitação prefabricado de grande 

dimensão com incorporação de coletores fotovoltaicos [IEA Annex 50, 2011b] 
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2.4.5 Módulo de reabilitação prefabricado Naturwall© 

Em 2015 foi desenvolvido um módulo prefabricado semelhante ao módulo anteriormente 

descrito, contudo, este módulo, para além da preocupação ao nível da eficiência energética dos 

edifícios, considera também parâmetros como a estética e opta por materiais naturais e de baixo 

custo [Callegari, 2015]. É composto por um painel de cortiça, que tem de ambos os lados um 

painel de OSB. Do lado exterior possui um painel de cartão canelado, que se encontra protegido 

das ações atmosféricas por um vidro duplo. A estabilidade geométrica do módulo é conseguida 

devido à utilização de uma estrutura de madeira (Figura 25). 

 

 

Figura 25 – Composição do módulo de reabilitação prefabricado Naturwall© [Callegari, 

2015] 

 

Este conceito de fachada funciona de um modo semelhante ao do módulo anteriormente 

descrito. Para ajudar a dissipação do calor na estação de arrefecimento, existe uma cavidade 

que é possível abrir e que permite a ventilação natural, reduzindo a possibilidade de 

sobreaquecimento, apresentada na Figura 26. 
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Figura 26 – Esquema de funcionamento do painel no Inverno e no Verão [Callegari, 2015] 

 

Estudos demonstram que este tipo de solução apresenta um bom desempenho no Inverno, com 

perdas de calor reduzidas, pois a caixa-de-ar permite que a radiação solar incidente aqueça o 

painel de cartão. Por outro lado, durante o Verão, a fachada deve ser ventilada de modo a 

remover o calor proveniente da radiação solar [Callegari, 2015]. 

 

2.4.6 Módulo de reabilitação prefabricado (MRP) 

Módulo prefabricado, desenvolvido em Portugal, de dimensões reduzidas (1 m x 1 m) e 

possibilita a integração de tubagens novas ou existentes no seu interior. Como as tubagens de 

água quente e do sistema de aquecimento/arrefecimento são isoladas, as possíveis perdas 

contínuas através destes elementos são reduzidas, aumentando também a eficiência dos 

sistemas [Silva, 2013]. Trata-se de um módulo de 17,7 cm de espessura e peso de 12 kg/m2, 

composto por barreira para-vapor, isolamento em XPS, perfil em U de aço, aglomerado negro 

de cortiça e revestimento exterior de alumínio (Figura 27). A ligação entre os elementos é 

efetuada por meio de colagem. 
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Figura 27 – Módulo de reabilitação prefabricado (MRP): a) perspetiva 3D; b) vista de topo 

[Silva, 2013] 

 

Este módulo apresenta uma resistência térmica ponderada de 4 m2.C/W, pelo que pode 

contribuir para um melhor desempenho energético da envolvente do edifício. O processo de 

montagem do módulo na fachada inicia-se com a fixação de uma estrutura de suporte metálica 

ao paramento exterior da fachada. Depois, é possível o encaixe por meio de pernos e ranhuras 

e a colocação do módulo. O sistema de encaixe pode observar-se na Figura 28. 

 

 

Figura 28 – Sistema de encaixe do módulo à estrutura metálica [Silva, 2013] 

 

A colocação dos módulos deve seguir o sentido da direita para a esquerda, devido ao sistema 

de encaixe existente na lateral. Os pernos na lateral do módulo encaixam na estrutura de suporte 

e na ranhura do módulo que se encontra imediatamente ao lado. A junta horizontal (ligação 

topo – base) entre os módulos é feita por sistema de encaixe, tal como apresentado na Figura 

29.  
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Figura 29 – Ligação topo – base e lateral dos módulos [Silva, 2013] 

 

De modo a reduzir as pontes térmicas da ligação entre os módulos, tal como se observa na 

Figura 29, o revestimento exterior e o isolamento exterior (aglomerado negro de cortiça) são 

desfasados em 15 mm. 

 

2.4.7 Módulo de reabilitação energética prefabricado de fachadas 

multifuncional (MeeFS) 

O sistema MeeFS (Multifunctional Energy Efficient Façade System for Building Retrofitting) 

começou a ser desenvolvido em 2012 e a sua finalização está prevista para 2016. O projeto no 

qual está inserido estudou e desenvolveu painéis multifuncionais para a reabilitação de edifícios 

residenciais, no contexto Europeu. É uma solução flexível, que combina tecnologias ativas e 

passivas para se adaptar a diferentes configurações arquitetónicas e a diferentes condições 

climáticas e, como tal, a diferentes necessidades energéticas, conduzindo ao aumento do 

desempenho energético dos edifícios [Rozanska, 2016]. Este sistema permite, no âmbito da 

reabilitação de fachadas, reduzir as necessidades energéticas do edifício ou aumentar o 

fornecimento de energia através do uso de energias renováveis com o recurso aos diferentes 

módulos tecnológicos que este sistema compreende. 

 

Na Figura 30 é possível observar a estrutura do painel, constituída por: estrutura do painel (5), 

isolamento térmico (6), estrutura do módulo (4) e unidade tecnológica (TU) (3) 

[Rozanska, 2016].  
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Figura 30 – Sistema MeeFS [Rozanska, 2016] 

 

As estruturas do painel e do módulo, responsáveis por responder aos requisitos estruturais e de 

resistência ao fogo, são compostas por um material compósito (FRP – Fibre Reinforced 

Polymer) o que lhe confere mais leveza e menos energia incorporada durante o ciclo de vida do 

material em comparação a outros materiais, como por exemplo o alumínio. Estas estruturas são 

ocas de modo a permitir a passagem de instalações novas e/ou existentes. O sistema de fixação 

da estrutura do painel à fachada, apresentado na Figura 31, é executado por materiais 

compósitos fixados nas zonas das lajes do edifício [Rozanska, 2016]. 

 

 

Figura 31 – Processo de fixação do painel à fachada existente [Rozanska, 2016] 

 

Os módulos tecnológicos, que compreendem a estrutura do módulo e as unidades tecnológicas, 

são integrados nas estruturas do painel – na interface com a fachada do edifício (Figura 32). 
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Figura 32 – Módulo tecnológico e unidade tecnológica (TU) [Rozanska, 2016] 

 

De acordo com as necessidades de aquecimento/arrefecimento, existe uma possibilidade de 

escolha de quatro unidades tecnológicas, representada na Figura 33, que abrange unidades 

envidraçadas, de proteção solar, coletor solar e fachada verde.     

 

 

Figura 33 – Exemplos de unidades tecnológicas (TU) [Rozanska, 2016] 

 

Em adição a estas quatro unidades, desenvolveram-se dois sistemas inovadores: os Advanced 

Passive Solar Protector and Energy Absorption Unit e os Advanced Passive Solar Collector 

and Ventilation Unit. 
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Advanced Passive Solar Protector and Energy Absorption Unit: 

Este sistema integra no mesmo módulo diferentes estratégias passivas, através da rotação 

horizontal de grelhas que são prefabricadas e possuem materiais diferentes de ambos os lados. 

Mediante um sistema de sensores que existe em cada módulo, as grelhas rodam e adaptam-se 

às alterações meteorológicas (Figura 34). Com este módulo é possível diminuir as necessidades 

energéticas em cerca de 15% a 40% [Rozanska, 2013]. 

 

 

Figura 34 - Advanced Passive Solar Protector and Energy Absorption Unit [Rozanska, 2013] 

 

Advanced Passive Solar Collector and Ventilation Unit: 

Módulo composto por uma camada externa semitransparente, uma parede interna e uma 

caixa-de-ar entre estes dois elementos e um sistema de revestimento especial. A principal 

inovação deste sistema consiste numa persiana que se encontra na base do módulo que, por 

meio de sensores, controla a ventilação de ar mais adequada para o módulo. Aditivamente, 

possui um revestimento que previne a dissipação de calor na ausência de sol no Inverno e 

previne o sobreaquecimento no Verão, tal como mostra a Figura 35. Tanto o sistema das 

persianas como do revestimento fazem parte de um sistema inteligente integrado no edifício. 

Com este sistema é possível reduzir o consumo de energia para aquecimento numa habitação 

em 20% a 30%, melhorando a ventilação e a renovação do ar [Rozanska, 2015]. 

 

 

Figura 35 - Advanced Passive Solar Collector and Ventilation Unit [Rozanska, 2015] 
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Na Figura 36 e Figura 37 encontram-se apresentados o tipo de sensores utilizados nestes 

sistemas e uma exemplificação da instalação dos sensores integrados nos módulos para o 

funcionamento destes sistemas inovadores. 

 

 

Figura 36 – Exemplo de um sensor integrado nos módulos [Rozanska, 2013] 

 

 

Figura 37 – Exemplo da instalação um sistema de módulos com sensores integrados 

[Rozanska, 2013] 

 

São instalações com uma certa complexidade, que implicam diversos estudos prévios e mão-de-

obra especializada. 

 

2.5 Conclusão 

O levantamento do estado de arte, que não foi exaustivo, permitiu evidenciar que existe uma 

procura crescente de estratégias sustentáveis durante a fase do projeto e construção de edifícios. 

A prefabricação aplicada à reabilitação surge com o intuito de melhorar o desempenho das 

soluções construtivas e aumentar os benefícios para os processos construtivos [Abreu & 

Corvacho, 2010]. Nos últimos anos, as tecnologias de prefabricação têm sido alvo de um forte 

investimento, pois apresentam diversas vantagens: a obtenção de soluções otimizadas; controlo 
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mais eficaz da qualidade, visto que com a prefabricação geralmente está associado um sistema 

de produção em massa, controlado através de parâmetros rigorosos; mais fácil adaptar a fachada 

a novas exigências e funcionalidades e; reduzir os prazos e os custos devido ao alto rendimento 

da montagem. Aditivamente, são ainda de salientar os benefícios ambientais tais como: a 

redução de perdas de material e resíduos, reaproveitamento e reciclagem na ação de 

desconstrução e menor consumo energético durante a aplicação [Silva, 2013]. 

 

Existe atualmente variedade no mercado a nível de soluções prefabricadas para reabilitação 

energética de fachadas. No entanto, falta ainda desenvolver uma solução que possua, em 

simultâneo, um bom desempenho térmico, que seja leve, que utilize materiais sustentáveis e 

que se adapte a diversas formas e tamanhos. Para além disso, que seja fácil de aplicar, com 

baixos tempos de instalação e, como consequência, reduzidos custos.  

 

Por todas as razões apresentadas, o tema da presente dissertação foca-se na caracterização e 

otimização de um módulo prefabricado para a reabilitação energética de fachadas. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

Este capítulo discute a metodologia adotada no presente trabalho e as ferramentas utilizadas no 

âmbito das atividades realizadas, com o objetivo de desenvolver uma solução inovadora de 

reabilitação energética de fachadas, caracterizar o desempenho térmico do caso de estudo - Eng. 

Mota Pinto em Vila Nova de Gaia e a aplicação da solução no referido edifício. 

 

3.1 Caracterização do Módulo de Reabilitação Prefabricado 

Para a caracterização do módulo de reabilitação foi necessário, em primeiro lugar, recolher toda 

a informação relevante dos materiais que o constituem, nomeadamente: espessura, densidade, 

calor específico, condutibilidade térmica, a natureza dos materiais e o modo como são 

produzidos/trabalhados. O módulo é constituído por uma estrutura de suporte, isolamento e uma 

camada de acabamento em ambas as faces. As dimensões do primeiro protótipo são 

1,00 m x 0,12 m x 2,55 m para fins experimentais. Para aplicações práticas, não existem 

dimensões fixas para a produção dos módulos. O sistema de encaixe também foi alvo de 

caracterização de modo a pormenorizar convenientemente o módulo. Estas informações foram 

fornecidas pelos fabricantes e/ou por intermédio de catálogos dos materiais. 

 

3.2 Monitorização do Desempenho do Módulo de Reabilitação 

Prefabricado 

Para a monitorização do desempenho térmico do módulo foram fabricados protótipos para 

serem ensaiados numa câmara térmica, localizada no Laboratório de Física e Tecnologia das 

Construções da Universidade do Minho. 

 

Os protótipos foram instalados na câmara térmica, cuja configuração está apresentada na Figura 

38Figura 37. As dimensões da câmara térmica são de 4,00 m x 2,90 m x 2,50 m, o que permitiu 

a instalação de quatro módulos com as dimensões de 1,00 m x 0,12 m x 2,55 m. Para a 

montagem dos módulos na câmara de ensaio procedeu-se à colocação do isolamento – XPS – 

em torno das arestas da estrutura existente da câmara. Seguidamente, instalaram-se os módulos 

que foram devidamente pressionados por uma estrutura de apoio de madeira, permitindo que 



Caracterização e Otimização do Desempenho dos Módulos de Reabilitação Energética da Fachada do Edifício 

Eng. Mota Pinto em Gaia 

40  Capítulo 3 - Metodologia 

estes ficassem fixos convenientemente à câmara. A Figura 38 apresenta o modo como os 

módulos ficaram instalados na câmara térmica e as dimensões de todos os elementos. 

Efetivamente, apesar da altura ideal dos módulos ser de 2,55 m para as dimensões da câmara 

térmica, os módulos foram fabricados com 2,50 m de altura. Ainda assim, essa diferença de 5 

cm não impediu a devida instalação dos módulos dado que a diferença de altura foi preenchida 

com XPS (evitando a transmissão marginal). 

 

 

Figura 38 - Alçado principal da câmara de ensaio com os módulos instalados 

 

O esquema de montagem e todas as estruturas necessárias para esse processo, designadamente: 

a estrutura preexistente da câmara térmica, o isolamento (XPS) colocado em torno da estrutura 

da câmara para evitar a transmissão marginal, os módulos e a estrutura de apoio em madeira 

responsável por pressionar estes elementos e fixá-los devidamente, estão representadas na 

Figura 39. 

 

 

Figura 39 – Esquema de montagem dos módulos da câmara de ensaio 
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O sistema foi montado no dia 2 de maio de 2016, mas o ensaio experimental decorreu durante 

os dias 7 e 8 de maio, de modo a permitir a estabilização dos dados antes de estes serem 

recolhidos. Os dados obtidos pelo ensaio diziam respeito a valores medidos de 5 em 5 min pelo 

sistema. Foram utilizados termopares para medir as temperaturas superficiais e ambientais e 

fluxímetros para medir os fluxos de calor através de várias zonas dos módulos. Estas 

localizações foram definidas de modo a permitir a análise da variação da temperatura ao longo 

do comprimento dos módulos, variação da temperatura ao longo da altura dos módulos e 

comparação da temperatura nas juntas e na zona corrente.  

 

Para assegurar um diferencial de temperaturas entre o interior e exterior da câmara térmica, 

manteve-se o interior da câmara a uma temperatura aproximadamente constante de 30°C por 

intermédio de um sistema de ar condicionado (Figura 40). A temperatura do ambiente exterior, 

que corresponde à temperatura ambiente do laboratório, não pode ser controlada uma vez que 

o mesmo não é climatizado. 

 

 
Figura 40 - Sistema de climatização utilizado no interior da câmara térmica 

 

Segundo as recomendações da norma ASTM C1046-95 (2001), utilizou-se pasta dentífrica 

tanto para a fixação dos termopares como dos fluxímetros à superfície do módulo de 

reabilitação (Figura 41), pois é um material com alta condutibilidade térmica e que permite uma 

boa conexão entre os sensores e corrige possíveis irregularidades das superfícies.  
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Figura 41 – Instalação dos termopares na junta dos módulos (à esquerda) e fixação do 

fluxímetro ao módulo (à direita) 

 

O objetivo do ensaio experimental foi a monitorização do desempenho térmico dos módulos 

através da medição das temperaturas superficiais (interiores e exteriores) e dos fluxos de calor, 

tanto ao nível da altura como do comprimento dos módulos, diferenciando ainda as zonas 

corrente (zonas centrais) e as zonas da junta (zonas de ligação dos módulos). Do lado interior 

colocaram-se ainda dois termopares para medição da temperatura ambiente, um a uma altura 

de 0,50 m desde a base da câmara (termopar 5) e outro a uma altura de 2,00 m (termopar 9) 

para avaliar se a temperatura ambiente variava em altura. A disposição dos fluxímetros e 

termopares tanto do lado exterior como do lado interior da câmara térmica é apresentada na 

Figura 42 e na Figura 43, respetivamente. 

 

 

Figura 42 – Distribuição dos termopares e fluxímetros do lado exterior dos módulos 
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Figura 43 - Distribuição dos termopares e fluxímetros do lado interior dos módulos 

 

Com os fluxos de calor e as temperaturas superficiais obtidas através do ensaio experimental 

foi possível determinar a resistência térmica (Re) e o coeficiente de transmissão térmica (U) do 

módulo a partir da Equação 1 e da Equação 2 [Incropera & Witt, 1992]. 

 

𝑅𝑒 [𝑚2. °𝐶/𝑊]  = ∑
∆𝑇

𝑞
 Equação 1 

 

Onde ∆𝑇 [°C] é a diferença de temperatura num ponto entre o exterior e o interior e 𝑞 [W/m2] 

representa o fluxo de calor que atravessa o módulo. 

 

𝑈 [𝑊/𝑚2. °𝐶] =
1

𝑅𝑒
 Equação 2 

 

Através destes cálculos foi possível obter o coeficiente de transmissão térmica superficial para 

a zona corrente e para a zona da junta do módulo, bem como calcular um valor ponderado por 

módulo. Este valor ponderado foi calculado tendo em conta os coeficientes de transmissão 

térmica e os respetivos comprimentos da zona corrente e da zona da junta do módulo (Equação 

3).  

 

𝑈𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝐿𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 × 𝑈𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 + 𝐿𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 × 𝑈𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐿𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 + 𝐿𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Equação 3 
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Onde: 

𝐿𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎, 𝐿𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 – comprimentos da zona da junta e da zona corrente do módulo, 

respetivamente [m]; 

𝑈𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎, 𝑈𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 – coeficientes de transmissão térmica da zona da junta e da zona 

corrente do módulo, respetivamente [W/m2.°C]. 

 

3.3 Simulação e Validação do Modelo Numérico  

A validação numérica do modelo foi efetuada tendo como base os resultados experimentais. A 

ferramenta de análise selecionada foi o ANSYS dado que é bastante reconhecida e adequada 

para a análise da dinâmica dos fluidos computacionais - Computacional Fluids Dynamics 

(CFD). Para a análise foram exploradas algumas ferramentas, descritas na Figura 44.  

 

 

Figura 44 - Simulação do modelo numérico – metodologia adotada 

 

O Workbench é uma plataforma que integra várias ferramentas de análise no ANSYS, 

nomeadamente a criação da geometria, malha de elementos finitos, análise no Fluent e análise 

dos resultados. Contudo, apesar de permitir contemplar todo o projeto, optou-se por fazer neste 

local apenas a geometria (SpaceClaim e DesignModeler) e a análise de elementos finitos 

(Mesh) e, posteriormente, exportar o mesmo para o ANSYS Fluent. Nesta última ferramenta 

executaram-se uma série de procedimentos que permitiram simular o modelo com as 

características e condições pretendidas. Estes procedimentos estão brevemente descritos na 

Figura 45. 

 

A
N
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MeshFluent
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Figura 45 – Procedimento adotado no ANSYS Fluent 

 

Os modelos validados representam secções transversais em duas dimensões (2D) de modo a 

simplificar alguns requisitos exigidos pelo ANSYS e a reduzir substancialmente o tempo de 

cálculo, sem pôr em causa a precisão dos resultados. 

 

Numa primeira instância, criaram-se os modelos 2D no ANSYS SpaceClaim (Plano XY, 

com Z = 0). Seguidamente, o modelo foi exportado para o ANSYS DesignModeler, com o 

formato do ficheiro .scdoc. Por simplificação, considerou-se o modelo como uma única parte 

que inclui um conjunto de corpos. Esta abordagem permitiu que o ANSYS Fluent identificasse 

e criasse automaticamente interfaces entre os corpos, isto é, são criadas paredes virtuais entre 

os corpos consideradas como acopladas e que possibilitará a transferência de energia através 

dos diferentes corpos. Caso se considerassem diferentes partes seriam identificadas 

automaticamente as regiões de contacto entre estas, contudo, este contacto por defeito seria 

apenas considerado como um contacto mecânico, não considerando as paredes acopladas 

[Silva, 2016]. 

 

O passo seguinte inclui a criação de uma malha de volumes finitos (MVF) do modelo, definida 

pelo Fluent como Finite Volume Method (Mesh). Como se recorreu ao ANSYS Fluent para a 

simulação numérica, a criação da malha de volumes finitos foi feita tendo como preferência a 

dinâmica dos fluidos computacionais (CFD - Computacional Fluids Dynamics) e o Fluent como 

ferramenta de simulação. A criação da MVF foi executada por defeito pelo ANSYS Meshing. 

Para aumentar a precisão de cálculo nas zonas de interesse procedeu-se ao refinamento da malha 

nas proximidades e curvaturas (Use Advanced Size Function – On: Proximity and Curvature) 

bem como em torno da zona de ligação entre os módulos (Edge Sizing -> Element Size), visto 

que são as zonas onde se pretende perceber ao detalhe a transferência de calor. Nesta fase, 

indicou-se o nome de cada superfície, essencial para que posteriormente seja possível definir 

as condições de fronteira. 

Fluent

Modelos Materiais
Condições 
fronteira

Equações Residuais Monitorização Inicialização
Correr 
modelo
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De seguida, exportou-se a MVF para o ANSYS Fluent. Nesta ferramenta, é possível optar por 

simulações em regime estacionário/permanente ou em regime transiente. O sistema está em 

condições de regime estacionário se a variável a estudar, neste caso a temperatura e o fluxo de 

calor, em cada ponto, for independente do tempo o que, apesar da simplicidade intrínseca que 

é própria destes regimes, podem ser usados para representar com exatidão numerosos sistemas 

de engenharia [Incropera & Witt, 1992]. O sistema está em condições de regime transiente 

quando existem problemas de transferência de calor dependentes do tempo, sendo que estes 

problemas aparecem tipicamente quando as condições de fronteira se alteram [Incropera & 

Witt, 1992]. É vantajoso fazer tanto a validação para o regime estacionário, para perceber qual 

será o comportamento do modelo numa situação final, bem como para o regime transiente, para 

examinar como o modelo se comporta ao longo do tempo. É importante frisar que os resultados 

finais do regime transiente podem não coincidir com os resultados do regime estacionário pois 

o sistema pode não ter alcançado o estado final. Por isso, para a validação do modelo numérico 

simulou-se em condições de regime transiente. Para todas as outras operações de simulação, 

posteriores à validação do modelo numérico, simulou-se em condições de regime estacionário. 

 

Para o cálculo do processo da transferência de calor ativou-se a equação da energia apresentada 

na Equação 4 [Fluent Inc., 2006]. 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐸) + ∇(�⃗�(𝜌𝐸 + 𝑝)) = ∇ (𝑘𝑒𝑓𝑓∇𝑇 − ∑ ℎ𝑗𝐽𝑗 + (𝜏𝑒𝑓𝑓�⃗�)

𝑗

) + 𝑆ℎ Equação 4 

 

A energia corresponde aos primeiros três termos do lado direito da equação e que dizem respeito 

à transferência de calor por condução, difusão e por dissipação viscosa, respetivamente, e 𝑆ℎ à 

transferência de calor a partir de reações químicas devido à radiação e mudança de fase (se 

aplicável).  

 

O termo 𝑘𝑒𝑓𝑓 representa a condutibilidade térmica efetiva. 𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘 + 𝑘𝑡, onde 𝑘𝑡 é a 

condutibilidade térmica turbulenta, definida de acordo com o modelo turbulento definido. 

 

O termo 𝐽𝑗 representa o fluxo de difusão, isto é, quantifica quão rápido a difusão ocorre. É 

definido por número de átomos que se difundem numa área de superfície de 1 m2 por segundo, 
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ou em termos de fluxo de massa, isto é, a massa de átomos que se difunde numa área de 

superfície de 1 m2 por segundo. 

 

O termo 𝜏𝑒𝑓𝑓 representa o tensor desviador de tensões. (𝜏𝑒𝑓𝑓�⃗�) representa a dissipação viscosa 

da energia. Não é um termo calculado por defeito, uma vez que apenas tem relevância em 

escoamentos de fluidos muito viscosos, mas pode ser selecionada a opção de o calcular. 

 

Para analisar se o escoamento era turbulento, laminar ou de transição determinou-se o número 

de Reynolds, a partir da Equação 5, parâmetro adimensional interpretado como a razão entre a 

força de inércia e a força viscosa e que determina a existência de escoamento turbulento, 

laminar ou de transição. Se o número de Reynolds for inferior a 2 000 significa que o 

escoamento é laminar, se estiver entre 2 000 e 2 400 significa que é um escoamento de transição 

e se for superior a 2 400 significa que é um escoamento turbulento [Incropera & Witt, 1992]. 

 

𝑅𝑒 =
𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎

𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎
=

𝜌 × 𝑣 × 𝐷𝐻

𝜇
 

Equação 5 

 

Onde:  

𝜌: Massa específica do fluido (kg/m3); 

𝑣: Velocidade média do fluido (m/s); 

𝐷𝐻: Diâmetro hidráulico (m); 

𝜇: Viscosidade do fluido (Pa.s). 

 

Sucedeu-se a criação/edição dos materiais. Para o modelo a avaliar apenas existem materiais 

do domínio sólido, para os quais se introduziram as seguintes características: densidade (kg/m3), 

calor específico (J/kg.°C) e condutibilidade térmica (W/m.°C). Neste ponto, existe uma base de 

dados do Fluent (Fluent Database) ou o utilizador pode criar as suas próprias bases de dados 

(User-defined Database). Optou-se por criar uma base de dados para as sucessivas simulações, 

permitindo reduzir o tempo entre as simulações. 

 

Posteriormente, definiram-se as condições fronteira, isto é, as condições térmicas (apenas se a 

equação de energia estiver ativa) que podem ser: fluxo de calor, temperatura, convecção, 

radiação ou combinação de convecção e radiação externa e definem-se novamente para cada 
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zona o tipo de material. Definem-se as condições de fronteira para as paredes que se encontram 

perpendicularmente ao sentido do fluxo de calor. Caso haja transferência de calor por 

convecção aplica-se a Equação 6, onde a definição do coeficiente de transferência de calor por 

convecção, h, é descrita na Equação 7. Caso não haja transferência de calor, isto é, que a 

superfície seja adiabática, aplica-se a Equação 8. Para as paredes paralelas ao sentido do fluxo 

de calor as condições de fronteira ficam com as condições por defeito do Fluent, com o fluxo 

de calor com valor nulo, isto é, como superfícies adiabáticas ou perfeitamente isoladas. 

 

−𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑥=0
= ℎ[𝑇∞ − 𝑇(0, 𝑡)] 

Equação 6 

 

ℎ = 10.45 − 𝑣 + 10 × 𝑣
1

2 [W/m2.°C] Equação 7 

 

Onde 𝑣  é a velocidade do ar (m/s), medida com recurso a um anemómetro.  

 

−𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑥=0
= 0 

Equação 8 

 

Quando existem parâmetros que variam com o tempo é possível criar um perfil desse parâmetro 

ao longo tempo, com o formato de ficheiro PROF (.prof), e introduzi-lo para ter em conta a sua 

variação. Como as temperaturas ambientes interiores e exteriores variaram, de forma a obter 

valores do modelo o mais aproximado possível dos valores experimentais, introduziu-se um 

perfil das temperaturas ambiente medidas experimentalmente ao longo do tempo.  

 

Para se inicializar a solução, existem valores pré-definidos pelo Fluent para as variáveis do 

escoamento, nomeadamente a temperatura de inicialização padrão do Fluent é 300K (26,85 °C). 

Para correr o modelo, é possível ativar e desativar temporariamente as equações a serem 

resolvidas (Flow, Turbulence, Energy) na fase do controlo da solução (Solution Controls -> 

Equations). Numa primeira fase, para a validação do modelo numérico, correu-se o modelo em 

condições do estacionário com as equações fluído (Flow), turbulência (Turbulence) e energia 

(Energy) ativas. Este procedimento permite alcançar os resultados para o sistema no seu estado 

final, com o fluido, energia e turbulência estabilizadas. Porém, como possivelmente o modelo 

validado experimentalmente pode não ter alcançado o seu estado final, correu-se, 

posteriormente, o modelo no regime transiente, apenas com a equação da energia ativa visto 



Caracterização e Otimização do Desempenho dos Módulos de Reabilitação Energética da Fachada do Edifício 

Eng. Mota Pinto em Gaia 

 

Capítulo 3 - Metodologia  49 

que são os resultados que se pretendem avaliar e para que o processo fosse mais rápido. Neste 

regime, definiu-se para o intervalo de tempo (time step) 300 s (5 minutos) de forma a estar em 

concordância com as medições experimentais com intervalo de tempo de 5 minutos, tal como 

referido no subcapítulo anterior, durante 289 vezes, que corresponde a um tempo total de 

simulação de 24 horas (number of time steps). Optou-se por fazer a simulação numérica para 

um tempo total de 24 horas e não durante 48 horas, tal como aconteceu no ensaio experimental, 

visto que os dados resultantes de 24 horas eram suficientes para a validação do modelo.  

 

A solução final resulta de um processo iterativo e, por definição, os valores mudam de uma 

iteração para a iteração seguinte. Se essa mudança for considerável significa que os resultados 

também se alteram significativamente, o que pode querer dizer que o processo iterativo ainda 

não terminou. Então, para se tomar uma boa decisão na escolha da solução, é preciso garantir 

que a solução está estabilizada (i.e. convergente), pois esta será claramente a melhor solução 

para o problema em questão. Contudo, é necessário definir para que valores a diferença entre 

iterações é aceitável de forma a assumir que a solução está convergente ou não. Adotou-se um 

critério de convergência absoluta para avaliar a equação da convergência. Este é um critério 

usado por defeito pelo Fluent que define o valor da diferença entre iterações em 10-6, valor este 

considerado como suficiente e seguro para a variável energia. 

 

Para além disso, de modo a assegurar que a malha de volumes finitos definida corresponde à 

situação que permite aumentar precisão dos resultados, efetuou-se um ajuste automático no 

Fluent (Adapt –> Region) da região a refinar. Este ajuste automático está baseado em dois tipos 

de refinamento: refine – adapta a malha adicionando pontos; coarsen - adapta a malha 

removendo pontos. Este tipo de ajuste de malha permite encontrar o número de células e arestas 

da malha ótimo para se realizar a simulação do modelo numérico. Se com o refinamento de 

uma malha para outra os valores não se alterarem, significa que a MVF já se encontra 

devidamente dimensionada. 

 

Para a validação do modelo numérico definiram-se pontos a monitorizar, com posições 

coincidentes com as dos termopares e fluxímetros do ensaio experimental, para se poder 

comparar ambos os resultados e limitar o erro entre o modelo numérico e experimental, 

calculado a partir da Equação 9. 
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𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 (%) =  
∑

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠
× 100 

Equação 9 

 

3.4 Otimização do Módulo de Reabilitação Prefabricado 

A otimização numérica do modelo foi possível através da utilização do modelo validado. Para 

a otimização estudaram-se várias possibilidades que permitissem melhorar o seu 

comportamento térmico, como a substituição de materiais do módulo por materiais alternativos 

e a identificação da espessura de isolamento ótima do módulo, novamente recorrendo à 

ferramenta de simulação – ANSYS.  

 

Inicialmente fez-se uma análise de sensibilidade de materiais, dos quais se ponderou quais eram 

passíveis de substituição, de acordo com as suas propriedades térmicas, físicas e económicas. 

Determinou-se o desempenho térmico da solução e analisou-se o respetivo custo por metro 

quadrado. A tomada de decisão para a escolha dos materiais baseou-se num balanço entre estes 

últimos resultados e ainda em especificações físico-mecânicas.  

 

Depois, estudou-se a interface que se iria criar entre o módulo de reabilitação e o edifício em 

estudo. Efetivamente, a interface criada entre a parede do edifício e o módulo foi um dos aspetos 

aos quais se prestou uma atenção acrescida, visto que o módulo possui uma certa rigidez e em 

caso de contacto com paredes com irregularidades fica impedida a criação de uma interface 

estanque e desprovida de espaços de ar. Nesse sentido, decidiu-se que era fundamental a 

colocação de uma manta de lã de rocha entre a parede e o módulo de reabilitação energética. 

Esta manta de lã de rocha terá como função não só aumentar o desempenho térmico da solução, 

mas também “envolver” todas as possíveis irregularidades da parede existente, reduzindo ao 

máximo o número de espaços vazios que podiam existir. De modo a encontrar a melhor solução, 

entre a manta de lã de rocha e o módulo de reabilitação, realizou-se um estudo paramétrico, 

variando numa primeira fase a espessura e a densidade da lã de rocha e numa segunda fase 

variando a espessura de isolamento do módulo. Esta última fase é importante porque, por vezes, 

o aumento do isolamento não se traduz num aumento do desempenho térmico, pois a partir de 

um certo ponto o acréscimo do isolamento não é capaz de aumentar a resistência térmica da 

solução. O procedimento adotado neste estudo paramétrico está descrito na Figura 46. 
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Figura 46 – Abordagem adotada para a execução de um estudo paramétrico para a seleção da 

solução final 

 

No processo de otimização, o sistema de encaixe entre os módulos também foi um critério tido 

em linha de conta, o que impulsionou à execução de algumas modificações no módulo.  

 

3.5 Aplicação da Solução Final ao Caso de Estudo 

Depois de otimizado o módulo simulou-se a aplicação da solução a um caso de estudo (edifício 

multifamiliar) avaliando o desempenho energético do referido edifício antes e depois da 

colocação do módulo, para a quantificação do contributo da solução em termos energéticos. O 

desempenho energético foi determinado utilizando a metodologia de cálculo definida no 

Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação – REH, que representa a 

ferramenta oficial em Portugal para aplicação da regulamentação de eficiência energética de 

edifícios e consiste num método de cálculo estático e sazonal para a estimativa das necessidades 

energéticas dos edifícios. Esta metodologia de cálculo estabelece requisitos para os edifícios de 

habitação (novos ou sujeitos a intervenções), bem como parâmetros e metodologias de 

caracterização do desempenho energético, em condições nominais, de todos os edifícios de 

habitação e dos seus sistemas técnicos, no sentido de promover a melhoria do respetivo 

Estudo Paramétrico

Variação da espessura da manta de lã de rocha

Definição da espessura da manta de lã de rocha

Variação da espessura do isolamento do módulo de 
reabilitação com a manta de lã de rocha

Definição da espessura do módulo

SOLUÇÃO FINAL

Aplicação de uma manta de lã 
de rocha
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comportamento térmico, a eficiência dos seus sistemas técnicos e a minimização de ocorrência 

de condensações superficiais nos elementos na envolvente [DL118, 2013].  

 

Para a avaliação do comportamento térmico e do desempenho energético do edifício, de acordo 

com o REH, utilizou-se a folha de cálculo ITeCons baseada no Decreto-Lei nº. 118/2013 de 20 

de agosto. Nesta folha de cálculo foi introduzida a localização geográfica do edifício, os 

coeficientes de transmissão térmica superficial dos elementos da envolvente opaca e 

transparente, o fator solar dos vãos envidraçados, as pontes térmicas lineares, o valor da taxa 

de renovação horária nominal de ar (calculado por intermédio de uma folha de cálculo 

desenvolvida pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, denominada por Aplicação 

LNEC – Ventilação REH e RECS) e a eficiência e fonte de energia utilizada pelos sistemas 

técnicos utilizados. Com isto obtiveram-se as necessidades nominais anuais globais de energia 

primária (Ntc). As Ntc de um edifício de habitação resultam da soma das necessidades nominais 

específicas de energia primária relacionadas com os usos: aquecimento (Nic), arrefecimento 

(Nvc), preparação de águas quentes sanitárias (NAQS), ventilação mecânica (Wvm/Ap), 

deduzidas de eventuais contribuições de fontes de energia renovável (Eren), de acordo com a 

Equação 10 [Despacho n.º 15793-I, 2013]. 

 

𝑁𝑡𝑐 = ∑ (∑
𝑓𝑖,𝑘×𝑁𝑖𝑐

𝜂𝑘
𝑘 ) × 𝐹𝑝𝑢,𝑗 + ∑ (∑

𝑓𝑣,𝑘×𝛿×𝑁𝑣𝑐

𝜂𝑘
𝑘 ) × 𝐹𝑝𝑢,𝑗 + ∑ (∑

𝑓𝑎,𝑘×𝑁𝐴𝑄𝑆

𝜂𝑘
𝑘 ) × 𝐹𝑝𝑢,𝑗 +𝑗𝑗𝑗

∑ (∑
𝑊𝑣𝑚,𝑗

𝐴𝑝𝑘 ) × 𝐹𝑝𝑢,𝑗 − ∑ (
𝐸𝑟𝑒𝑛,𝑝

𝐴𝑝
) × 𝐹𝑝𝑢,𝑝𝑝𝑗  [kWhEP/(m2.ano)] 

Equação 10 

 

em que: 

𝑁𝑖𝑐 – Necessidades de energia útil para aquecimento, supridas pelo sistema k, necessária 

para manter a temperatura de conforto de 18ºC durante toda a estação de aquecimento 

[kWh/(m2.ano)]; 

𝑓𝑖,𝑘 – Parcela das necessidades de energia útil para aquecimento supridas pelo sistema k; 

𝑁𝑣𝑐 – Necessidades de energia útil para arrefecimento, supridas pelo sistema k, necessária 

para manter a temperatura de conforto de 25ºC durante toda a estação de arrefecimento 

[kWh/(m2.ano)]; 

𝑓𝑣,𝑘 – Parcela das necessidades de energia útil para arrefecimento supridas pelo sistema k; 

𝑁𝐴𝑄𝑆 – Necessidades de energia útil para preparação de AQS, supridas pelo sistema k, 

necessária para o aquecimento de águas sanitárias a uma temperatura de pelo menos 45ºC 

[kWh/(m2.ano)]; 
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𝑓𝑎,𝑘 - Parcela das necessidades de energia útil para preparação de AQS supridas pelo sistema 

k; 

𝜂𝑘 – Eficiência do sistema k, que toma o valor de 1 no caso de sistemas para aproveitamento 

de fontes de energia renovável; 

𝑗 – Todas as fontes de energia, incluindo as de origem renovável; 

𝑝 – Fontes de energia renovável; 

𝐸𝑟𝑒𝑛,𝑝 –  Energia produzida a partir de fontes de energia renovável p, incluindo apenas a 

energia consumida [kWh/ano]; 

𝑊𝑣𝑚,𝑗 – Energia elétrica necessária ao funcionamento dos ventiladores [kWh/ano]; 

𝐴𝑝 – Área interior útil de pavimento [m2]; 

𝐹𝑝𝑢,𝑗  𝑒 𝐹𝑝𝑢,𝑝 – Fator de conversão de energia útil para energia primária [kWhEP/kWh]; 

𝛿 – Igual a 1, exceto para o uso de arrefecimento em que pode tomar o valor de 0 sempre 

que o fator de utilização de ganhos térmicos seja superior ao respetivo fator de referência, o 

que representa as condições em que o risco de sobreaquecimento se encontra minimizado. 

 

O REH foi aplicado para cada fração constituinte do edifício multifamiliar, resultando as 

necessidades de energia de cada uma. Posteriormente, a partir da média ponderada por área das 

n frações do edifício, calculou-se o valor das necessidades energéticas do edifício. As 

necessidades de energia útil de aquecimento, arrefecimento, preparação de AQS e as 

necessidades de energia primária ponderadas por área foram calculadas a partir da Equação 11. 

 

𝑁𝑐𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜
=

𝑁𝑐𝑓𝑟𝑎çã𝑜,1 × Á𝑟𝑒𝑎𝑓𝑟𝑎çã𝑜,1 + ⋯ + 𝑁𝑐𝑓𝑟𝑎çã𝑜,𝑛 × Á𝑟𝑒𝑎𝑓𝑟𝑎çã𝑜,𝑛 

Á𝑟𝑒𝑎𝑓𝑟𝑎çã𝑜,1 + ⋯ + Á𝑟𝑒𝑎𝑓𝑟𝑎çã𝑜,𝑛

 (Equação 11) 

 

Os valores dos coeficientes de transmissão térmica para cada solução construtiva consistem em 

valores tabelados do documento ITE 50 do LNEC [Santos & Matias, 2006]. Estes valores e os 

dados relativos à caracterização do edifício encontram-se no Capítulo 5, relativo ao caso de 

estudo. 

 

A definição da envolvente dos espaços não úteis foi efetuada através do cálculo do coeficiente 

de redução de perdas, btr. O cálculo das perdas de calor por transmissão em elementos que 

separam o espaço com condições de referência de espaços com temperatura ambiente diferente 

do ar exterior, como é o caso da envolvente interior, será afetado pelo btr, que traduz a redução 
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da transmissão de calor [Despacho n.º 15793-K, 2013]. Sempre que o valor do parâmetro do btr 

é superior a 0,7 aplicam-se os requisitos mínimos definidos para a envolvente exterior, 

denominado a envolvente por interior com requisitos de exterior. Se o valor do btr é igual ou 

inferior a 0,7 aplicam-se os requisitos mínimos definidos para a envolvente interior, 

denominado a envolvente por interior com requisitos de interior. 

 

Além disso, estudou-se a possibilidade de integrar painéis fotovoltaicos nos módulos de 

reabilitação energética de fachada, de modo a aliar a produção de energia proveniente de fontes 

de energia renovável à produção em massa dos painéis prefabricados. Deste modo, obtém-se 

uma solução flexível, que combina diferentes tecnologias (ativas e passivas) a diferentes 

configurações arquitetónicas e a diferentes condições climáticas, conduzindo ao aumento do 

desempenho energético do edifício. A prefabricação permite ainda a redução do custo devido à 

produção em série dos produtos, o que torna mais económico a compra de soluções integradas 

comparativamente à compra em separado.  

 

Recorreu-se à ferramenta PVGis para a avaliação do contributo dos painéis fotovoltaicos em 

termos de produção de energia para o edifício. Os painéis fotovoltaicos e os inversores 

selecionados foram dimensionados com o auxílio de kits de autoconsumo comercializados pela 

empresa FFSolar [FFSolar, 2016]. Para o caso de estudo foram analisados diversos fatores, tais 

como: a orientação das fachadas, as condições de sombreamento e; as áreas de painéis 

fotovoltaicos possíveis de instalar. Para o cálculo utilizando o PVGis introduziram-se os dados 

geográficos do edifício, nomeadamente a latitude e longitude, o ângulo de instalação dos 

painéis, o azimute, a potência de pico do sistema fotovoltaico e a percentagem de perdas do 

sistema fotovoltaico, causadas por perdas nos cabos, nos inversores, sujidade, entre outros 

fatores. 

 

3.6 Análise Económica 

Quando se procede à reabilitação de um edifício é essencial realizar uma análise económica, 

para estudar a viabilidade económica da implementação das soluções de reabilitação. A análise 

económica deve ter em conta a relação custo/benefício de cada solução estudada, não se 

devendo limitar à análise dos custos de investimento inerentes à execução de cada solução de 

reabilitação, mas é essencial contabilizar também os custos associados ao período de vida útil 

do edifício, quer a nível de manutenção, quer a nível de custos de exploração. 
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A ferramenta utilizada para a execução desta análise foi o Período de Retorno Simples (PRS), 

de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei 79/2006 [DL79, 2006], com vista a verificar o 

período necessário para reaver o investimento realizado. O PRS é obtido através do quociente 

entre o custo adicional de investimento (Ca) e a poupança anual resultante da aplicação da 

alternativa mais eficiente (P1), conforme a Equação 12. De acordo com o Decreto-Lei 79/2006, 

o custo adicional de investimento é a diferença entre o custo inicial da solução base e o da 

solução mais eficiente. A poupança anual resultante da aplicação da alternativa mais eficiente 

é estimada com base em simulações anuais, conforme aplicável em função da tipologia e área 

útil do edifício, nos termos do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Habitação (REH), da situação base e da situação com a solução mais eficiente.  

 

𝑃𝑅𝑆 =  
∆𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

∆𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜
 Equação 12 

 

A variação do Custo de Investimento (Custo de Investimento) (Equação 13) corresponde ao custo 

inerente à implementação de cada uma das soluções de reabilitação de fachada, uma vez que na 

solução base nada é substituído, apenas são adicionadas às paredes as soluções de reabilitação. 

 

∆𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜= 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎çã𝑜 Equação 13 

 

A variação do Custo de Exploração (Custo de Exploração) corresponde à redução na fatura 

energética associada à introdução da solução de reabilitação de fachada (Equação 14). O custo 

de exploração é obtido a partir da Equação 15. 

 

∆𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜= 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜𝑅𝑒𝑎𝑏 Equação 14 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜 =  
𝑁𝑖𝑐

𝜂𝑖

× 𝐴𝑝 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑖 +
𝑁𝑣𝑐

𝜂𝑣

× 𝐴𝑝 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑣 +
𝑁𝐴𝑄𝑆

𝜂𝐴𝑄𝑆

× 𝐴𝑝 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝐴𝑄𝑆 Equação 15 

 

Com:  

Nic, Nvc, NAQS – Necessidades energéticas para aquecimento, arrefecimento e preparação de 

águas quentes sanitárias, respetivamente (kWh/m2.ano); 

ηi, ηv, ηAQS – Eficiência nominal dos equipamentos utilizados para os sistemas de 

aquecimento, arrefecimento e preparação de AQS, respetivamente; 

Ap – Área útil de pavimento; 
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custoi, custov, custoAQS – Tarifa energética afeta ao sistema de aquecimento, arrefecimento 

e preparação de águas quentes sanitárias, respetivamente (€/kWh). 

 

A implementação das soluções de reabilitação nas fachadas dos edifícios não terá influência 

nas necessidades das águas quentes sanitárias, pelo que a parcela correspondente será 

suprimida, dando origem à Equação 16. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜 =  
𝑁𝑖𝑐

𝜂𝑖

× 𝐴𝑝 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑖 +
𝑁𝑣𝑐

𝜂𝑣

× 𝐴𝑝 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑣 
Equação 16 

 

 

Tal como referenciado no Decreto-Lei 79/2006: “esta metodologia avalia a situação a custos 

de energia constantes e iguais aos do momento do investimento e não considera quaisquer 

custos financeiros nem efeitos da inflação, dada a incerteza inerente à previsão de quaisquer 

parâmetros financeiros necessários à sua consideração numa outra metodologia, porventura 

mais precisa, mas também necessariamente mais complexa”. Este método não inclui fatores 

variáveis ao longo do tempo e não sendo um método rigoroso, não calcula o tempo real de 

retorno do investimento realizado, mas dá aos utilizadores um valor indicativo que serve como 

termo de comparação entre as soluções. 

 

3.7 Ferramentas de Apoio ao Desenvolvimento da Solução de Reabilitação 

Para o estudo da solução de reabilitação recorreram-se a três ferramentas de apoio: ANSYS, 

REH e PVGis. 

 

O ANSYS foi utilizado no âmbito da análise da dinâmica dos fluidos computacionais 

(Computacional Fluids Dynamics - CFD) para a validação numérica do modelo do módulo de 

reabilitação e para simulações no âmbito da otimização do módulo. Os dados de entrada 

introduzidos foram: geometria, materiais, condições de fronteira, pontos a monitorizar, 

temperatura de inicialização e condições para correr o modelo. Os resultados apresentados por 

esta ferramenta foram as temperaturas e fluxos de calor para os pontos a monitorizar e os perfis 

de temperaturas para as secções estudadas. 

 

Recorreu-se ao REH para o estudo do desempenho energético do edifício através de um método 

de cálculo estático e sazonal para a estimativa das necessidades energéticas. Introduziram-se os 
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seguintes dados de entrada: localização, características genéricas do edifício, coeficiente de 

transmissão térmica da envolvente opaca e transparente, pontes térmicas, sistemas de ventilação 

(dados acoplados a uma folha Excel denominada por: Aplicação LNEC – Ventilação REH e 

RECS), sistemas técnicos e possíveis medidas de melhoria. Os resultados apresentados foram 

o balanço energético do edifício, incluindo ganhos e perdas pela envolvente e as necessidades 

energéticas em termos de energia útil ou primária e classe energética. 

 

O PVGis foi utilizado para a determinação do contributo de painéis fotovoltaicos. Introduziu-

se a latitude e longitude, tipo de módulo fotovoltaico, potência de pico, percentagem de perdas 

do sistema, inclinação e orientação. Como resultados obteve-se a produção de eletricidade 

média anual do sistema (kWh/ano). 

 

3.8 Conclusão 

Com base na metodologia apresentada foi possível, nos capítulos seguintes, a análise de uma 

solução inovadora de reabilitação energética de fachadas. A metodologia apresentada permitiu 

a caracterização e otimização de uma solução de reabilitação de fachadas prefabricada através 

de ensaios térmicos, para a monitorização do desempenho térmico do módulo, com recurso a 

uma câmara térmica, fluxímetros e termopares. Seguindo esta metodologia, através da 

ferramenta de simulação ANSYS, foi possível realizar a validação da solução numérica e 

respetiva otimização, no sentido de melhorar o seu desempenho e funcionalidade. 

Adicionalmente, foi possível estudar a aplicação do módulo a um caso de estudo e analisar o 

impacto no seu desempenho térmico com o apoio de ferramentas de simulação, designadamente 

REH e PVGis. Finalmente, com base na metodologia apresentada, através de uma análise de 

custos, estudou-se a viabilidade de implementação da solução, particularizada para o edifício 

em estudo, com a determinação do período de retorno simples. 
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CAPÍTULO 4 - MÓDULO DE REABILITAÇÃO PREFABRICADO 

O presente capítulo apresenta detalhadamente as principais características do módulo de 

reabilitação energética prefabricado para aplicação em fachadas, a sua constituição, o processo 

de produção e o desempenho térmico da solução resultante de ensaios experimentais. Este 

capítulo apresenta também a validação do modelo numérico que permite proceder ao processo 

de otimização desde a solução base até à solução final. A otimização da solução base teve como 

principal objetivo a redução das pontes térmicas, a partir da identificação da espessura ótima 

do isolamento a aplicar e do modo de ligação e encaixe dos módulos.  

 

4.1 Dados Gerais do Módulo 

A primeira solução – solução base - foi desenvolvida a partir do sistema tradicional de 

revestimento descontínuo prefabricado, tendo em linha de conta, desde o início, a utilização de 

materiais sustentáveis e ecológicos, com bom desempenho térmico e que apresentassem boa 

trabalhabilidade. Não existem dimensões fixas para o módulo, visto que se pretende que seja 

uma solução que se adapte a diversas formas e tamanhos consoante o edifício a reabilitar. É 

uma solução constituída por uma estrutura de suporte (perfil de madeira), por isolamento 

(espuma de poliuretano) e por uma camada de acabamento em ambas as faces (painel de 

coretech). 

 

O coretech é um material composto por materiais reciclados provenientes da indústria 

automóvel (papel kraft e celulósico, tecido, espuma de poliuretano semirrígida, fibra de vidro 

longa) e ligantes com base fenol (resina termo estável fenólica) responsável por agregar todos 

os elementos (Figura 47) [Coretech, 2013].  

 

 

Figura 47 – Placas de coretech [Masterlevel, 2016] 
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O processo de fabricação é realizado em meio seco. Os resíduos são triturados e moídos e, 

seguidamente, misturados com a resina, formando a manta base. De seguida realiza-se a 

conformação e prensagem da manta a alta temperatura até à obtenção da espessura predefinida. 

Finalmente o painel passa pelo corte em esquadria, com as medidas segundo as ordens de 

produção [Coretech, 2013]. O coretech apresenta características que o diferenciam de alguns 

materiais existentes no mercado, pois oferece estabilidade dimensional quando submetido a 

ciclos de temperaturas e humidade extremos, não sofrendo deformações. Além disso, apresenta 

um bom comportamento ao fogo, superior ao da madeira. Este material apresenta ainda a 

possibilidade de se poder colocar uma grande variedade de revestimentos, desde cerâmicos, 

tintas, vernizes, painéis fixados por elementos metálicos/plásticos [Coretech, 2013]. É, 

portanto, um material que surge com a necessidade de trazer para o mercado uma solução 

competitiva e inovadora compatibilizada com o desenvolvimento sustentável. Apresenta várias 

aplicações para a construção e reabilitação, nomeadamente: em paredes e divisórias, em 

pavimentos e em coberturas (Figura 48). 

 

 

Figura 48 – Aplicações do coretech em paredes exteriores (esquerda) e em coberturas (direita) 

[Coretech, 2013] 

 

A madeira de pinho é um dos materiais mais utilizados no ramo da construção civil, 

caracterizando-se por ser um material com baixa energia primária incorporada; por possuir uma 

condutibilidade térmica bastante reduzida, relativamente aos metais, por exemplo, 

0,11 ≤  λmadeira (W/m.ºC) ≤ 0,3 e 35 ≤ λmetais (W/m.ºC)  ≤ 380 [Mendonça, 2005]; as construções 

em madeira caracterizam-se por serem leves e; os elementos estruturais em madeira podem vir 

a ser facilmente reutilizados se estes estiverem ligados de modo a que sejam facilmente 

desmontados [Mateus, 2004].  
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A espuma de poliuretano é um material muito utilizado na construção devido às suas excelentes 

propriedades de isolamento térmico e impermeabilização (λpoliuretano = 0,027 W/m.ºC) 

[Mendonça, 2005]; por possuir elevada resistência à humidade; é indicado para aplicações em 

casos que se pretendam uma elevada longevidade do material, visto que a espuma de 

poliuretano possui um elevado tempo de vida útil e; é possível reutilizar e/ou reciclar este 

material em outras aplicações [Vasconcelos, 2014]. 

 

A composição da solução base, apresentada na Figura 49, com 21,2 kg/m3 e 12 cm de espessura, 

é a seguinte: 

 Painel coretech (8 mm); 

 Perfil de madeira de pinho (104 mm); 

 Espuma de poliuretano (104 mm); 

 Painel coretech (8 mm). 

 

 

Figura 49 – Corte do módulo ilustrativo da sua constituição base 

 

A Figura 50 apresenta detalhadamente as dimensões e configuração do perfil de madeira. 

  

Figura 50 – Detalhe do perfil de madeira do módulo prefabricado: imagem real (à esquerda) e 

dimensões da secção do perfil de madeira, em mm (à direita) 
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Para a visualização a três dimensões do design da solução em estudo (Figura 51) foi utilizada a 

ferramenta SpaceClaim.  

 

 

Figura 51 –Perspetiva 3D do módulo e pormenorização do perfil de madeira 

 

A ligação entre os módulos é feita através de tiras de borracha natural e um barrote de madeira, 

que são colocados nas ranhuras do perfil de madeira, que está previamente configurado para 

receber estes elementos, tal como se pode observar na Figura 52 e na Figura 53. 

 

 

Figura 52 – Pormenor da ligação entre módulos 

 

  

Figura 53 – Ligação lateral (esquerda) e ligação topo/base entre módulos (direita) 
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Na Figura 54 apresenta-se o modo de encaixe entre dois módulos prefabricados. 

 

 

Figura 54 – Secção transversal da zona da junta (superior) e corte transversal (inferior) do 

módulo de reabilitação 

 

4.2 Produção dos Protótipos 

Em primeiro lugar, o perfil de madeira e as placas de coretech são cortadas com as medidas 

pretendidas. Estes elementos são instalados num sistema que os fixa nas posições pretendidas 

e que permite a injeção do poliuretano sobre pressão que, à medida que vai secando, vai fixando 

os elementos uns aos outros, não sendo necessário aplicar nenhuma cola para fixar os vários 

constituintes do módulo. Para a injeção do poliuretano é feito um orifício de 20 mm de diâmetro 

no perfil de madeira. Nas bordas entre o coretech e o perfil de madeira, do lado interior deste, 

é colada uma fita de isolamento, apenas com cola de um lado, para evitar que, aquando da 

injeção do poliuretano, haja algum extravasamento deste material.  

 

4.3 Avaliação do Desempenho Térmico 

A avaliação do desempenho térmico dos protótipos foi efetuada através dos ensaios 

experimentais realizados numa câmara térmica, localizada no Laboratório de Física e 

Tecnologia das Construções na Universidade do Minho. A metodologia para este ensaio 

encontra-se descrita no subcapítulo 3.2. Na Figura 55 é apresentada a variação do fluxo de calor 

ao longo das 48 horas de duração do ensaio. 
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Figura 55 - Variação do fluxo de calor ao longo de 48 horas para cada um dos fluxímetros 

 

Na Figura 55 é possível observar que ao longo do comprimento (flux 2 e flux 4) os módulos 

comportam-se de modo muito similar, com uma variação de 4,8 %. Ao longo da altura (flux 2 

e flux 3) os módulos possuem um comportamento idêntico, com uma variação apenas de 0,5 %. 

A junta dos módulos ao longo da altura (flux 1 e flux 5) tem um comportamento estável, 

apresentando uma variação de 1,65 %. Também é possível observar que ao longo da junta 

(flux  1 e flux 5) o fluxo de calor é bastante superior ao registado na zona corrente do módulo 

(flux 2, flux 3 e flux 4), numa razão de 1:3 aproximadamente. 

 

A Figura 56 apresenta a variação da temperatura ambiente interior e exterior ao longo do tempo. 

 

 

Figura 56 – Temperatura ambiente interior e exterior ao longo das 48 h de ensaio 
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A temperatura média exterior foi de 24,1°C. Contudo, verifica-se um decaimento da 

temperatura ambiente exterior, na ordem de 1°C, devido a uma possível redução da temperatura 

exterior, uma vez que o espaço exterior da câmara de ensaios não é climatizado. A temperatura 

média interior foi de 32,5°C. A temperatura média do termopar 5 foi de 32,2°C e a do termopar 

9 foi de 32,8°C. Este diferencial de temperatura ambiente interior era previsível visto que o ar 

quente é menos denso e sobe, razão pela qual o termopar 9, que está a uma altura superior 

relativamente ao termopar 5, apresenta temperaturas superiores.  

 

A Figura 57 apresenta a variação da temperatura superficial exterior medida pelos termopares 

7 (Tp7) e 8 (Tp8), colocados na zona da junta e na zona corrente do módulo, respetivamente, e 

a temperatura superficial interior medida pelos termopares 3 (Tp3) e 4 (Tp4), colocados na zona 

corrente e na zona da junta do módulo, respetivamente. 

 

 

Figura 57 - Temperatura superficial exterior e interior (°C) ao longo das 48h de ensaio 

 

De acordo com o apresentado na Figura 57, comprova-se que, tanto pelo lado exterior como 

pelo lado interior, a temperatura superficial ao longo do módulo não é constante. Pelo lado 

interior, a temperatura na zona da junta (Tp4) é inferior à temperatura da zona corrente (Tp3). 

Pelo lado exterior, a temperatura na zona da junta (Tp7) é superior à temperatura da zona 

corrente (Tp8). Isto significa que, na zona da ligação dos módulos existe um maior fluxo de 
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calor me relação à zona corrente. Também é possível observar que, pelo lado exterior, existe 

um decaimento da temperatura em aproximadamente 1°C nos dois termopares, possivelmente 

devido à redução da temperatura ambiente exterior em 1°C, tal como apresentado na Figura 56. 

 

A Figura 58 apresenta os resultados obtidos por cada fluxímetro instalado. 

 

 

Figura 58 –Fluxo de calor que atravessa o módulo para as diferentes posições dos fluxímetros 

 

Novamente, é possível observar que o fluxo de calor na zona da junta é cerca de três vezes 

superior ao da zona corrente dos módulos de reabilitação. Relativamente aos valores obtidos 

para as resistências térmicas, estes encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resistência térmica da solução base 

Zona corrente [m2.°C/W] 4,11 

Zona junta [m2.°C/W] 1,01 

Resistência Térmica Ponderada [m2.°C/W] 3,86 

 

Como era de esperar, os valores da resistência térmica são menores na zona das juntas do 

módulo do que na zona corrente do módulo, apresentando resistências térmicas 75 % menores. 

Na Tabela 3 são apresentados os valores dos coeficientes de transmissão térmica da zona 

corrente, junta e o valor ponderado por módulo. 

 

Tabela 3 – Coeficiente de transmissão térmica da solução base 

Zona corrente [W/m2.°C] 0,24 

Zona junta [W/m2.°C] 0,99 
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Os resultados obtidos no ensaio experimental permitem concluir que existem perdas de calor 

significativas na zona da junta. Atendendo ao valor do coeficiente de transmissão térmica de 

outras soluções comercializadas atualmente para isolamento exterior de fachadas com uma 

espessura de isolamento de 10 cm (Tabela 4), o U ponderado da solução base apresenta um 

valor equivalente (U = 0,30 W/m2.°C).  

 

Tabela 4 - Coeficiente de transmissão térmica de soluções preconizadas para isolamento 

exterior de fachadas [CYPE, 2016] 

Coeficiente de transmissão térmica (U) [W/m2.°C] 

Módulo prefabricado (Solução base) 0,30 

ETICS 0,36 

Fachada Ventilada 0,43 

Vêture 0,33 

 

A zona da junta, no entanto, apresenta um valor para o coeficiente de transmissão térmica 

elevado, conduzindo à existência de pontes térmicas responsáveis pelo aparecimento de 

condensações e pela acelerada degradação dos módulos. 

 

4.4 Validação do Modelo Numérico 

A validação do modelo numérico foi efetuada para duas zonas: a zona corrente (zona central 

do módulo) e para a zona da junta (zona de ligação entre módulos), tal como demonstrado na 

Figura 59. Para isso, monitorizaram-se dois pontos em cada uma das zonas, um no lado interior 

do módulo e outro no exterior. 

 

 

Figura 59 - Secção a validar na zona da junta (A) e na zona corrente (B) 

 

No capítulo 4.3 confirmou-se experimentalmente que não existiam variações significativas de 

temperatura/fluxo ao longo da altura do módulo. Nesse sentido, tal como referido no 
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capítulo 3.3, as simulações numéricas foram efetuadas para uma análise 2D, considerando o 

comprimento e a largura do módulo. Por conseguinte, como resultado da malha de volumes 

finitos, obteve-se um total de 52 417 nós, 47 841 células e 100 291 arestas. A Figura 60 

apresenta a malha de volumes finitos concebida para a zona corrente do módulo e a Figura 61 

a malha de volumes finitos para a zona da junta. 

 

 

Figura 60 – Modelo da malha de volumes finitos para a zona corrente 

 

 

Figura 61 - Modelo da malha de volumes finitos para a zona da junta 

 

De seguida, para ter conhecimento se o escoamento era turbulento, de transição ou laminar, 

determinou-se o número de Reynolds, parâmetro este que determina a existência de escoamento 

laminar, de transição ou turbulento [Incropera & Witt, 1992]. Concluiu-se que se trata de um 

regime turbulento (Re = 10 842,0) e, portanto, ativou-se a equação da turbulência do modelo. 

Este resultado indica que as forças de inércia se sobrepõem às forças viscosas. 
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De acordo com a constituição do módulo, criaram-se todos os materiais no Fluent. Para a 

introdução destes materiais foram necessários vários parâmetros térmicos e físicos, descritos na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Propriedades térmicas e físicas dos materiais introduzidos no Fluent 

 Coretech 
Madeira 

(Pinho) 
Poliuretano 

Borracha 

Natural 

Densidade [kg/m3] 650 660 40 930 

Calor Específico (Cp) 

[J/kg.°C] 
1 500 1 528 1 759 1 880 

Condutividade Térmica 

[W/m.°C] 
0,088 0,125 0,027 0,140 

 

Definiu-se a condição térmica de convecção como condição de fronteira, para a superfície 

interior e exterior do módulo, com coeficientes de transferência convectiva de calor de 

h = 13 W/m2.°C (var = 0,05 m/s) e h = 10 W/m2.°C (var = 0m/s), respetivamente. A velocidade 

do ar (m/s) foi medida com recurso a um anemómetro em três pontos na proximidade da 

superfície dos módulos. 

 

4.4.1 Resultados de Temperatura e Fluxo de Calor Experimentais e 

Numéricos 

De modo a poder comparar os resultados das temperaturas e fluxos térmicos obtidos pelas duas 

abordagens – experimental e numérica – confrontaram-se ambos para os mesmos parâmetros e 

condições e determinou-se o erro médio entre o valor experimental e numérico. 

Adicionalmente, os comportamentos de ambos os modelos foram comparados graficamente 

para garantir que a tendência ao longo do tempo é semelhante e assegurar que o modelo 

numérico está bem calibrado e adaptado. O módulo foi sujeito a uma temperatura interior de 

33ºC e uma temperatura exterior de 24ºC, o que perfaz um gradiente de temperatura de 9ºC, 

aproximadamente. A comparação gráfica é apresentada na Figura 62 onde se apresentam as 

temperaturas superficiais exteriores e interiores obtidas pelo modelo experimental e numérico 

para a zona corrente, na Figura 63 onde se apresentam as temperaturas superficiais exteriores e 

interiores obtidas pelo modelo experimental e numérico para a zona da junta e, por fim, na 

Figura 64 onde se apresenta o fluxo de calor obtido pelo modelo experimental e numérico para 

a zona corrente e para a zona da junta. 
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Figura 62 - Temperatura superficial exterior (à esquerda) e interior (à direita) na zona corrente 

 

  

Figura 63 - Temperatura superficial exterior (à esquerda) e interior (à direita) na zona da junta 

 

  

Figura 64 - Fluxo de calor na zona corrente (à esquerda) e na zona da junta (à direita) 

 

Analisando a Figura 62, a Figura 63 e a Figura 64 é possível observar que, tanto para as 

temperaturas como para os fluxos de calor, o modelo numérico apresenta a mesma linha de 

tendência do modelo experimental. Os erros médios dos parâmetros em análise encontram-se 

na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Resultados da validação numérica – erros médios entre o modelo experimental e 

numérico 

 
Zona 

Corrente 

Erro 

médio 

Zona da 

Junta 

Erro 

médio 

Temperatura média exterior superficial, 

pelo modelo numérico 
24,3°C 

-2,2 % 

24,8°C 

-1,5 % 
Temperatura média exterior superficial, 

pelo modelo experimental 
23,8°C 24,4°C 

Temperatura média interior superficial, 

pelo modelo numérico 
32,1°C 

-1,1 % 

31,7°C 

-2,3 % 
Temperatura média interior superficial, 

pelo modelo experimental 
31,7°C 31,0°C 

Fluxo médio, pelo modelo numérico -2,0 W/m2 

-3,2 % 

-6,6 W/m2 

-1,8 % 

Fluxo médio, pelo modelo experimental -1,9 W/m2 -6,5 W/m2 

Coeficiente de transmissão térmica, pelo 

modelo numérico 

0,26 

W/m2.°C 
7,7 % 

0,96 

W/m2.°C 
3,0 % 

Coeficiente de transmissão térmica, pelo 

modelo experimental 

0,24 

W/m2.°C 

0,99 

W/m2.°C 

 

Depois de calculados os erros médios para cada parâmetro, no regime transiente, conclui-se que 

o modelo numérico se encontra bem-adaptado, pois os erros tomam valores bastante reduzidos, 

em média de -1,7 % nas temperaturas, de -3,1 % nos fluxos de calor e de 7,3 % no coeficiente 

de transmissão térmica. De seguida apresentam-se na Tabela 7 os valores do modelo numérico 

obtidos para o regime estacionário, que corresponde, tal como referido no subcapítulo 3.3, o 

estado final que o sistema pode alcançar. 

 

Tabela 7 – Coeficiente de transmissão térmica para o regime estacionário 

Coeficiente de transmissão térmica [W/m2.°C] 

Zona da junta Zona Corrente Ponderado 

0,93 0,25 0,30 
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4.4.2 Perfis da Temperatura 

A Figura 65 apresenta os contornos das temperaturas tanto para a zona corrente como para a 

zona da junta. Estes resultados permitem comparar de um modo mais claro o comportamento 

térmico no interior do módulo para diferentes zonas, quando submetido a um gradiente de 

temperatura de 9ºC. 

 

 

                 A                                       B  

 

C 

Figura 65 – A) Perfis de temperatura na zona corrente; B) Perfis de temperatura na zona da 

junta; C) Escala de Temperaturas (°C) 

 

Na Figura 65 é visível a existência de uma ponte térmica na zona da junta que apresenta uma 

diferença da temperatura superficial aproximadamente de 0,5ºC em relação à zona corrente. 

Este diferencial de temperatura, tanto na face interior como na face exterior do módulo, pode-

se traduzir em possíveis condensações ao longo do módulo, potenciando a sua acelerada 

degradação.  
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4.4.3 Estudo de Independência da Malha 

De acordo com o referido no capítulo 3.3, para verificar se a malha de volumes finitos possui o 

número de células e arestas ótimo para se realizar a simulação do modelo numérico e, portanto, 

promover uma maior precisão dos resultados, efetuou-se um ajuste da malha. Fruto do processo 

de ajuste e de refinamento, o número de células aumentou de 47 841 para 191 364 e o número 

de arestas aumentou de 100 291 para 391 696 (Figura 66).  

 

 

Figura 66 - Resultados obtidos do ajuste da malha de volumes finitos para a zona da junta no 

Fluent 

 

A Figura 67 evidencia a diferença entre a malha inicial e a malha após o processo de 

refinamento de células e arestas. 

 

 

Figura 67 – Diferença entre a malha de volumes finitos inicial (superior) e com o refinamento 

automático do Fluent (inferior) 
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Com este procedimento os resultados obtidos tanto pelo regime estacionário como pelo 

transiente foram semelhantes aos iniciais. A diferença entre valores verifica-se apenas na quarta 

casa decimal, o que permite concluir que a malha se encontra bem definida. 

 

4.5 Otimização do Desempenho do Módulo 

Após a avaliação do desempenho térmico do módulo de reabilitação energética de edifícios, 

foram definidas possíveis medidas de melhoria para otimizar o seu comportamento térmico.  

 

4.5.1 Análise de Sensibilidade dos Materiais 

De forma a analisar o impacto de diferentes materiais na constituição do módulo de reabilitação, 

o desempenho térmico do módulo foi simulado com as duas camadas de revestimento em 

cortiça, com 8 mm de espessura cada, em substituição das anteriores em coretech. Isto porque 

o coretech apesar de ser um material com excelentes características e desempenho térmico, é 

ainda recente e, por isso, comparou-se com a cortiça que é um material com bom desempenho 

térmico e com uma aplicação crescente no setor da construção. À semelhança do coretech, a 

cortiça possui ótimas características ambientais, por ser renovável, mas apresenta uma 

condutibilidade térmica menor que a do coretech (λcortiça = 0,045 W/m.°C; 

λcoretech = 0,088 W/m.°C) [Mendonça, 2005].  

 

A simulação foi realizada utilizando a ferramenta de simulação ANSYS e foram utilizados os 

dados apresentados na Tabela 8. Adicionalmente, foram também comparados os custos das 

duas soluções (coretech e cortiça) de forma a proceder a uma análise mais abrangente. Os 

restantes materiais, nomeadamente o poliuretano e a madeira, foram mantidos na simulação. 

No caso do poliuretano, é um material com excelentes propriedades térmicas e que permite a 

sua injeção por pressão garantindo que todo o espaço destinado à presença de isolamento fique 

preenchido por este material. No caso da madeira, é um material que garante a estabilidade do 

módulo a nível estrutural e tem um menor impacto no aparecimento de pontes térmicas 

relativamente a outros materiais como os metálicos ou o betão armado.  
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Tabela 8 - Constituição do módulo de reabilitação alternativo 

 Cortiça 
Madeira 

(Pinho) 
Poliuretano 

Borracha 

Natural 

Densidade [kg/m3] 120 660 40 930 

Calor Específico (Cp) 

[J/kg.°C] 
170 1 528 1 759 1 880 

Condutibilidade Térmica 

[W/m.°C] 
0,045 0,125 0,027 0,140 

 

Os resultados obtidos para a simulação do módulo com a cortiça em substituição do coretech 

estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Coeficiente de transmissão térmica do módulo de reabilitação para a solução base e 

solução alternativa com cortiça 

Solução U,junta (W/m2.°C) 
U,corrente 

(W/m2.°C) 

U,ponderado 

(W/m2.°C) 

Preço 

(€/m2) 

Coretech  0,93 0,25 0,30 5,68 

Cortiça  0,79 0,24 0,28 7,00 

Nota: O preço diz respeito ao custo do coretech e da cortiça por metro quadrado. 

 

A análise dos resultados obtidos permite concluir que a substituição do coretech pela cortiça 

melhora o desempenho térmico do módulo, apresentando um coeficiente de transmissão 

térmica mais baixo (-7 %). No entanto, apesar da condutibilidade térmica da cortiça ser quase 

metade da do coretech, essa diferença não se observa de forma relevante nos resultados finais. 

Isso deve-se à espessura desse material no módulo ser relativamente pequena, uma vez que são 

apenas duas placas de 8 mm cada num módulo de 120 mm de espessura.  

 

Relativamente aos custos, a cortiça é mais dispendiosa que o coretech. Com base nestes 

resultados, optou-se por manter o coretech na solução dado que o coeficiente de transmissão 

térmica da solução não varia significativamente em relação ao da solução com a cortiça, 

apresenta um custo relativamente mais baixo (-19 %), tem um bom comportamento à água pois 

não perde coesão nem se deforma quando em contacto com a água ou ambientes saturados, 

permite a colocação de revestimentos de diversas naturezas (tintas, vernizes, cerâmicos, etc.) e 

não é atacado por agentes bióticos [Coretech, 2013]. 
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4.5.2 Aplicação de uma Manta de Lã de Rocha 

De seguida, foi estudada a aplicação de uma manta de lã de rocha entre o módulo e a parede do 

edifício a aplicar, tal como descrito no subcapítulo 3.4, para a criação de uma interface de 

ligação entre o painel e a parede existente que evite a criação de espaços vazios entre essas duas 

superfícies rígidas e assim evite o aparecimento de pontes térmicas adicionais. Para além desta 

função, pretende-se ainda com a introdução da manta de lã de rocha que esta aumente o 

desempenho térmico da solução, especialmente na zona da junta, e que garanta que as 

temperaturas superficiais da solução sejam constantes ao longo de todo o módulo. Para 

determinar a melhor solução da lã de rocha a aplicar, procedeu-se a um estudo paramétrico, 

apresentado na Figura 68, variando inicialmente a espessura e densidades da manta de lã de 

rocha e, posteriormente, a espessura de isolamento do módulo. 

 

 

Figura 68 – Primeira fase do estudo paramétrico 

 

Em primeiro lugar, foram analisadas diferentes opções para a camada de lã de rocha cujas 

características são apresentadas na Tabela 10. Foram consideradas mantas de lã de rocha não 

revestidas com densidades entre os 25 e os 70 kg/m3. 

 

Estudo Paramétrico

Variação da espessura da manta de lã de rocha

Definição da espessura da manta de lã de rocha

Variação da espessura do isolamento do módulo de 
reabilitação com a manta de lã de rocha

Definição da espessura do módulo

SOLUÇÃO FINAL

Aplicação de uma manta de lã 
de rocha
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Tabela 10 - Densidade, calor específico e condutibilidade térmica das diferentes opções para a 

camada de lã de rocha estudadas 

 MN230 MN40 MN50 MN70 

Densidade (kg/m3) 25 40 50 70 

Calor Especifico (J/kg.°C) 840 840 840 840 

Condutibilidade térmica (W/m.°C) 0,037 0,036 0,035 0,034 

 

Para cada um dos tipos de lã de rocha, foram analisadas diferentes espessuras a acrescentar ao 

módulo. De seguida foram determinados os coeficientes de transmissão térmica da junta e da 

zona corrente do módulo para cada uma das espessuras. Juntamente com o desempenho térmico 

foram também estudados os custos de cada solução. Os resultados são apresentados na Tabela 

11.  

 

Tabela 11 - Coeficiente de transmissão térmica da junta e da zona corrente do módulo para 

diferentes tipos de lãs de rocha e respetivos preços 

Solução 
Tipo de lã 

de rocha 

Espessura da 

lã de rocha 

U,junta 

(W/m2.°C) 

U,corrente 

(W/m2.°C) 

Uponderado 

(W/m2.°C) 

Preço 

(€/m2) 

S0 -- -- 0,93 0,25 0,30 -- 

S1 

MN40 

6 cm 0,48 0,18 0,20 6,29 

S2 7 cm 0,44 0,17 0,19 7,41 

S3 8 cm 0,42 0,16 0,18 8,53 

S4 10 cm 0,37 0,15 0,16 10,77 

S5 

MN50 

6 cm 0,47 0,17 0,20 6,58 

S6 8 cm 0,41 0,16 0,18 8,98 

S7 10 cm 0,37 0,14 0,16 11,38 

S8 

MN70 

6 cm 0,46 0,17 0,20 10,50 

S9 8 cm 0,41 0,16 0,18 14,00 

S10 10 cm 0,36 0,14 0,16 17,50 

S11 

MN230 

6 cm 0,48 0,18 0,20 3,22 

S12 8 cm 0,42 0,16 0,18 4,22 

S13 10 cm 0,38 0,15 0,17 5,46 

Nota: A solução S0 corresponde à solução de módulo de reabilitação inicial, sem a aplicação 

da manta de lã de rocha, e os preços utilizados para cada solução dizem respeito apenas ao custo 

da manta de lã de rocha.  
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De acordo com a Tabela 11, observa-se que as maiores reduções dos coeficientes de transmissão 

térmica para a zona corrente e para a zona da junta ocorrem a partir dos 8 cm de manta de lã de 

rocha. É possível observar que as soluções que apresentam valores menores para o coeficiente 

de transmissão térmica ponderado (U = 0,16 W/m2.°C) são as soluções S4, S7 e S10. Contudo, 

a manta de lã de rocha com 25 kg/m3 é a que apresenta custos mais reduzidos e é a mais utilizada 

no ramo da construção. Efetivamente, a nível prático, pretende-se uma solução que seja leve, 

que não seja muito densa e rígida para “absorver” as irregularidades da parede na qual o módulo 

vai ser aplicado. Portanto, este trabalho vai focar-se no estudo das três soluções da manta de lã 

de rocha com 25 kg/m3. 

 

É importante garantir que o módulo possui temperaturas na face exterior e na face interior 

constantes, de modo a minimizar o aparecimento de condensações. Dada a reduzida espessura 

da placa de coretech (8 mm), que consiste no revestimento exterior e interior do módulo, é 

importante assegurar que pelo menos este elemento possui em toda a sua extensão a mesma 

temperatura. A Figura 69 apresenta os perfis de temperaturas para as soluções com lã de rocha 

de densidade de 25 kg/m3 com 6 cm de espessura (S11), com 8 cm de espessura (S12) e com 

10 cm de espessura (S13). 
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A 

 

 

 

D 

B 

 

 

C 

 

 

Figura 69 - A) Perfil de temperaturas para a solução S11 (6cm); B) Perfil de temperaturas 

para a solução S12 (8cm); C) Perfil de temperaturas para a solução S13 (10cm); D) Escala de 

temperaturas (°C) 

 

Com base na Figura 69, a solução S13 é a única que garante que, pelo menos, a placa de coretech 

exterior possui uma temperatura constante. Conclui-se, portanto, que é necessária uma 

espessura de 10 cm de lã de rocha de 25 kg/m3 para que a placa de coretech exterior possua 

uma temperatura constante e, com isso, salvaguardar uma temperatura superficial constante no 

módulo. 
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4.5.3 Definição da Espessura do Isolamento do Módulo 

Fixada a espessura de lã de rocha a acrescentar ao módulo (10 cm), realizaram-se outras 

simulações que consistiram na diminuição da espessura do isolamento do módulo, que dizem 

respeito à segunda fase do estudo paramétrico (Figura 70).  

 

 

Figura 70 – Segunda fase do estudo paramétrico 

 

Foram analisados dois módulos de reabilitação, um com 9 cm (Solução 14 – S14) e outro com 

6 cm de espessura (Solução 15 – S15), com a presença da manta de lã de rocha de 25 kg/cm3 

com 10 cm de espessura. Na Tabela 12 estão apresentados os dados de cada solução bem como 

os resultados obtidos. 

 

Tabela 12 – Comparação das soluções com variação da espessura do isolamento do módulo 

Solução 

Espessura 

do 

módulo 

Tipo de lã 

de rocha 

Espessura 

da lã de 

rocha 

U, junta 

(W/m2.°C) 
U, corrente 

(W/m2.°C) 
U, ponderado 

(W/m2.°C) 

S13 12 cm 

MN230 10 cm 

0,38 0,15 0,17 

S14 9 cm 0,41 0,18 0,20 

S15 6 cm 0,42 0,22 0,24 

Estudo Paramétrico

Variação da espessura da manta de lã de rocha

Definição da espessura da manta de lã de rocha

Variação da espessura do isolamento do módulo de 
reabilitação com a manta de lã de rocha

Definição da espessura do módulo

SOLUÇÃO FINAL

Aplicação de uma manta de lã 
de rocha
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Através dos resultados da Tabela 12 verifica-se que, como seria de esperar, com a diminuição 

da espessura do isolamento do módulo, o coeficiente de transmissão térmica tanto na zona 

corrente como na zona da junta aumenta. Isto significa que, com os 10 cm da manta de lã de 

rocha de 25 kg/cm3, é necessária uma espessura de isolamento de 104 mm do módulo para que 

não ocorra um aumento do coeficiente de transmissão térmica ponderado e que a redução da 

secção do perfil de madeira não resulta numa diminuição da ponte térmica na zona da junta.  

 

Por todas as razões apresentadas, a solução final é constituída por uma manta de lã de rocha de 

densidade 25 kg/m3 com 10 cm e um módulo com 12 cm de espessura. Por forma a comparar 

os resultados obtidos entre a solução base e a solução final, expôs-se graficamente os dados na 

Figura 71. 

 

 

Figura 71 – Coeficientes de transmissão térmica para a solução inicial (S0) e para a solução 

final 

 

Conclui-se que foi possível reduzir o coeficiente de transmissão térmica na zona da junta em 

59 %, na zona corrente em 40 % e o valor ponderado em 45 %. A Figura 72 apresenta os 

contornos da distribuição da temperatura da solução inicial (S0) e da solução final, o que 

permite comparar os diferentes comportamentos térmicos das soluções.  

 

0,93

0,25
0,30

0,38

0,15 0,17

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Ujunta Ucorrente Uponderado

U
 [

W
/m

2
.°

C
]

Solução Inicial Solução Final



Caracterização e Otimização do Desempenho dos Módulos de Reabilitação Energética da Fachada do Edifício 

Eng. Mota Pinto em Gaia 

82  Capítulo 4 - Módulo de Reabilitação Prefabricado 

Perfil de temperaturas na solução inicial (S0): 

  

 

 

Perfil de temperaturas na solução final: 

 

Figura 72 –Perfil de temperaturas na solução inicial (S0) e na solução final 

 

É visível uma melhoria da distribuição das temperaturas ao longo do módulo. Na solução final 

o fluxo de calor que atravessa o módulo na zona da junta é menor em relação à solução inicial, 

o que permite obter uma temperatura superficial exterior e interior constante ao longo do 

módulo e evitar o aparecimento de pontes térmicas. 

 

4.5.4 Sistema de Encaixe dos Módulos 

O sistema de encaixe dos módulos prefabricados inicialmente idealizado, com a presença dos 

barrotes de madeira e das tiras de borrachas dispostas horizontalmente a preencher todas as 

proeminências do perfil de madeira, foi otimizado de modo a simplificar a zona da junta. Deste 

modo, eliminaram-se estes elementos de ligação – barrotes de madeira e tiras de borrachas – e 
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executou-se uma junta de ligação apenas com o próprio perfil de madeira num sistema de 

encaixe macho-fêmea, como apresentado na Figura 73 e na Figura 74. 

 

 

Figura 73 – Sistema de encaixe topo/base entre módulos: a) Sistema inicial; b) Sistema 

otimizado 

 

 

Figura 74 - Sistema de encaixe lateral entre módulos: a) Sistema inicial; b) Sistema otimizado 

 

Foram realizadas novas simulações para analisar o desempenho térmico na zona da junta da 

solução, com o novo sistema de encaixe. Os resultados obtidos permitiram concluir que o valor 

do coeficiente de transmissão térmica com o novo sistema de encaixe manteve-se igual ao 

sistema de encaixe anterior (Figura 75).  
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A 

 

B 

Figura 75 – A) Perfil de temperaturas da solução final com o novo sistema de encaixe; 

B) Escala de temperaturas (°C) 

 

O novo sistema de encaixe confere uma maior qualidade aos módulos dado que estes já vêm 

finalizados de fábrica, sendo apenas necessário encaixá-los. Pelo contrário, com o sistema 

anterior era necessário colocar entre os módulos os barrotes de madeira e as borrachas, o que 

podia conduzir a instalações defeituosas devido a uma maior probabilidade de imperfeições dos 

elementos constituintes do módulo. Após a definição do sistema de encaixe, torna-se relevante 

estudar a fixação horizontal e vertical dos módulos, para se produzirem em ambiente de fábrica 

todos os módulos necessários com características e dimensões específicas.  

 

4.6 Sistema de Fixação do Módulo 

Dado que para a solução base ainda não estava projetado nenhum sistema de fixação dos 

módulos de reabilitação e das mantas de lã de rocha, estudou-se de seguida um sistema de 

ligações módulo ↔ módulo e parede do edifício ↔ módulo de forma a garantir um isolamento 

térmico contínuo em toda a área de fachada. 
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Em primeiro lugar, deve proceder-se ao revestimento de todo o edifício com a manta de lã de 

rocha (Figura 76) recorrendo a fixações mecânicas (chapas e parafusos) de origem metálica 

(Figura 77). 

 

 

Figura 76 – Fixação da manta de lã de rocha à parede existente do edifício por intermédio de 

fixações mecânicas 

 

 

Figura 77 – Chapas metálicas com os orifícios para receberem os parafusos, fixadas na parede 

do edifício sobre a manta de lã de rocha 

 

As chapas metálicas têm duas funções: a fixação da manta de lã de rocha à parede do edifício 

existente e a fixação dos módulos prefabricados à parede do edifício. A fixação dos módulos 

prefabricados à parede do edifício é efetuada através de um encaixe macho-fêmea entre as 

chapas metálicas que estão fixas à parede e as chapas do módulo de reabilitação. De forma a 

ficarem devidamente seguros, os módulos deverão ter uma chapa metálica tanto nos cantos 

superiores como nos inferiores (Figura 78).  
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Figura 78 – Chapas metálicas fixadas no módulo prefabricado 

 

Em segundo lugar, deve proceder-se ao encaixe dos módulos prefabricados à parede do edifício, 

cujo detalhe de encaixe se apresenta na Figura 79.  

 

 

Figura 79 – Encaixe dos módulos prefabricados à parede do edifício 

 

A Figura 80 mostra o modo como a manta de lã de rocha e os módulos se fixam à parede do 

edifício.  

 

 

Figura 80 – Fixação dos módulos prefabricados à parede do edifício   
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De forma a garantir que o sistema de fixação não induza o aparecimento de espaços de ar entre 

a manta de lã de rocha e o módulo de reabilitação, será necessário, aquando da instalação das 

mantas de lã de rocha, pressionar as chapas metálicas induzindo à compressão da manta de lã 

de rocha nestas zonas, garantindo que quando se colocar os módulos todas as superfícies ficam 

estanques. Para evitar que se criem descontinuidades da camada de isolamento, a disposição 

das mantas de lã de rocha e dos módulos deve ser tida em conta para que as respetivas juntas 

não coincidam, posicionando-se sempre o módulo de reabilitação no centro da junta da manta 

de lã de rocha. 

 

4.7 Solução Final 

As análises realizadas ao longo do presente estudo permitiram encontrar uma solução para 

reabilitação de fachadas com melhor desempenho em relação à solução inicial. A solução final 

é um módulo de reabilitação prefabricado com densidade total de 21 kg/m3 e 12 cm de 

espessura. Para assegurar uma interface estanque entre o módulo e a parede existente e garantir 

um isolamento térmico contínuo será feita a aplicação de uma manta de lã de rocha, de 

densidade 25 kg/m3 e 10 cm de espessura. A solução final apresenta um coeficiente de 

transmissão térmica ponderado de 0,17 W/m2.°C. 
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Na Tabela 13 apresentam-se todos os elementos que constituem a solução final, com as 

respetivas designações e as funções que desempenham. 

 

Tabela 13 – Constituintes da solução final e respetivas funções 

Constituinte Função 

Placas de coretech 

 

 
 

Revestimento frontal e 

posterior do módulo de 

reabilitação. 

Perfil de madeira 

 

 
 

Revestimento lateral que 

confere resistência e 

estabilidade ao módulo de 

reabilitação. 

Poliuretano 

 

 
 

Isolamento térmico do 

módulo de reabilitação. 

Manta de lã de 

rocha 

 

 
 

“Absorção” de 

irregularidades da 

superfície da fachada 

exterior; Isolamento 

térmico. 

Fixações mecânicas 

metálicas 

 

 
 

Sistema de fixação e 

encaixe da manta de lã de 

rocha e dos módulos de 

reabilitação. 
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Na Figura 81 apresenta-se a constituição final do módulo de reabilitação prefabricado e as 

respetivas espessuras de cada elemento. 

 

 

 

A 

 

 

                           B 

 

                           C 

Figura 81 – Composição da solução final do módulo de reabilitação prefabricado: A) Módulo 

de reabilitação prefabricado; B) Módulo de reabilitação prefabricado (Secção 1); C) Módulo 

de reabilitação prefabricado (Secção 2) 

 

Os valores dos coeficientes de transmissão térmica da solução final encontram-se listados na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Valores dos coeficientes de transmissão térmica da solução final (módulo de 

reabilitação prefabricado + manta de lã de rocha) 

Coeficiente de transmissão térmica – U (W/m2.°C) 

Zona da junta 0,38 

Zona corrente 0,15 

Ponderado 0,17 

 

4.8 Conclusão 

Depois de caracterizada e avaliada a solução base do módulo de reabilitação de fachada 

concluiu-se que esta apresentava alguns problemas. O fluxo de calor era bastante superior na 

zona da junta em relação à zona corrente, o que se traduzia numa variação da temperatura 

superficial exterior e interior ao longo do painel de cerca de 0,5ºC, conduzindo ao aparecimento 

de pontes térmicas, responsáveis pela presença de possíveis condensações, fungos e bolores e 

pela degradação do módulo. Devido à rigidez do coretech (revestimento frontal e posterior do 

módulo), a interface criada pela solução base e as paredes do edifício a reabilitar, que 
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geralmente possuem irregularidades, não ficaria desprovida de espaços vazios, o que impedia a 

criação de uma interface contínua de ligação do módulo à parede existente potenciando, por 

isso, o aparecimento de pontes térmicas adicionais.  

 

Os processos de otimização abordados neste capítulo permitiram encontrar uma solução com 

um melhor desempenho global. Esta consiste numa solução constituída por um módulo de 

reabilitação prefabricado com 12 cm de espessura (21 kg/m3) e uma manta de lã de rocha com 

10 cm (25 kg/m3), com um coeficiente de transmissão térmica de 0,17 W/m2.°C.  

 

Trata-se de uma solução de reabilitação prefabricada com um bom desempenho térmico, com 

pontes térmicas minimizadas, visto que potencia uma temperatura superficial nas faces exterior 

e interior do módulo constante, com uma interface uniforme entre o módulo e a parede do 

edifício a reabilitar, devido à introdução de uma manta de lã de rocha.  

 

O processo de instalação foi simplificado, para se tornar o mais rápido, económico e eficaz 

possível, pois os produtos chegam à obra prontos a instalar. Com efeito, este aumento da 

industrialização das soluções confere uma maior qualidade aos sistemas, pois as produções 

sistematizadas e em massa são controladas por parâmetros rigorosos, nomeadamente: 

dimensões dos elementos; verificação das texturas para garantir uma boa adesão entre os 

materiais e a aplicação dos revestimentos; verificação da ligação entre os materiais, isto é, a 

adesão entre estes; verificação da fixação dos conetores metálicos, através de ensaios de 

ancoragem; maior controlo da utilização dos equipamentos, maquinarias e dos materiais e; 

controlo do armazenamento dos materiais nas unidades de produção. 

 

No capítulo seguinte é apresentada a análise da aplicação do módulo desenvolvido a um caso 

de estudo.  
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CAPÍTULO 5 - CASO DE ESTUDO 

Este capítulo apresenta a aplicação da solução de reabilitação energética de edifícios ao caso de 

estudo, que se trata de um edifício multifamiliar localizado em Portugal. Para tal, foram 

utilizadas ferramentas de simulação para a previsão do desempenho energético do edifício antes 

e após a colocação do módulo de reabilitação energética e da manta de lã de rocha. 

 

Os módulos idealizados para a reabilitação energética do edifício em estudo consistem em 

módulos de grandes dimensões, com uma altura igual à altura do piso, de modo a criar as suas 

juntas ao nível das lajes de teto/piso.  

 

5.1 Apresentação do Caso de Estudo - Edifício Engenheiro Mota Pinto 

O edifício em estudo é um edifício multifamiliar, de habitação social, construído em 1997, 

localizada em Vila Nova de Gaia, freguesia de Pedroso, Rua Bom Samaritano, com 600 m2 de 

área de implantação (Figura 82). O edifício possui uma área útil de 1 264,51 m2 e uma área 

bruta de 1 413,51 m2.  

 

   

Figura 82 – Identificação do edifício Eng. Mota Pinto: Vista aérea (imagem à esquerda) e 

Alçado Principal (imagem à direita) 

 

É composto por três blocos com três pisos (R/C, 1º Piso e 2º Piso), uma garagem enterrada e 

sótão não habitável. Trata-se de um edifício com 9,85 m de altura, incluindo a platibanda com 

uma altura de 1 m, e 1 077,74 m2 de área de fachada. As fachadas com maiores áreas são as 
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correspondentes aos alçados principal e posterior, cujas orientações solares são oeste e este, 

respetivamente. Na Tabela 15 estão apresentados os dados dimensionais relativos às fachadas 

do edifício bem como a respetiva orientação solar.  

 

Tabela 15 – Levantamento dimensional das fachadas do edifício e respetivas orientações 

solares 

Alçado Orientação 
Área envolvente 

opaca (m2) 

Área envidraçado 

(m2) 

Alçado Principal Oeste 346,69 73,80 

Alçado Posterior Este 337,69 70,20 

Alçado Lateral Direito Sul 132,93 0 

Alçado Lateral Esquerdo Norte 129,04 0 

 

De acordo com o referido na Tabela 15, as fachadas orientadas a sul e a norte não possuem vãos 

envidraçados (Figura 83) e a entrada para a garagem encontra-se na fachada a sul. 

 

 

Figura 83 – Alçados: orientado a sul (à esquerda) e orientado a norte (à direita) 

 

O alçado principal, representado na Figura 84, é o único que possui obstáculos no horizonte 

capazes de provocar sombreamento na fachada, como é possível observar na Figura 82. Esses 

obstáculos são árvores de grandes dimensões que se localizam do outro lado da estrada. O 

alçado posterior está representado na Figura 85. 
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Figura 84 – Alçado principal orientado a oeste 

 

 

Figura 85 – Alçado posterior orientado a este 

 

O edifício tem um total de 18 frações, sendo 9 de tipologia T2 e 9 de tipologia T3. Possui 3 

entradas ao nível do rés-do-chão, onde existe um corredor e vestíbulo que fazem a distribuição 

e separação entre as frações (Figura 86), sendo que o acesso aos restantes pisos (1º e 2º Piso) 

se faz através de caixa de escadas (Figura 87). Cada bloco possui 6 frações, duas por piso com 

tipologia T2 e T3.  

 

 

Figura 86 - Planta do rés-do-chão do edifício Eng. Mota Pinto  
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Figura 87 - Planta do 1º e 2º piso do edifício Eng. Mota Pinto 

 

As frações de tipologia T2 são constituídas por um vestíbulo, uma cozinha com lavandaria, uma 

sala comum, uma casa de banho completa e dois quartos de dormir. As frações de tipologia T3 

são constituídas por um vestíbulo, uma cozinha com lavandaria, uma sala comum, arrumos, 

uma casa de banho completa e três quartos de dormir.  

 

Relativamente às soluções construtivas, as paredes exteriores são em alvenaria cerâmica de 

15 cm + 11 cm com caixa-de-ar de 3 cm, sem isolamento térmico. As paredes exteriores do 

lado exterior são areadas e pintadas e do lado interior o acabamento é em estuque. 

 

A cobertura é inclinada, com telha cerâmica, com 3 cm de isolamento aplicado sobre o desvão 

e a laje de esteira da cobertura é do tipo aligeirada com 25 cm. Na cobertura existe uma 

claraboia, em perfil de ferro e vidro simples, localizada por cima de cada caixa de escadas. 

 

Os envidraçados são de correr com vidro duplo com uma espessura de lâmina de ar de 6 mm, 

com caixilharia de alumínio termolacado sem corte térmico e persianas. Os envidraçados 

interiores, que se localizam na divisão da cozinha para a lavandaria, são do tipo giratório, com 

vidro simples.  

 

Os pavimentos são em laje aligeirada de 25 cm com 3 cm isolamento térmico, sendo o 

acabamento dos pavimentos da cozinha, quartos de banho, lavandaria e sala em material 

cerâmico tipo “cinca solo”. O acabamento dos pavimentos dos quartos de dormir e corredores 

é em parquet de eucalipto. Os tetos são estucados. 
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As paredes divisórias são em alvenaria de 15 cm, sendo as paredes interiores da cozinha e casa 

de banho revestidas a azulejo e as restantes com acabamento em estuque. A parede divisória da 

cozinha e lavandaria é em tijolo de 11 com acabamento em estuque. A porta de entrada do 

prédio é em alumínio e para completar o vão da porta existe tijolo de vidro de 0,20 m x 0,20 m. 

As portas interiores são em MDF. 

 

5.2 Avaliação do Desempenho Térmico Inicial do Edifício 

Para a determinação do desempenho térmico do edifício no estado atual foi utilizada a 

metodologia de cálculo do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação 

(REH).  

 

O edifício está situado a uma altura de 120 m, na periferia de uma zona urbana, pertencente ao 

município de Vila Nova de Gaia cuja Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins 

Estatísticos (NUTS) de nível III diz respeito ao Grande Porto. A zona climática de inverno é a 

I1 e a de verão V2.  

 

A zona da lavandaria, garagem, sótão e zona comum da entrada do rés-do-chão e da caixa de 

escadas são zonas não úteis uma vez que são espaços não climatizados e sem ocupação 

permanente. A envolvente da lavandaria, da zona comum da entrada do rés-do-chão e da caixa 

de escadas é interior com requisitos de interior, pois o valor do btr toma valores iguais ou 

inferiores a 0,7. A envolvente da garagem e do sótão é interior com requisitos de exterior visto 

que o valor do btr apresenta valores superiores a 0,7. No Anexo I encontram-se os cálculos dos 

coeficientes de redução de perdas. 

 

Para efeito da aplicação do regulamento do REH, determinou-se o coeficiente de transmissão 

térmica linear, Ψ [W/m.ºC]. O regulamento apenas tem em consideração três cenários para o 

sistema de isolamento das paredes, designadamente o isolamento pelo interior, pelo exterior e 

repartido ou na caixa de ar de parede dupla. Contudo, para ter em linha de conta que o edifício 

caso de estudo não possui isolamento nas paredes, considerou-se para todas as situações 

aplicáveis o pior cenário, isto é, o maior valor que o Ψ. Como pontes térmicas lineares exteriores 

considerou-se: fachada com pavimento sobre o exterior ou espaço não útil (Ψ = 0,75 W/m.ºC), 

fachada com pavimento intermédio (Ψ = 0,75 W/m.ºC), duas paredes verticais em ângulo 
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saliente (Ψ = 0,50 W/m.ºC), fachada com caixilharia (Ψ = 0,25 W/m.ºC), zona da caixa de 

estores (Ψ = 0,30 W/m.ºC) e fachada com cobertura (Ψ = 1,00 W/m.ºC). No Anexo II encontra-

se a identificação das pontes térmicas lineares exteriores e interiores consideradas para cada 

fração do edifício. 

 

Na Tabela 16 estão compilados os valores dos coeficientes de transmissão térmica considerados 

para cada solução construtiva, tanto da envolvente exterior como da envolvente interior. No 

Anexo III encontram-se em detalhe as características das soluções construtivas do edifício Eng. 

Mota Pinto. 

 

Tabela 16 – Valores dos coeficientes de transmissão térmica introduzidos na folha de cálculo 

do REH 

  Solução construtiva U [W/°C.m2] 

E
n

v
o
lv

en
te

 e
x
te

ri
o
r
 

Paredes Exteriores 0,96 

   Pilares 3,03 

   Vigas 3,03 

   Caixa de estores 1,59 

Envidraçado exterior 3,60 

Cobertura 0,91 

E
n

v
o
lv

en
te

 i
n

te
ri

o
r Parede divisória de frações (tijolo de 15) 1,50 

   Pilares 2,70 

   Vigas 2,70 

Parede divisória de frações (tijolo de 11) 1,80 

Pavimento com acabamento em cerâmica   0,78 

Pavimento com acabamento em parquet   0,70 

Envidraçado interior 6,20 

 

Os sistemas técnicos existentes são apenas para preparação de AQS, designadamente 

esquentadores com potência de 19,2 kW e eficiência nominal de 0,75. A fonte de energia 

utilizada é o gás propano. A ventilação do edifício processa-se de forma natural. No Anexo IV 

encontram-se os valores das taxas nominais de renovação do ar interior na estação de 

aquecimento e arrefecimento para cada fração, calculadas por intermédio de uma folha de 

cálculo desenvolvida pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, denominada por 

Aplicação LNEC – Ventilação REH e RECS. Os valores dos fatores solares dos vãos 

envidraçados encontram-se no Anexo V. 
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De acordo com a metodologia de cálculo apresentada no subcapítulo 3.5, foi possível obter uma 

estimativa das necessidades energéticas do edifício, que correspondem a valores médios 

ponderados por área, apresentados na Tabela 17. No Anexo VI encontra-se a quantificação das 

necessidades energéticas por cada fração do edifício.  

 

Tabela 17 – Estimativa das necessidades energéticas obtidas para o edifício - caso de estudo 

Parâmetro Valor 

Necessidades de energia útil para aquecimento - Nic (kWh/m2.ano) 52,89 

Necessidades de energia útil para arrefecimento – Nvc (kWh/m2.ano) 4,73 

Necessidades de energia útil para preparação de AQS - NAQS (kWh/m2.ano) 29,61 

Necessidades nominais anuais globais de energia primária - Ntc (kWhEP/m2.ano) 172,37 

 

Em média o edifício necessita de consumir uma energia térmica equivalente a 

52,89 kWh/m2.ano, para manter a temperatura de conforto de 18ºC durante toda a estação de 

aquecimento. Da mesma maneira, para manter a temperatura de conforto de 25ºC durante toda 

a estação de arrefecimento necessita de consumir uma energia térmica correspondente a 

4,73 kWh/m2.ano. Para o aquecimento de águas sanitárias a uma temperatura de pelo menos 

45ºC, a energia necessária é de 29,61 kWh/m2.ano. 

 

Estudos realizados no âmbito da reabilitação energética de um conjunto de edifícios no Porto 

[Corvacho, 2016] em condições semelhantes ao edifício em estudo, tanto ao nível do ano de 

construção, das soluções construtivas, do tipo do uso do edifício e do distrito em que se 

localizam, permitiram estabelecer uma comparação da ordem de grandeza dos valores obtidos 

para o edifício em estudo. Concluiu-se que, para as condições que o edifício Eng.º Mota Pinto 

apresenta, os valores do seu desempenho térmico encontram-se dentro da gama de valores 

expectáveis. 
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Na Figura 88 encontram-se identificadas esquematicamente as frações com maiores e menores 

necessidades energéticas. 

 

 

Figura 88 - Identificação das frações do edifício multifamiliar com maiores e menores 

necessidades energéticas 

 

A fração do edifício multifamiliar que apresenta maiores necessidades energéticas para manter 

as condições de conforto ideais localiza-se no bloco C - 2º piso (fração da esquerda). As frações 

que apresentam menores necessidades, localizam-se no bloco B - 1º piso (fração da direita) e 

no bloco C - 1º piso (fração da direita). A fração que possui maiores necessidades energéticas 

tem uma fachada orientada a norte, isto é, apresenta a pior exposição solar. Para além disso, 

situa-se no 2º piso, sob a cobertura do edifício, sendo a fração mais exposta. As frações que 

possuem menores necessidades energéticas encontram-se entre frações, o que lhes permite ter 

apenas duas paredes exteriores, uma orientada a este e outra a oeste. A sua laje de teto e de piso 

está em contacto com espaços úteis das frações que lhe estão adjacentes, isto é, encontram-se 

entre espaços climatizados, o que reduz as perdas de energia através destes elementos 

construtivos.  

 

A Figura 89 apresenta a quantificação das necessidades energéticas das referidas frações e o 

valor médio ponderado por área das necessidades energéticas do edifício. Conclui-se que, 

relativamente aos valores médios, a fração com menores necessidades energéticas tem menos 

50 % de necessidades de energia para aquecimento e menos 4 % de necessidades de energia 

para arrefecimento. Por outro lado, a fração com maiores necessidades energéticas tem mais 

52 % de necessidades de energia para aquecimento e não possui necessidades de arrefecimento. 

Esta fração não possui necessidades de arrefecimento dado que perde energia pela envolvente 

suficiente para arrefecer os espaços interiores. 
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Figura 89 - Quantificação das necessidades de energia das frações do edifício multifamiliar 

com maiores e menores necessidades energéticas e valor médio ponderado por área 

 

5.3 Avaliação do Desempenho Térmico do Edifício com Aplicação do 

Módulo de Reabilitação 

Para a demonstração das potencialidades da aplicação da solução final de reabilitação, avaliou-

se o desempenho térmico do edifício com a sua aplicação na fachada. A Figura 90 apresenta as 

necessidades de energia da situação atual e com a aplicação da solução de reabilitação, 

calculada a partir da média ponderada por área. 

 

 

Figura 90 - Necessidades de energia da situação atual e com a aplicação da solução de 

reabilitação 
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Através da análise da Figura 90 é possível visualizar que com a aplicação da solução de 

reabilitação as necessidades de energia útil para aquecimento diminuíram 25 % em relação à 

situação atual. No entanto, as necessidades de energia útil para arrefecimento aumentaram 

0,8 %. As necessidades nominais de energia útil para água quente sanitária mantiveram-se 

constantes dado que não se alterou nenhum sistema para preparação de AQS. A redução de 

energia de aquecimento, quando convertida em energia primária, permitiu obter no total uma 

diminuição de 18 % das necessidades nominais anuais globais de energia primária do edifício. 

 

Era previsível que as necessidades de arrefecimento aumentassem com a aplicação da solução 

de reabilitação na fachada exterior, pois as perdas de calor pela envolvente exterior diminuem, 

aumentando a temperatura no interior do edifício na estação de arrefecimento. Para minimizar 

esta situação, seria necessário, no âmbito de uma Reabilitação Integrada, adotar medidas para 

aumentar a renovação do ar durante a estação de arrefecimento, promovendo uma maior 

ventilação dos espaços, e para aumentar o controlo dos ganhos solares. As perdas de calor pela 

envolvente exterior diminuíram dado que, com a aplicação do módulo, a resistência térmica da 

fachada aumentou e, como consequência, o coeficiente de transmissão térmica diminuiu, tal 

como apresentado na Tabela 18. No entanto, o aumento das necessidades de arrefecimento é 

muito reduzido neste caso concreto não sendo, por isso, relevante estudar qualquer solução para 

resolver esta situação. 

 

Tabela 18 - Coeficiente de transmissão térmica da fachada antes e após colocação da solução 

de reabilitação 

Coeficiente de transmissão térmica da fachada – U [W/m2.°C] 

Antes da aplicação da solução de reabilitação Após aplicação da solução de reabilitação 

0,96 0,15 

 

Com a instalação da solução de reabilitação, foi possível reduzir o U da fachada em cerca de 

84 %.  

 

5.4 Integração de Painéis Solares Fotovoltaicos 

No caso de estudo simulou-se o contributo de painéis solares fotovoltaicos integrados nos 

módulos de reabilitação com recurso à ferramenta de simulação PVGis. A configuração do 

módulo com os painéis fotovoltaicos integrados está representada na Figura 91. 
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Figura 91 - Módulo de reabilitação prefabricado com os painéis solares fotovoltaicos 

integrados 

 

A fachada mais viável para a aplicação de painéis fotovoltaicos é a orientada a sul pois para 

esta orientação a exposição solar é maximizada. Para além disso, não possui qualquer tipo de 

obstáculo capaz de provocar sombreamento e não possui nem janelas nem palas o que permite 

aproveitar a sua área ao máximo para a instalação do sistema fotovoltaico. Avaliou-se a 

integração de painéis fotovoltaicos nos módulos, na fachada orientada a sul, tal como 

apresentado na Figura 92. 

 

 

Figura 92 - Integração de painéis fotovoltaicos nos módulos de reabilitação na fachada 

orientada a sul 

 

Integrou-se em cada módulo de reabilitação 12 painéis fotovoltaicos com dois inversores 

associados. Para tal, utilizaram-se dois kits constituídos cada um por 6 painéis fotovoltaicos, 

com as respetivas características apresentadas na Tabela 19, e 1 inversor [FFSolar, 2016]. Cada 

kit possui uma potência de pico de 1500 Wp. No total, foi possível integrar na fachada a sul 36 
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painéis fotovoltaicos (perfazendo uma área de 60,4 m2 correspondente a 45 % da área da 

fachada a sul), com uma potência de pico de 9 kWh. 

 

Tabela 19 – Características técnicas do painel solar fotovoltaico 

Dimensões 1 001 mm x 1 675 mm 

Potência máxima 250 Wp 

Eficiência  14,91 % 

 

As simulações foram efetuadas com os painéis solares fotovoltaicos integrados nos módulos de 

reabilitação com uma inclinação de 90º e orientados a sul (azimute = 0º). Para o cálculo na 

ferramenta PVGis introduziram-se ainda os dados geográficos do edifício (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – Dados introduzidos no PVGis 

Latitude 41.077187 

Longitude -8.549152 

Inclinação 90º 

Orientação 0º 

 

A estimativa do contributo dos painéis solares fotovoltaicos encontra-se na Tabela 21 e foi 

obtida para um 1 painel, para 6 painéis, que correspondem ao número de painéis para cada kit, 

para 12 painéis, que correspondem ao número de painéis para cada módulo, e ainda para 36 

painéis, que correspondem à área total de painéis fotovoltaicos integrados. 

 

Tabela 21 – Contributo dos painéis solares fotovoltaicos 

Contributo de 1 painel fotovoltaico com 0,25kWp 234 kWh/ano 

Contributo de 6 painéis fotovoltaicos com 1,5kWp (1 kit) 1 400 kWh/ano 

Contributo de 12 painéis fotovoltaicos com 3kWp – por módulo de 

reabilitação (2 kits) 
2 810 kWh/ano 

Contributo de 36 painéis fotovoltaicos com 9kWp – totalidade da 

fachada a sul 
8 430 kWh/ano 

 

Através da análise de dados conclui-se que em cada módulo de reabilitação, no qual estão 

integrados 2 kits de autoconsumo, é capaz de se produzir 2 810 kWh/ano. A totalidade da 

fachada a sul com 36 painéis seria capaz de produzir 8 430 kWh/ano. Contudo, essa distribuição 

não é constante ao longo do ano, tal como apresentado na Figura 93. Com a distribuição mensal 
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do contributo anual do sistema solar fotovoltaico conclui-se que os picos de produção de energia 

são no mês de março e de outubro, pois nestes meses a altura da radiação solar é mais baixa, 

aumentando a incidência nos painéis fotovoltaicos que se encontram na posição vertical (90º). 

 

 

Figura 93 – Distribuição mensal do contributo anual do sistema solar fotovoltaico 

 

De modo a diminuir as necessidades de aquecimento deduziu-se a esta parcela de necessidades 

o contributo da produção de energia elétrica anual do sistema fotovoltaico. Para uma área total 

de 1 264,51 m2, a produção elétrica por metro quadrado produzida pelo sistema fotovoltaico é 

de 6,67 kWh/m2.ano. Com isto, resulta um Nic com o valor de 33,20 kWh/m2.ano, tal como 

apresentado na Figura 94. 

 

 

Figura 94 – Necessidades energéticas de aquecimento do edifício com a aplicação da solução 

de reabilitação e a integração do fotovoltaico na fachada a sul 
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De acordo com a Figura 94 a aplicação da solução de reabilitação com os painéis fotovoltaicos 

na fachada a sul diminui as necessidades energéticas de aquecimento em 17 %, face às 

necessidades do edifício com a aplicação do módulo de reabilitação sem a integração dos 

painéis fotovoltaicos e 37 % face à situação inicial do edifício. É possível ainda concluir que, 

com a integração dos painéis solares fotovoltaicos, afetando este valor com o fator de conversão 

de energia útil para energia primária (Fpu = 2,5 kWhEP/kWh), foi possível reduzir as 

necessidades nominais globais de energia primária em 12 % face à situação da aplicação do 

módulo de reabilitação sem os painéis fotovoltaicos e 28 % face à situação inicial.  

 

5.5 Análise Económica 

A análise económica da reabilitação do edifício com a aplicação dos módulos de reabilitação 

prefabricados nas fachadas exteriores e a manta de lã de rocha foi realizada, de acordo com o 

descrito no subcapítulo 3.6, através do cálculo do Período de Retorno Simples (PRS). Para isso, 

foi necessário determinar os parâmetros ΔCusto de Investimento e ΔCusto de Exploração. 

 

5.5.1 Análise Económica da Aplicação da Solução de Reabilitação 

O parâmetro ΔCusto de Investimento corresponde ao custo que advém da colocação da solução de 

reabilitação na fachada existente. De acordo com o fabricante do módulo, o custo da solução 

final é de 35,00 €/m2. Para uma área de fachada de 1 077,74 m2, resulta num custo de 

investimento de 37 720,90 €. 

 

O parâmetro ΔCusto de Exploração traduz-se na redução na fatura energética associada, dada pela 

diferença entre o custo de exploração antes e após a reabilitação da fachada do edifício. Para 

tal, é fundamental ter conhecimento das necessidades de aquecimento e arrefecimento do 

edifício - Nic e Nvc, respetivamente, da tarifa energética e da eficiência nominal afeta ao sistema 

de aquecimento e arrefecimento. De acordo com o Regulamento de Desempenho Energético 

dos Edifícios de Habitação (REH), o custo da eletricidade toma o valor de 0,17 €/kWh, a 

eficiência nominal do sistema de aquecimento e arrefecimento é de 1 e 3, respetivamente. O 

parâmetro ΔCusto de Exploração encontra-se na Tabela 22.  
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Tabela 22 – ΔCusto de Exploração com a aplicação da solução de reabilitação (€/ano) 

Custo de Exploração BASE Custo de Exploração REAB ΔCusto de Exploração 

11 708,90 8 910,90 2 798,10 

 

Verifica-se que com a implementação da solução de reabilitação nas fachadas exteriores do 

edifício é possível poupar anualmente 2 798,10 €. O Período de Retorno Simples – período para 

reaver o investimento efetuado – resulta em 13,5 anos, isto é, 13 anos e 6 meses. 

 

O ETICS é um dos sistemas de isolamento térmico pelo exterior mais utilizado em Portugal, 

com mais de 3,4 milhões de metros quadrados aplicados em 2014 e com uma previsão de 

crescimento para os anos seguintes [Duarte, 2015]. Geralmente utiliza o poliestireno expandido 

(λ = 0,036 W/m.°C) como isolamento térmico, com espessuras entre os 4 cm e os 6 cm. 

Apresenta coeficientes de transmissão térmica a variar entre os 0,90 W/m2.°C e os 

0,60 W/m2.°C e custos entre os 20,00 €/m2 e os 40,00 €/m2 [CYPE, 2016]. Tomando como 

exemplo este sistema, que tem uma aplicação vasta e sólida no mercado português, a solução 

final apresentada neste estudo possui melhores resultados a nível térmico para custos ainda mais 

baixos.  

 

5.5.2 Análise Económica da Aplicação da Solução de Reabilitação com os 

Painéis Solares Fotovoltaicos Integrados 

A integração dos painéis fotovoltaicos, tal como descrito no subcapítulo 5.4, tem um custo de 

investimento de 12 000 € sobre o preço base dos módulos prefabricados, dado que cada kit do 

sistema fotovoltaico tem um custo de 2 000 € [FFSolar, 2016]. Assim sendo, o custo da solução 

final sem a integração dos painéis solares fotovoltaicos é de 35,00 €/m2 e 233,80 €/m2 com a 

integração. O custo de investimento total é de 49 720,90 €. Na Tabela 23 apresenta-se o custo 

de exploração com a integração dos painéis fotovoltaicos nos módulos da fachada orientada a 

sul, sob as mesmas condições anteriormente descritas. 
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Tabela 23 - ΔCusto de Exploração com a aplicação do módulo com painéis fotovoltaicos integrados 

na fachada a sul (€/ano) 

Custo de ExploraçãoBASE Custo de ExploraçãoREAB ΔCusto de Exploração 

11 708,9 7 477,8 4 231,2 

 

Verifica-se que com a implementação do da solução de reabilitação nas fachadas e com a 

integração dos painéis fotovoltaicos na fachada a sul do edifício é possível poupar anualmente 

4 231,2 €. O Período de Retorno Simples – período para reaver o investimento efetuado – resulta 

em 11,8 anos, isto é, 11 anos e 10 meses, aproximadamente. 

 

5.6 Conclusão 

Com o estudo de caso apresentado foi possível estimar a melhoria do desempenho energético 

decorrente da aplicação do módulo de reabilitação energética prefabricado nas fachadas. 

Diminuíram-se as trocas térmicas através da envolvente, mediante a redução do coeficiente de 

transmissão térmica deste elemento da envolvente em 84 %. Com a aplicação dos módulos de 

reabilitação energética prefabricado nas fachadas e a manta de lã de rocha verificou-se uma 

redução de 25 % das necessidades de energia útil para aquecimento. Contudo, as necessidades 

de energia útil para arrefecimento aumentaram em 0,8 %, devido ao aumento da resistência 

térmica da fachada que dificulta as perdas de energia para o exterior no verão. O custo de 

investimento desta intervenção é de 37 720,90 € e o período para reaver este investimento 

efetuado é de 13,5 anos.  

 

Com a integração dos painéis solares fotovoltaicos estimou-se uma contribuição de 

6,67 kWh/m2.ano. De modo a diminuir as necessidades de aquecimento deduziu-se a esta 

parcela de necessidades o contributo da produção de energia elétrica anual do sistema 

fotovoltaico, diminuindo em 17 % as necessidades de aquecimento face às necessidades do 

edifício com a aplicação do módulo de reabilitação sem a integração dos painéis fotovoltaicos 

e 37 % face à situação inicial do edifício. O sistema solar fotovoltaico permitiu uma poupança 

de 12 % das necessidades anuais de energia primária em relação à situação da aplicação do 

módulo de reabilitação sem painéis fotovoltaicos e 28 % das necessidades de energia primária 

do edifício em relação à situação atual. O custo de investimento desta intervenção, aplicação da 
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solução de reabilitação nas fachadas com os painéis solares fotovoltaicos na fachada orientada 

a sul, é de 49 720,90 € e o período de retorno é de 11,8 anos. 

 

Efetivamente, para se atingir os 80 % em termos de redução da energia primária do edifício 

(capítulo 1) será necessário tomar medidas complementares, considerando intervenções de 

reabilitação de ações concertadas e focadas em toda a envolvente (opaca e transparente) e nos 

sistemas para aquecimento, arrefecimento e preparação de AQS do edifício. Com efeito, a 

análise destes cenários permitiu concluir que, para um aumento significativo do desempenho 

térmico do edifício, reduzindo as necessidades energéticas (aquecimento, arrefecimento e 

preparação de AQS), seria necessário intervir no âmbito de uma Reabilitação Integrada, para 

atingir poupanças maiores e para que os edifícios fiquem dotados de uma maior qualidade e 

conforto, sem comprometer a qualidade do ar interior.  
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusões 

A presente dissertação teve como objetivo caracterizar e otimizar o desempenho térmico de 

módulos de reabilitação energética prefabricados para aplicação em fachada de edifícios 

residenciais. Para tal, foi necessário determinar os coeficientes de transmissão térmica e as 

respetivas temperaturas superficiais do módulo para se poder avaliar o seu desempenho térmico 

e, posteriormente, desenvolver um processo de otimização das suas características. 

 

Inicialmente, monitorizou-se o desempenho térmico de protótipos destes módulos, através de 

um ensaio experimental numa câmara térmica, localizada no Laboratório de Física e Tecnologia 

das Construções da Universidade do Minho. Calculou-se o coeficiente de transmissão térmica 

(U) para a zona da junta com um valor de 0,99 W/m2.°C e 0,24 W/m2.°C para a zona corrente, 

perfazendo um U ponderado do módulo de 0,30 W/m2.°C. De seguida, tendo como base os 

valores obtidos experimentalmente, validou-se o modelo numérico, com recurso à ferramenta 

de simulação ANSYS Fluent, e obteve-se um coeficiente de transmissão térmica de 

0,93 W/m2.°C para a zona da junta e de 0,25 W/m2.°C para a zona corrente, perfazendo um 

coeficiente de transmissão térmica ponderado do módulo de 0,30 W/m2.°C. Embora os valores 

dos coeficientes de transmissão térmica ponderados dos módulos fossem equivalentes às 

soluções comercializadas atualmente em Portugal para isolamento exterior de fachadas com 

uma espessura de isolamento de 10 cm (subcapítulo 4.3), a junta dos módulos apresenta-se 

como uma zona frágil, passível do aparecimento de pontes térmicas que, para além de 

acarretarem maiores consumos energéticos nos edifícios, são responsáveis pelo aparecimento 

de condensações e pela acelerada degradação do módulo.  

 

Para melhorar o desempenho da solução, procedeu-se à otimização do desempenho dos 

módulos de reabilitação. O modelo previamente validado com os resultados experimentais 

permitiu esta análise. Estudaram-se várias medidas de otimização, nomeadamente:  

 Uma análise de sensibilidade dos materiais, onde se ponderou quais eram passíveis de 

substituição, de acordo com as suas características térmicas, físicas e económicas. Dos 

materiais presentes no módulo (espuma de poliuretano, madeira de pinho e coretech) 
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decidiu-se substituir o coretech por cortiça, pois o primeiro, apesar de ter excelentes 

características e desempenho térmico, é recente e pouco utilizado na construção e o 

último consiste também num material ecológico, com bom desempenho térmico e com 

uma aplicação crescente no setor da construção. Verificou-se que, após um balanço 

entre os resultados obtidos para as duas situações ao nível do desempenho térmico, do 

custo por metro quadrado e das especificações físico-mecânicas, era mais vantajoso 

manter o coretech em detrimento da cortiça; 

 Introdução de uma manta de lã de rocha entre o módulo e a parede do edifício a 

reabilitar. Esta medida é fundamental para a criação de uma interface estanque e 

desprovida de espaços de ar entre estes dois elementos, de modo a maximizar o 

desempenho térmico e físico da solução. Procedeu-se a um estudo paramétrico de forma 

a identificar a densidade e espessura da manta de lã de rocha e do isolamento do módulo. 

Para a seleção da solução final, que compreende a manta de lã de rocha e o módulo, 

avaliou-se se as temperaturas superficiais do módulo eram constantes, de modo a evitar 

o aparecimento de pontes térmicas. Deste estudo paramétrico, concluiu-se que a solução 

com maior potencial é constituída por um módulo com 12 cm de espessura (21 kg/cm3) 

e uma manta de lã de rocha aplicada entre o módulo e a parede do edifício a reabilitar 

com 10 cm de espessura (25 kg/m3), apresentando um U para a zona da junta de 

0,38 W/m2.°C, para a zona corrente de 0,15 W/m2.°C e um U ponderado de 

0,17 W/m2.°C; 

 Modificação das ligações entre os módulos, das quais se eliminaram os barrotes de 

madeira e as tiras de borracha. A ligação entre os módulos passou a ser feita apenas por 

ligações macho-fêmea a partir do perfil de madeira de pinho, sem alteração do 

desempenho térmico da solução. Definiram-se ainda as ligações entre os módulos e a 

parede do edifício a reabilitar, através de conetores metálicos que, devido às suas 

ligações de encaixe, asseguram um isolamento contínuo pelo exterior. 

 

Outro dos objetivos definidos para este trabalho foi a simulação da aplicação da solução a um 

edifício existente para estimar as necessidades energéticas do edifício antes e após a aplicação 

do módulo e da manta de lã de rocha, de forma a mostrar as potencialidades da solução. Os 

resultados da simulação permitiram concluir que é possível reduzir o coeficiente de transmissão 

térmica da fachada em 84 % e, como consequência, reduzir as necessidades nominais globais 

de energia primária em 18 %.  
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É importante frisar que, se por um lado as necessidades energéticas para aquecimento foram 

reduzidas em 25 %, por outro lado as necessidades energéticas para arrefecimento aumentaram 

0,8 %. Isto porque, embora o isolamento promova benefícios em termos de conforto durante o 

período de inverno, se não forem tidas em linha de conta outros fatores, o isolamento térmico 

pode ser prejudicial no verão, requerendo arrefecimento adicional.  

 

Por fim, de modo a cumprir todos os objetivos delineados para esta dissertação, simulou-se a 

integração de painéis solares fotovoltaicos nos módulos. A integração de painéis solares 

fotovoltaicos na fachada a sul do edifício em estudo teria uma contribuição anual de 

8 430 kWh/ano. A integração dos painéis fotovoltaicos nos referidos módulos permitiu 

diminuir as necessidades energéticas de aquecimento em 17 %, face às necessidades do edifício 

com a aplicação do módulo de reabilitação sem a integração dos painéis fotovoltaicos e 37 % 

face à situação inicial do edifício. Em suma, permitiu reduzir as necessidades nominais globais 

de energia primária em 12 % face à situação da aplicação do módulo de reabilitação sem os 

painéis fotovoltaicos e 28 % face à situação inicial.  

 

De seguida, realizou-se uma análise económica para determinar os períodos de retorno simples 

relativos à aplicação dos módulos e da manta de lã de rocha na fachada do edifico de estudo e 

à aplicação destes módulos com os painéis solares fotovoltaicos integrados na fachada a sul. A 

primeira solução tem um custo de 35,00 €/m2 e são necessários 13,5 anos para reaver o 

investimento efetuado. A segunda solução tem um custo de 35,00€/m2 para a área dos módulos 

sem o fotovoltaico integrado e 233,80 €/m2 para as áreas onde são integrados os painéis solares 

fotovoltaicos nos módulos e são necessários 11,8 anos para reaver o investimento efetuado. 

Apesar da integração dos painéis solares fotovoltaicos apresentar ainda custos relativamente 

elevados, nos últimos anos têm vindo a reduzir de forma significativa ao mesmo tempo que 

apresentam eficiências cada vez mais elevadas, tornando a energia solar uma solução cada vez 

mais economicamente viável.  

 

Com estas intervenções no edifício em estudo ainda não foi possível atingir a redução das 

necessidades energéticas do edifício multifamiliar em 80 % (subcapítulo 1.1). Contudo, no 

contexto de reabilitações profundas ao nível da envolvente (opaca e transparente) e dos sistemas 

do edifício a contribuição dos módulos, juntamente com outras medidas de reabilitação, pode 

ser o suficiente para se conseguir atingir o conceito de nZEB ou ZEB.  
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Por um lado, esta solução apresenta-se como uma opção viável para aplicações em reabilitações 

profundas dado que foi desenvolvida para ser aplicada num curto espaço de tempo devido à sua 

elevada industrialização o que confere uma maior qualidade aos sistemas prefabricados 

(subcapítulo 4.8), permitindo uma relação otimizada em termos de custo-benefício, em 

comparação, por exemplo, com o ETICS que é uma das soluções preconizadas para isolamento 

exterior de fachadas mais utilizadas em Portugal (subcapítulo 5.5.1). Por outro lado, a solução 

final desenvolvida durante este trabalho combina tecnologias ativas e passivas que lhe conferem 

uma maior flexibilidade para responder mais eficientemente a diferentes configurações 

arquitetónicas e condições climáticas, conduzindo a um aumento do desempenho energético do 

edifício. O módulo apresenta ainda características vantajosas a nível ambiental e energético, 

cumprindo os objetivos do projeto no âmbito do qual está a ser desenvolvido.  

 

Em suma, este trabalho reforçou a importância de uma reabilitação integrada, considerando 

intervenções de reabilitação que se baseiem em ações concertadas e focadas em toda a 

envolvente e sistemas dos edifícios. A solução de reabilitação prefabricada de fachadas de 

edifícios, resultante deste estudo, apresenta-se como uma opção de intervenção de reabilitação 

com grande potencial, de modo a tornar o parque edificado o mais sustentável possível.  

 

6.2 Trabalhos Futuros 

Este trabalho caracterizou e estudou medidas de otimização para o módulo de reabilitação. 

Existem vários desafios para trabalhos futuros que se podem realizar de modo a complementar 

este estudo. Destes trabalhos destacam-se: 

 Estudo aprofundado da pormenorização da ligação dos módulos prefabricados com os 

elementos singulares da envolvente (caixilharias, portas, modos de ligação entre 

fachada e a cobertura e o terreno, configuração dos módulos na zona curva da fachada, 

etc.), dado que estas singularidades são pontos suscetíveis à ocorrência de pontes 

térmicas; 

 Estudo aprofundado da funcionalidade do sistema de fixação, avaliando se a manta de 

lã de rocha e o módulo ficam devidamente seguros e se a manta não sofre algum 

fenómeno de deslizamento por entre os conetores metálicos ou se arqueia em algum 

ponto;  

 Estudo pormenorizado do modo de ligação entre os painéis solares fotovoltaicos e o 

módulo de reabilitação, nomeadamente: a distância necessária entre estes dois 
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elementos, a passagem de cablagens e a previsão do possível aumento de temperatura 

dos painéis fotovoltaicos e as implicações que isso pode trazer para o desempenho da 

solução;  

 Pesquisa e seleção do revestimento final a aplicar, tendo em vista fatores estéticos e de 

funcionalidade; 

 Avaliação do comportamento da solução ao nível de várias vertentes: mecânica, 

acústica, resistência ao fogo, etc.; 

 Análise do peso total que a fachada do edifício terá de comportar com módulos de 

reabilitação prefabricados, a manta de lã de rocha e os painéis solares fotovoltaicos bem 

como avaliação da sua resistência; 

 Monitorização do edifício após soluções implementadas quer ao nível de desempenho 

térmico quer ao nível de satisfação dos ocupantes.  
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Anexo I – Definição das envolventes: cálculo do coeficiente de redução de perdas (btr) 

 

O cálculo do coeficiente de redução de perdas (btr) foi realizado de acordo com o Despacho n.º 

15793-K de 3 de dezembro de 2013.  

 

Tabela I.1 – Cálculo do coeficiente de redução de perdas para a envolvente da lavandaria 

Ai [m2] 0,36 

Btr 0,7 

Logo, o elemento que separa o 

espaço útil do espaço não útil é 

classificado como envolvente 

interior com requisitos de interior. 

Au [m2] 0,55 

Ai/Au 0,65 

Venu [m
3] 7,32 

f 
Sem aberturas de ventilação 

permanentes 

 

Tabela I.2 – Cálculo do coeficiente de redução de perdas para a envolvente da caixa de 

escadas 

Ai [m2] 51,38 

Btr 0,5 

Logo, o elemento que separa o 

espaço útil do espaço não útil é 

classificado como envolvente 

interior com requisitos de interior. 

Au [m2] 9,86 

Ai/Au 5,21 

Venu [m
3] 29,58 

F 
Com aberturas de ventilação 

permanentes 

 

Tabela I.3 – Cálculo do coeficiente de redução de perdas para a envolvente da zona comum da 

entrada do rés-do-chão 

Ai [m2] 11,38 

Btr 0,7 

Logo, o elemento que separa o 

espaço útil do espaço não útil é 

classificado como envolvente 

interior com requisitos de interior. 

Au [m2] 4,00 

Ai/Au 2,84 

Venu [m
3] 25,50 

F 
Com aberturas de ventilação 

permanentes 

 

 

 

 

 

 



Caracterização e Otimização do Desempenho dos Módulos de Reabilitação Energética da Fachada do Edifício 

Eng. Mota Pinto em Gaia 

124  Anexos 

Tabela I.4 – Cálculo do coeficiente de redução de perdas para a envolvente da garagem 

Ai [m2] 414,21 

Btr 0,8 

Logo, o elemento que separa o 

espaço útil do espaço não útil é 

classificado como envolvente 

interior com requisitos de exterior. 

Au [m2] 7,86 

Ai/Au 52,70 

Venu [m
3] 540,27 

F 
Com aberturas de ventilação 

permanentes 

 

Tabela I.5 – Cálculo do coeficiente de redução de perdas para a envolvente do sótão 

Ai [m2] 61,38 

Btr 1 

Logo, o elemento que separa o 

espaço útil do espaço não útil é 

classificado como envolvente 

interior com requisitos de exterior. 

Au [m2] 75,82 

Ai/Au 0,81 

Venu [m
3] 102,20 

F 
Com aberturas de ventilação 

permanentes 

 

Onde: 

Ai – somatório das áreas dos elementos que separam o espaço interior útil do espaço não útil 

[m2]; 

Au – somatório das áreas dos elementos que separam o espaço não útil do ambiente exterior 

[m2]; 

Venu – volume do espaço não útil [m3].  
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Anexo II – Pontes térmicas lineares exteriores e interiores 

 

Tabela II.1 - Pontes térmicas lineares exteriores: valores considerados para o coeficiente de 

transmissão térmica linear Ψ [W/m.ºC] 

Pontes Térmicas 

Lineares Exteriores 

Fachada com 

pavimento 

sobre o 

exterior ou 

ENU 

Fachada 

com 

pavimento 

intermédio 

Duas 

paredes 

verticais em 

ângulo 

saliente 

Fachada 

com 

caixilharia 

Zona da 

caixa de 

estores 

Fachada 

com 

cobertura 

Bloco Piso Fração Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ 

A  

RC  
Esq 0,75 0,75 0,50 0,25 0,30   

Dir 0,75 0,75 0,50 0,25 0,30   

1 
Esq   0,75 0,50 0,25 0,30   

Dir   0,75 0,50 0,25 0,30   

2 
Esq   0,75 0,50 0,25 0,30 1,00 

Dir   0,75 0,50 0,25 0,30 1,00 

B  

RC  
Esq 0,75 0,75 0,50 0,25 0,30   

Dir 0,75 0,75 0,50 0,25 0,30   

1 
Esq   0,75 0,50 0,25 0,30   

Dir   0,75 0,50 0,25 0,30   

2 
Esq   0,75 0,50 0,25 0,30 1,00 

Dir   0,75 0,50 0,25 0,30 1,00 

C  

RC  
Esq 0,75 0,75 0,50 0,25 0,30   

Dir 0,75 0,75 0,50 0,25 0,30   

1 
Esq   0,75 0,50 0,25 0,30   

Dir   0,75 0,50 0,25 0,30   

2 
Esq   0,75 0,50 0,25 0,30 1,00 

Dir   0,75 0,50 0,25 0,30 1,00 
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Tabela II.2 – Pontes térmicas lineares interiores: valores considerados para o coeficiente de 

transmissão térmica linear Ψ [W/m.ºC] 

Pontes Térmicas 

Lineares Interiores 

Fachada 

com 

pavimento 

sobre o 

exterior ou 

ENU 

Fachada 

com 

pavimento 

intermédio 

Duas 

paredes 

verticais 

em ângulo 

saliente 

Fachada 

com 

caixilharia 

Zona da 

caixa de 

estores 

Fachada 

com 

cobertura 

Bloco Piso Fração Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ 

A  

RC  
ESQ 0,75           

DIR 0,75           

1 
ESQ             

DIR             

2 
ESQ           1,00 

DIR           1,00 

B  

RC  
ESQ 0,75           

DIR 0,75           

1 
ESQ             

DIR             

2 
ESQ           1,00 

DIR           1,00 

C  

RC  
ESQ 0,75           

DIR 0,75           

1 
ESQ             

DIR             

2 
ESQ           1,00 

DIR           1,00 
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Anexo III - Características das soluções construtivas do edifício Eng. Mota Pinto 

 

Tabela III.1 - Características das soluções construtivas do edifício Eng. Mota Pinto 

Solução 

Construtiva  
Material 

Espessura 

(m) 

Condutibilidade 

Térmica 

(W/m.°C) 

U 

(W/m2.°C) 

Parede 

exterior 

Reboco de argamassa de cimento 0,003 1,300 

0,96 

Tijolo de 15 0,150 0,390 m2.°C/W 

Caixa-de-ar 0,030 0,180 m2.°C/W 

Tijolo de 11 0,110 0,270 m2.°C/W 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

Pilar da 

parede 

exterior 

Reboco de argamassa de cimento 0,003 1,300 

3,03 Pilar de betão armado 0,300 2,000 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

Viga da 

parede 

exterior 

Reboco de argamassa de cimento 0,003 1,300 

3,03 Viga de betão armado 0,300 2,000 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

Caixa de 

estore da 

parede 

exterior 

Reboco de argamassa de cimento 0,003 1,300 

1,59 
Caixa de ar  0,180 0,180 m2.°C/W 

Tijolo de 11 0,110 0,270 m2.°C/W 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

Cobertura 

Laje aligeirada 0,250 0,230 m2.°C/W 

0,91 
Isolamento 0,030 0,037 

Caixa-de-ar -- 0,160 m2.°C/W 

Telhas cerâmicas 0,050 1,000 

Parede 

divisória de 

frações 

(tijolo de 15) 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

1,50 Tijolo de 15 0,150 0,390 m2.°C/W 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

Pilar da 

parede 

divisória de 

frações com 

tijolo de 15 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

2,70 
Pilar de betão armado 0,150 2,000 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

Vigada 

parede 

divisória de 

frações com 

tijolo de 15 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

2,70 
Viga de betão armado 0,150 2,000 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 
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Tabela III.1 - Características das soluções construtivas do edifício Eng. Mota Pinto 

(continuação) 

Solução Construtiva  Material 
Espessura 

(m) 

Condutibilidade 

Térmica 

(W/m.°C) 

U 

(W/m2.°C) 

Parede divisória de 

frações (tijolo de 11) 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

1,80 Tijolo de 11 0,110 0,270 m2.°C/W 

Reboco interior (estuque) 0,003 0,400 

Pavimento com 

acabamento em 

cerâmica 

Pavimento aligeirado de 

blocos cerâmicos 
0,250 0,250 m2.°C/W 

0,78 
Isolamento 0,030 0,037 

Camada de regularização 0,040 2,000 

Cimento cola 0,002 1,300 

Cerâmica 0,005 1,300 

Pavimento com 

acabamento em 

parquet 

Pavimento aligeirado de 

blocos cerâmicos 
0,250 0,250 m2.°C/W 

0,70 Isolamento 0,030 0,037 

Camada de regularização 0,040 2,000 

Parquet 0,002 0,180 
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Anexo IV - Taxas nominais de renovação do ar interior na estação de aquecimento e 

arrefecimento para cada fração 

 

Tabela IV.1 - Taxas nominais de renovação do ar interior na estação de aquecimento e 

arrefecimento para cada fração 

Bloco Piso Fração Área Rph,estimada Rph,i Rph,v 

A  

RC  
Esq 60,76 0,44 0,44 0,60 

Dir 76,49 0,45 0,45 0,60 

1 
Esq 60,49 0,45 0,45 0,60 

Dir 81,64 0,42 0,42 0,60 

2 
Esq 60,49 0,45 0,45 0,60 

Dir 81,64 0,42 0,42 0,60 

B  

RC  
Esq 60,76 0,44 0,44 0,60 

Dir 76,49 0,45 0,45 0,60 

1 
Esq 60,49 0,45 0,45 0,60 

Dir 81,64 0,42 0,42 0,60 

2 
Esq 60,49 0,45 0,45 0,60 

Dir 81,64 0,42 0,42 0,60 

C  

RC  
Esq 60,76 0,44 0,44 0,60 

Dir 76,49 0,45 0,45 0,60 

1 
Esq 60,49 0,45 0,45 0,60 

Dir 81,64 0,42 0,42 0,60 

2 
Esq 60,49 0,45 0,45 0,60 

Dir 81,64 0,42 0,42 0,60 

Edifício 0,44 0,60 

 

Onde: 

Rph,i - Taxa nominal de renovação do ar interior na estação de aquecimento (h-1); 

Rph,v - Taxa nominal de renovação do ar interior na estação de arrefecimento (h-1). 
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Anexo V – Fator Solar 

 

Tabela V.1 – Valores dos fatores solares 

Fator solar do vidro para uma incidência solar normal à 

superfície (vidro incolor 4 mm + 4 mm) 
gꞱ,vi 0,78 

Fator solar global do vão com todos os dispositivos de 

proteção solar permanentes ou móveis (persiana de réguas 

plásticas) totalmente ativados, para uma incidência normal à 

superfície 

gTvc, ProtExt 0,04 

Fração envidraçada (caixilharia em alumínio sem 

quadrícula) 
Fg 0,70 

Fator solar global do vão com todos os dispositivos de 

proteção solar permanentes totalmente ativados (para uma 

incidência normal à superfície) 

gꞱ,Tp 0,78 

Fator solar de inverno gi 0,70 

Fator solar de verão gv 0,29 
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Anexo VI – Quantificação das necessidades energéticas de cada fração do edifício Eng. Mota Pinto  

 

Para a quantificação das necessidades energéticas de cada fração procedeu-se em primeiro lugar à identificação dos blocos, dos pisos e das frações, 

tal como apresentado na Figura VI.1 e na Figura VI.2. 

 

 

Figura VI.1 – Identificação dos blocos e das frações do rés-do-chão do Edifício Eng. Mota Pinto 
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Figura VI.2 – Identificação dos blocos e das frações do 1º e 2º piso do Edifício Eng. Mota Pinto 
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Tabela VI.1 – Quantificação das necessidades energéticas das frações do edifício Eng. Mota Pinto 

Bloco Andar Frações 
Área 

(m2) 

Nic 

(kWh/m2.ano) 

Nvc 

(kWh/m2.ano) 

NAQS 

(kWh/ano) 

NAQS 

(kWh/m2.ano) 

Ntc 

(kWhEP/m2.ano) 

A 

RC 
Esq 60,76 52,84 2,70 1 783,00 29,34 171,24 

Dir 76,49 72,38 1,69 2 377,00 31,07 222,38 

1 
Esq 60,49 29,87 4,85 1 783,00 29,48 115,78 

Dir 81,64 42,57 3,81 2 377,00 29,12 145,26 

2 
Esq 60,49 60,16 4,97 1 783,00 29,48 189,69 

Dir 81,64 80,58 3,64 2 377,00 29,12 240,28 

B 

RC 
Esq 60,76 52,84 2,70 1 783,00 29,34 171,24 

Dir 76,49 52,25 2,23 2 377,00 31,07 172,04 

1 
Esq 60,49 29,87 4,85 1 783,00 29,48 115,78 

Dir 81,64 26,20 4,55 2 377,00 29,12 108,11 

2 
Esq 60,49 60,16 4,97 1 783,00 29,48 189,69 

Dir 81,64 58,13 5,10 2 377,00 29,12 184,15 

C 

RC 
Esq 60,76 73,53 0,77 1 783,00 29,34 222,94 

Dir 76,49 52,25 2,23 2 377,00 31,07 172,04 

1 
Esq 60,49 47,58 1,96 1 783,00 29,48 158,24 

Dir 81,64 26,20 4,55 2 377,00 29,12 108,11 

2 
Esq 60,49 80,54 4,09 1 783,00 29,48 240,65 

Dir 81,64 58,13 5,10 2 377,00 29,12 184,15 

Edifício 52,89 4,73 - 29,61 172,37 

Nota: os valores que se encontram rasurados na coluna das necessidades de energia útil para arrefecimento correspondem a frações onde o fator 

de utilização dos ganhos (ηv) é superior ao valor de referência. Por isso, não foram contabilizadas para a quantificação das necessidades energéticas 

do edifício, pois δ = 0. 




