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Sumário 
A reabilitação energética de edifícios é cada vez mais apontada como uma necessidade 

urgente no caminho do desenvolvimento sustentável dos meios urbanos. No entanto, devido à 

existência de barreiras a vários níveis (técnicos, económicos, e outros), não foi ainda possível 

fazer uma abordagem sistemática ao edificado existente. É por isso urgente o 

desenvolvimento de soluções com carácter rentável e com um elevado potencial de adoção 

por parte dos principais atores envolvidos nas decisões relativas à reabilitação dos edifícios. 

Neste contexto, as soluções prefabricadas modulares podem trazer grandes oportunidades 

como a redução de custos e de tempos de intervenção, ao mesmo tempo que aumentam a 

qualidade e a eficiência energética dos edifícios. 

Este capítulo apresenta o desenvolvimento de um protótipo de um painel modular 

prefabricado para aplicação na fachada de edifícios com o objetivo de reduzir 

significativamente as suas necessidades energéticas e que foi realizado no âmbito do projeto 

More-Connect financiado por verbas Europeias. O capítulo discute ainda a rentabilidade da 

aplicação deste painel no âmbito de uma reabilitação integrada num edifício piloto em Vila 

Nova de Gaia na zona metropolitana do Porto em Portugal. A rentabilidade desta solução é 

avaliada com recurso a uma metodologia de determinação do custo-ótimo que possibilita a 

análise e avaliação do impacto em termos energéticos e económicos de diferentes 

combinações de medidas de reabilitação a nível da envolvente juntamente com a utilização de 

sistemas de climatização e AQS (Águas Quentes Sanitárias) e soluções que permitam o 

aproveitamento de energia renovável. 

1. Introdução 
A reabilitação energética possui uma importância determinante no caminho para um 

desenvolvimento sustentável em todo o mundo, e em particular nos centros urbanos. 

Globalmente, o sector dos edifícios é responsável por uma parte muito significativa das 

emissões de carbono associadas ao uso de energia (EEA, 2017) e o fraco desempenho térmico 

da envolvente dos edifícios existentes conduz a grandes consumos de energia de modo a se 

conseguir garantir condições mínimas de conforto. Os edifícios existentes são por isso um dos 

grandes responsáveis por essas emissões de carbono (Fraunhofer ISI, 2009). Portugal não é 

exceção e possui um vasto parque edificado com um nível de deterioração elevado (INE, 2011) 

e a necessitar de reabilitação. Para além disso, o edificado existente em Portugal é também 

fortemente marcado por uma regulamentação anterior onde as preocupações com a eficiência 

energética e as emissões de carbono não assumiam a importância que o mundo atual exige e 

por isso apresenta, em geral, um mau desempenho energético. 



 

Em contextos como o edificado português, a implementação de estratégias adequadas de 

reabilitação destes edifícios pode contribuir para o alcance das metas propostas a nível da 

União Europeia relativamente à redução do consumo energético e das emissões de carbono 

(metas para 2020, 2030 e 2050) (EC, 2011). Neste sentido, a revisão da regulamentação 

europeia ratificada, em particular no que concerne à diretiva europeia de desempenho 

energético dos edifícios, EPBD (EU, 2010), veio introduzindo, ao longo das suas versões, 

exigências de comportamento energético cada vez mais elevadas. A última revisão deste 

documento (ocorrida em 2010) introduziu o conceito de edifícios com necessidades quase 

nulas de energia (nZEB – nearly zero energy buildings), inicialmente dirigido aos edifícios novos 

construídos a partir de 2020 mas depois estendido também aos edifícios existentes. O conceito 

implica que os edifícios tenham uma elevada eficiência energética e que as necessidades 

energéticas possam ser asseguradas, pelo menos parcialmente, por fontes de energia 

renovável, situadas no próprio edifício ou nas proximidades.  

Para que os edifícios existentes cumpram também estas exigências, as soluções de reabilitação 

terão que promover reduções significativas das necessidades energéticas e o aproveitamento, 

sempre que possível, de energia renovável. O enquadramento dado pela diretiva pressupõe 

também que o elevado desempenho energético do edifício seja garantido de modo a que seja 

compatível com os níveis de viabilidade económica resultantes da aplicação da metodologia do 

custo-ótimo (CE, 2012), definindo-se o nível ótimo de rentabilidade como o desempenho 

energético em termos de energia primária que conduz ao menor custo global1 durante todo o 

ciclo de vida do edifício. 

Apesar da urgência desta ação, ainda não foi possível mover esforços no sentido de uma 

abordagem sistemática que permita uma reabilitação energética do edificado em larga escala, 

sendo que as razões são várias e de diferentes naturezas e têm vindo a ser apontadas na 

literatura (Caputo & Pasetti, 2015; Dowson, Poole, Harrison, & Susman, 2012). No entanto, no 

que diz respeito à intervenção no edifício, importa fundamentalmente referir duas 

perspetivas. Em primeiro lugar, o processo de reabilitação em si é complexo e envolve 

múltiplas ações e atores com diferentes especializações e com competências que têm que ser 

compatibilizadas para a sua conclusão, o que contribui para um risco acrescido de ocorrência 

de falhas e de custos não planeados. Esta questão é também importante para entender a 

hesitação dos proprietários e investidores em reabilitar um determinado edifício. Estes optam 

muitas vezes por soluções apoiadas em sistemas com altos custos de operação em detrimento 

de soluções que exigem um maior investimento inicial numa renovação mais profunda mas 

com resultados de retorno apenas a longo prazo. Estes investimentos são percecionados como 

rodeados de um grau de incerteza muito significativo. Em segundo lugar, o mercado da 

construção é comandado por uma lógica top-down no que respeita à oferta existente com uma 

discrepância muito grande entre os produtos oferecidos e as necessidades e capacidade 

económica dos utilizadores finais dos edifícios.  

Assim, à escala do edifício, é imperativo ultrapassar estes desafios. Devido à natureza 

multidimensional do problema, será necessário uma combinação de inovação de produto, de 

inovação de processos e de inovação na abordagem ao mercado, sendo que a otimização entre 

o desempenho e os custos é também crucial. Nesta linha de pensamento, as soluções 

prefabricadas modulares na renovação de edifícios são um caminho a ser explorado. Existem já 

vários estudos que se focam no desempenho de soluções modulares para a execução de obras 

e intervenções nZEB (e.g. (Kalamees, Pihelo, & Kuusk, 2017; Mørck, 2017; Silva, Almeida, 

                                                           
1 O custo global engloba os custos de investimento, os custos associados à energia gasta em 30 anos e os custos de 

manutenção. 



 

Bragança, & Mesquita, 2013)) e é reconhecido a este tipo de soluções, potencial para uma 

otimização de processos de fabrico e consequente redução de custos, assim como para a 

redução de tempos de intervenção e distúrbios causados aos utilizadores dos edifícios, ao 

mesmo tempo que aumenta a qualidade e a eficiência energética das edificações.   

No entanto, interessa aprofundar a viabilidade de implementação deste tipo de solução nos 

mais variados contextos construtivos e climas, numa perspetiva de assegurar edifícios com 

necessidades quase nulas de energia, o que pressupõem uma otimização das medidas de 

eficiência energética e de uso de energia renovável. Por outro lado, interessa integrar e 

comparar este tipo de soluções com outras opções de reabilitação que incluam medidas de 

intervenção na envolvente e de utilização de sistemas de climatização e AQS utilizados no 

contexto construtivo e que apresentem um binómio custo/eficácia vantajoso, considerando 

todo o ciclo de vida do edifício (Almeida & Ferreira, 2017). Estas opções de reabilitação 

energética com carácter rentável estão associadas a reduções significativas das necessidades 

energéticas nos edifícios (BPIE, 2010) e têm, dadas as suas características, um elevado 

potencial de adoção por parte dos principais atores envolvidos nas decisões relativas à sua 

renovação.  

Neste contexto, este capítulo apresenta uma solução modular prefabricada de reabilitação de 

fachadas desenvolvida no âmbito do Projeto More-Connect e discute a sua aplicação do ponto 

de vista de rentabilidade, comparando várias alternativas de soluções de reabilitação usando 

como campo de estudo e análise um edifício piloto em Vila Nova de Gaia, na zona 

metropolitana do Porto. 

 

2. O projeto de investigação More-Connect 
O projeto More Connect (http://www.more-connect.eu/), financiado pela Comissão Europeia, 

tem um consórcio constituído por 18 parceiros de vários países europeus, sendo que metade 

dos parceiros pertence ao sector industrial e asseguram, entre outras competências, a 

construção de protótipos de soluções modulares funcionais e a sua implementação em 

contextos reais. A implementação das soluções desenvolvidas em contextos reais é uma 

questão distintiva deste projeto que inclui o desenvolvimento e aplicação de soluções para seis 

casos de estudo em seis países diferentes. O projeto inclui participantes de países tão variados 

como a Holanda, a Dinamarca, a Estónia, a Letónia, a República Checa, Suíça e Portugal e as 

soluções desenvolvidas são específicas e coerentes com a realidade, clima e mercados 

nacionais. Em comum, os parceiros do projeto têm como objetivos o desenvolvimento de 

soluções modulares prefabricadas de fachada e/ou cobertura que permitam: i) em conjugação 

com a aplicação de sistemas de climatização e AQS eficientes e de sistemas de aproveitamento 

de energia renovável, alcançar edifícios com necessidades energéticas quase nulas (nZEB) ou 

nulas (ZEB), numa perspetiva de rentabilidade económica; ii) o retorno do investimento num 

prazo inferior a 8 anos e iii) um tempo total de execução da obra a variar entre 2 e 5 dias. Em 

Portugal, o projeto desenvolve-se no Centro de Território, Ambiente e Construção (CTAC) da 

Universidade do Minho e inclui a reabilitação de um edifício multifamiliar que se encontra sob 

a gestão da empresa municipal Gaiurb. 

 

3. O edifício caso de estudo em Portugal 
No caso do contexto real português, o edifício em causa está localizado no Norte de Portugal, 

mais concretamente em Vila Nova de Gaia, na zona metropolitana do Porto. O clima do Porto 



 

é temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e pouco quente, com uma temperatura média 

que varia entre os 9.5 e os 20.8 °C (IPMA, 2018).   

As temperaturas mais baixas são geralmente registadas em Janeiro (por volta dos 5 °C) e as 

mais altas em Agosto (podendo atingir os 40 °C). 
 

 

 
Figura 1 - Temperatura do ar no Porto- normais climatológicas - valores mínimos e médio. Fonte: IPMA, 2018. 

 

O regulamento português relativo ao desempenho energético de edifícios de habitação (REH) 

classifica o concelho do Porto como pertencente à zona climática de Inverno I2, com 1610 

graus dias de aquecimento, e zona climática de Verão V1 (muito ameno) (REH, 2013). 

O edifício foi construído em 1997, num contexto de habitação social e pode, por isso, ser 

enquadrado no tipo de construção a custos controlados (Figura 2). O edifício é composto por 

três blocos de apartamentos orientados de acordo com o mostrado na Figura 3, cada um com 

três pisos e dois apartamentos por piso, perfazendo no total 18 apartamentos. Com seis 

apartamentos por bloco, cada piso tem um apartamento com 2 quartos e outro com 3 quartos. 

Os apartamentos com 3 quartos têm uma área aproximada de 80 m2 e os de dois quartos de 

60 m2 (Figura 4). 

 

 

 

 

 

Figura 2 - O edifício caso de estudo em Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal 



 

 

 

 

Figura 3 - Orientação do edifício e vista aérea 

 

 

 

 
Figura 4 - Planta tipo 

 

 

Para além dos apartamentos, o edifício alberga ainda um pequeno espaço não utilizado no 

sótão e uma garagem, que é utilizada exclusivamente para arrumação. Do ponto de vista 

construtivo, o edifício é composto por uma estrutura porticada em betão armado, com lajes 

aligeiradas com 25 cm de espessura total. A envolvente é constituída por paredes duplas de 

tijolo (15cm+11cm) com um espaço de ar não preenchido com isolamento. As janelas são de 

alumínio com vidro duplo e dotadas de estores exteriores em PVC. A cobertura é inclinada e 

constituída por uma laje de esteira com 20 cm com 3 cm de isolamento térmico em 

poliestireno expandido. O revestimento é em telhas cerâmicas. As características deste 

edifício, nomeadamente em termos de tipologia e características dos elementos construtivos, 



 

aproximam-no de uma representatividade de cerca de 40% do edificado multifamiliar 

português. A Tabela 1 apresenta as principais dimensões e características do edifício. 

 
Tabela 1 - Dimensões e características do edifício caso de estudo em Vila Nova de Gaia 

Parâmetro Unid. Valor  Parâmetro Unid. Valor 

Área de Implantação m2 582.18  Coeficiente U Paredes W/(m2*K) 0.96 

Área de paredes 
(excluindo janelas) 

m2 2712.20  Coeficiente U Pavimento 
Sótão 

 
W/(m2*K) 

 
0.91 

Área da cobertura 
(inclinada) 

m2 514.00  Coeficiente U Teto 
Garagem 

 
W/(m2*K) 

 
0.78 

Área da garagem  m2 514.00  Coeficiente U Janelas W/(m2*K) 3.60  

Área aquecida m2 1265 

Área de janelas a Norte m2 0  Fator Solar das Janelas Fator  0.78 

Área de janelas a Este m2 21.50  Necessidades anuais de 
arrefecimento (calculadas)  

 
kWh/m2  

 
2.20 

Área de janelas a Sul m2 0  Necessidades anuais de 
energia para águas 
quentes sanitárias 
(calculadas) 

 
 
 
kWh/m2 

 
 
 

29.60 

Área de janelas a Oeste m2 10.60  Necessidades anuais de 
aquecimento (calculadas) 

 
kWh/m2 

 
53.00 

 

Internamente, os espaços estão divididos com paredes simples de tijolo com 11 cm de 

espessura e os espaços interiores têm um pé-direito de 2,5m. 

O edifício apresenta-se num estado razoável de conservação, apesar de apresentar anomalias 

normalmente associadas à falta de isolamento térmico e de ventilação dos espaços. Em 

particular, as partes comuns do edifício apresentam sinais consideráveis de presença de 

humidade. No interior dos apartamentos foram também encontradas zonas significativas de 

bolor associadas a humidade de condensação, nomeadamente nos cantos das divisões e junto 

às janelas. Áreas extensivas de bolor podem também ser encontradas nos tetos de alguns 

quartos dos apartamentos, assim como nas instalações sanitárias. 

No que toca a sistemas técnicos, nenhum sistema centralizado serve os 18 apartamentos que 

constituem o edifício. No entanto, alguns dos apartamentos têm equipamentos individuais de 

climatização, como aquecedores elétricos. 

O edifício tem vindo a ser sujeito a uma campanha extensiva de monitorização, desde Março 

de 2016 que engloba os mais importantes parâmetros relacionados com as condições 

interiores. Assim, em três apartamentos por piso foram colocados aparelhos de medição com 

capacidade para recolher leituras relativas a temperatura, humidade e concentração de CO2 

(conforme indicado na Figura 4). Para além desta monitorização contínua, foram realizadas 

ainda campanhas pontuais de medição com o intuito de recolher informação sobre as 

condições de iluminação natural, temperatura superficial (termografia), infiltração do ar nas 

habitações, isolamento acústico e concentração de PM10. As medições efetuadas realçam as 

necessidades de reabilitação do edifício, nomeadamente no que concerne à correção das 

pontes térmicas (Figura 5). As medições também permitiram uma avaliação das condições de 

conforto térmico no interior dos apartamentos, onde é patente a quantidade significativa de 

horas em que as temperaturas se encontram fora do intervalo considerado como aceitável 

pela legislação portuguesa (20-25 °C) com particular incidência nos apartamentos com 

fachadas expostas (e portanto com mais perdas de calor) e no último piso (Figura 6). 

 



 

  
 

Figura 5 – Termografia na Fachada sul do edifício 

 
Figura 6 – Percentagem de tempo fora do intervalo das temperaturas de conforto 

 

4. Desenvolvimento e teste do protótipo do painel modular 
 

Conforme já foi indicado, as soluções adotadas no âmbito do projeto de investigação são 
adaptadas a cada contexto nacional. A solução de reabilitação energética que está ser 
estudada no contexto português consiste no desenvolvimento de um painel modular 

prefabricado para ser aplicado na fachada do edifício e que vai ser implementado no contexto 
de uma reabilitação integrada do edifício que contempla ainda a colocação de isolamento 

térmico na laje de teto da garagem e na laje de esteira da cobertura, assim como a instalação 
de um sistema centralizado de climatização a funcionar com biomassa. O painel modular, com 

21,2 kg/m3 e 12 cm de espessura total, foi desenhado para ser construído com materiais de 
impacto ambiental reduzido durante o seu ciclo de vida, tanto em termos de energia como de 
emissões de carbono produzidas, e com o objetivo de contribuir para que o edifício reabilitado 

se qualifique como tendo necessidades quase nulas de energia ( 

 



 

 

Figura 7). 

 

 

 
 

 

 

Figura 7 - Composição do painel 

 

Assim, embora durante o processo de desenho, outros materiais (nomeadamente o alumínio) 

tivessem sido considerados, pelo seu uso generalizado em estruturas prefabricadas em 

Portugal, foi decidido que a estrutura do módulo seria em madeira. Este material, para além 

das suas excelentes propriedades térmicas, apresenta características fundamentais para os 

objetivos do projeto, como sendo o baixo impacto ambiental. 

O revestimento do painel é constituído por Coretech®. Coretech® é um material reciclado a 

partir de resíduos da indústria automóvel a partir de materiais como papel kraft, espuma de 

poliuretano, tecido e fibra de vidro. Apresenta características atrativas para o projeto, como 

alta durabilidade, baixa permeabilidade à água e alta resistência ao fogo, para além de um 

bom desempenho térmico (Coretech, 2018). Embora não seja amplamente utilizado no sector 

da construção em Portugal, podem ser encontrados vários exemplos aplicados, 

nomeadamente em isolamento de edifícios e revestimentos exteriores. Este material pode 

também ser revestido com uma variedade grande de materiais, como tintas, material 

cerâmico, entre outros, o que o torna atrativo para a personalização do acabamento. 

O painel é composto ainda de uma camada interior em espuma de poliuretano injetado para 

garantir um isolamento térmico adequado. O material foi escolhido devido à sua durabilidade 

e alto desempenho térmico. De modo a prevenir potenciais pontes térmicas e criar uma 

interface entre a parede existente e o painel, foi considerada ainda a adição de uma camada 

de lã mineral, capaz de absorver as irregularidades da superfície da parede existente do 

edifício. Esta camada tem também como objetivo melhorar o desempenho energético da 

solução.  

A ligação entre os vários painéis é feita através de uma conexão macho-fêmea na estrutura de 

madeira. O painel poderá ser colocado em várias configurações e tamanhos, de modo a 

melhor se adaptar a cada edifício. No edifício caso de estudo, os painéis a aplicar têm 10.00 m 

de altura por 2.40 m de largura. 

 
Com o apoio dos parceiros industriais portugueses (DarkGlobe e Electrofer), foram 

desenvolvidos protótipos funcionais do painel com 2.55 m de altura por 1.00 m de largura ( 

Figura 8) de modo a poderem ser testados no  Laboratório de Física e Tecnologia das Construções do departamento 
de Engenharia Civil da Universidade do Minho. Neste Laboratório foi montada uma instalação experimental com 
quatro destes módulos de modo a testar as suas características com o auxílio de uma câmara térmica. Assim, foi 
possível a monitorização do desempenho térmico através de ensaios experimentais, com o auxílio de termopares, 
utilizados para medições de temperaturas superficiais, e fluxímetros para a medição dos fluxos de calor nas várias 

zonas dos módulos, diferenciando zonas correntes (centrais) e zonas de junta de ligação entre painéis ( 

Figura 9). 

Coretech® (8mm) 
Estrutura madeira (104 mm) 
Espuma de poliuretano (104mm) 
Coretech® (8mm) 



 

 

 
 

Figura 8 - Protótipo do painel modular. Fonte: Electrofer 

 

 
 

Figura 9 – Montagem de protótipo na câmara térmica com indicação da localização dos instrumentos 

 
A experiência permitiu verificar que a temperatura superficial no painel é diferente conforme 

se analise a zona corrente ou a zona de ligação entre painéis ( 

Figura 10). Verificou-se ainda, conforme indicado na  

Figura 11 e na Figura 12, que o fluxo de calor é cerca de três vezes superior na zona da junta 

do que na zona corrente, o que sugere uma perda de energia significativa na zona de ligação 

entre os módulos, evidenciando claramente a existência de uma ponte térmica.  

 



 

 

 
 

Figura 10 - Temperatura superficial (°C) medida na zona corrente e na zona de ligação entre painéis ao longo de 48h 
de ensaio 

 

 
 

Figura 11 - Fluxo de calor medido no protótipo ao longo de 48 horas de ensaio na zona corrente e na zona de ligação 
entre painéis 

 



 

 

 
 

Figura 12 – Fluxo de calor que atravessa o módulo para as diferentes posições dos fluxímetros 

 

A monitorização do protótipo e em particular, a determinação dos fluxos de calor e 

temperaturas superficiais, permitiu determinar a resistência térmica (Re) e o coeficiente de 

transmissão térmica (U), a partir das equações seguintes (Incropera, Dewitt, Bergman, & 

Lavine, 2009): 

 

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 

 

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]. 

 



 

Os cálculos indicam que o protótipo adiciona uma resistência térmica de 3.86 m2.°C/W ao 

envelope de um edifício (Tabela 2). 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.  
 

Tabela 2 - Resistência térmica do protótipo 

Zona corrente [m2.°C/W] 4,11 

Zona junta [m2.°C/W] 1,01 

Resistência Térmica Ponderada [m2.°C/W] 3,86 

 

 

A monitorização permitiu a obtenção de valores que foram utilizados para validar um modelo 

numérico que permitiu otimizar o painel, e em particular permitiu determinar as 

características da camada de isolamento térmico que se prevê colocar entre o painel e a 

parede existente de modo a absorver as irregularidades entre as duas superfícies. Para esse 

efeito, foi escolhido o software ANSYS (ANSYS, 2018), com recurso à análise de dinâmica de 

fluidos computacionais que a ferramenta permite. De modo a encontrar a melhor solução para 

o material de interface entre a parede e o módulo de reabilitação, realizou-se um estudo 

paramétrico, fazendo variar a espessura e a densidade da lã de rocha. 

Para a validação do modelo, simulou-se o comportamento do painel em termos de 

temperaturas e fluxos térmicos quando submetido a um gradiente de 9 °C entre a temperatura 

interior e a temperatura exterior. A Figura 13 apresenta a evolução das temperaturas tanto 

para a zona corrente como para a zona da junta ao longo do painel. Estes resultados permitem 

comparar de forma mais efetiva o comportamento térmico do módulo nas diferentes zonas. 

De seguida, os resultados obtidos com as medições efetuadas foram comparados com os 

simulados, tendo sido determinado o erro médio entre os dois valores (Tabela 3). 



 

 
                 A                                       B  

 
C 

Figura 13 – A) Perfis de temperatura na zona corrente do painel; B) Perfis de temperatura na zona da junta entre 
painéis; C) Escala de Temperaturas (°C) 

 
Tabela 3 – 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 
 

 



 

Com erros em média, de -1,7 % nas temperaturas, de -3,1 % nos fluxos de calor e de 7,3 % no 

coeficiente de transmissão térmica, o modelo foi considerado como validado.   

 

Posteriormente, já com o modelo numérico validado, procedeu-se à determinação das 

características mais adequadas a conferir à camada de isolamento térmico a colocar na 

interface entre o painel e a parede existente. Para isso, foram analisadas várias opções 

relativamente à densidade da lã de rocha a utilizar, num intervalo de 25 a 70 kg/m3, e foram 

consideradas diferentes espessuras, ente 6 e 10 cm. Para cada uma destas situações foram 

determinados os coeficientes de transmissão térmica global (solução painel mais manta de lã 

de rocha mais parede existente) na zona da junta e na zona corrente do módulo. Os resultados 

são apresentados na Tabela 4.  

 
Tabela 4 - Coeficiente de transmissão térmica da solução “painel + manta de lã de rocha + parede existente” na zona 
da junta e na zona corrente do módulo para diferentes tipos e espessuras 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 
MN230 

(25 kg/m3) 

6 cm 0,48 0,18 0,20 3,22 

S2 8 cm 0,42 0,16 0,18 4,22 

S3 10 cm 0,38 0,15 0,17 5,46 

S4 
MN40 

(40 kg/m3) 

6 cm 0,48 0,18 0,20 6,29 

S5 8 cm 0,42 0,16 0,18 8,53 

S6 10 cm 0,37 0,15 0,16 10,77 

S7 
MN50 

(50 kg/m3) 

6 cm 0,47 0,17 0,20 6,58 

S8 8 cm 0,41 0,16 0,18 8,98 

S9 10 cm 0,37 0,14 0,16 11,38 

S10 
MN70 

(70 kg/m3) 

6 cm 0,46 0,17 0,20 10,50 

S11 8 cm 0,41 0,16 0,18 14,00 

S12 10 cm 0,36 0,14 0,16 17,50 

Nota: A solução S0 corresponde à solução de módulo de reabilitação inicial, sem a aplicação da manta de lã de 

rocha entre o painel e a fachada existente, e os preços utilizados para cada solução dizem respeito apenas ao custo 

da manta de lã de rocha.  

 

Os resultados da análise indicam que as soluções que apresentam valores menores relativos ao 

coeficiente de transmissão térmica ponderado para a solução integrada (painel + lã de rocha + 

parede existente) são as soluções S6, S9 e S12 (U = 0,16 W/m2.°C e densidades de lã de rocha 

de 40, 50 e 70 Kg/m3 respetivamente). No entanto, os custos apresentados para a manta de lã 

de rocha com 25 kg/m3 são significativamente mais reduzidos e na sua espessura máxima (10 

cm), apresenta um coeficiente de transmissão térmica ponderado muito semelhante 

(U = 0,17 W/m2.°C). Por este facto se decidiu que as análises subsequentes iriam ser feitas 

tendo por base a lã de rocha com estas características (25 kg/m3 de densidade).  

 

Outro aspeto importante que é necessário assegurar aquando da otimização do painel prende-

se com a necessidade de garantir uma temperatura uniforme nas duas faces do módulo de 

modo a eliminar ou 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 possua em toda a sua extensão uma 

temperatura uniforme. A Figura 14 apresenta os perfis de temperaturas obtidos ao longo do 

módulo para as soluções com lã de rocha com uma densidade de 25 kg/m3 e com 6 cm de 

espessura (S1), com 8 cm de espessura (S2) e com 10 cm de espessura (S3). 

 

 

A 
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Figura 14 - A) Perfil de temperaturas para a solução S1 (6cm); B) Perfil de temperaturas para a solução S2 (8cm); C) 
Perfil de temperaturas para a solução S3 (10cm); D) Escala de temperaturas (°C) 

 

 

A solução S3 (solução com 10 cm de lã de rocha) é aquela que assegura o perfil de 

temperaturas mais adequado permitindo obter uma maior estabilidade deste parâmetro no 

material de revestimento do módulo. Assim, a solução final a aplicar no edifício é constituída 

por uma manta de lã de rocha com uma densidade de 25 kg/m3 com 10 cm de espessura e um 

módulo (com as características atrás indicadas) com 12 cm de espessura. A solução final 

apresenta resultados melhorados em relação à aplicação de apenas o painel sem a manta de lã 



 

de rocha (Figura 15). Com a aplicação da manta de lã de rocha é possível reduzir o valor do 

coeficiente de transmissão térmica em 45%. Mais significativa é a redução conseguida na zona 

da junta cujo valor se situa nos 59%.  

 

A solução final (painel prefabricado + manta de lã de rocha) a aplicar sobre a parede existente 

(parede dupla de alvenaria de tijolo 15+11) apresenta um coeficiente de transmissão térmica 

ponderado de 0,17 W/m2.°C, e apresenta uma estrutura de custos graficamente identificada 

na Figura 166. Pode-se verificar que o material de isolamento térmico corresponde à maior 

parcela do investimento no painel modular (37%), seguido das peças necessárias para a fixação 

e suporte. 

 

 

 

 
Figura 15 – Coeficientes de transmissão térmica para a solução inicial (S0 – sem a manta de lã de rocha na interface) 

e para a solução final (com a manta de lã de rocha de 10 cm na interface) 

 

 
 

Figura 166 - Estrutura de custos da solução final 

 



 

5. Soluções de Reabilitação Alternativas - comparação de soluções baseada na 

aplicação da metodologia de custo-ótimo 
 

Uma vez definida a solução a implementar, e de modo a apoiar a intervenção planeada para o 

edifício, pretendeu-se ainda avaliar a rentabilidade de medidas que, em conjunto com a 

aplicação do painel, permitam melhorar o desempenho energético global do edifício e reduzir 

as necessidades de energia primária não renovável de forma significativa, de modo a 

aproximar o edifício reabilitado a um edifício nZEB. Para além disso, pretendeu-se também 

identificar a solução de custo ótimo de acordo com a metodologia definida pela Comissão 

Europeia através do Regulamento Delegado publicado como complemento da Diretiva 

Europeia EPBD-recast (CE, 2012). Esta análise permite identificar as opções que apresentam 

um binómio custo/eficácia mais vantajoso, considerando todo o ciclo de vida do edifício.  

Informação detalhada sobre a metodologia usada neste estudo pode ser encontrada em várias 

referências de literatura científica (e.g. (Almeida & Ferreira, 2017; Barbosa & Almeida, 2014)). 

Essencialmente, de modo a encontrar a solução de custo ótimo para a intervenção, a 

metodologia propõe a avaliação de várias opções de reabilitação tendo por base as 

necessidades de energia primária associadas a cada solução e os respetivos custos globais para 

o período de vida do edifício (considerado como sendo de 30 anos no caso de reabilitações). 

Os custos considerados integram os custos de investimento e os custos de exploração e 

manutenção do edifício, calculado utilizando o método do valor atual liquido. A Figura 17 é 

indicativa de como os resultados são apresentados no seguimento do cálculo do custo ótimo. 

Cada ponto no gráfico corresponde a uma solução de reabilitação. O ponto que se situa mais à 

direita é referente ao que se denomina como referência, uma vez que diz respeito a uma 

intervenção que mantém a integridade do edifício, mas sem promover melhorias de 

desempenho energético. Assim, as soluções analisadas que apresentarem um custo global 

superior ao custo da referência não são consideradas rentáveis. São considerados como 

apresentando uma rentabilidade positiva, as soluções cujos pontos estiverem situados abaixo 

da linha de referência, sendo que o ponto mais baixo corresponde à solução de custo ótimo. 

Todas as soluções abaixo da linha de custo-eficácia de referência, e para a esquerda do ponto 

indicativo da solução de custo ótimo, são consideradas ainda custo-eficazes. 

Para o cálculo das necessidades energéticas, foi utilizada a metodologia de cálculo constante 

do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH, 2013). Para o 

cálculo de custos associados às soluções apresentadas foi utilizado o Gerador de Preços CYPE 

(CYPE, 2018).  

No caso particular do edifício em análise, interessa analisar medidas de reabilitação energética 

(incluindo sistemas), que em conjunto com o painel modular prefabricado, possam levar o 

edifício a apresentar necessidades quase nulas de energia, numa perspetiva de custo ótimo. 

Conforme já indicado, o edifício apresenta sinais evidentes de degradação, como zonas 

extensas com humidade e desconforto térmico. De modo a ir ao encontro da resolução dessas 

questões, a reabilitação deverá incluir, para além da aplicação do painel modular prefabricado, 

a colocação de isolamento na laje de esteira da cobertura e na laje de teto da garagem, assim 

como a introdução de um sistema de climatização centralizado com foco no aquecimento 

ambiente e nas águas quentes sanitárias.  

 



 

 
Figura 17 - Aplicação da metodologia de cálculo do custo ótimo. Fonte: adaptado de Almeida & Ferreira., 2017 

 

Os pacotes de medidas de reabilitação investigados são os presentes na Tabela 5. Estas 

combinações foram analisadas em conjunto com os sistemas de climatização apresentados na 

Tabela 6. De referir que no sistema D, a contribuição do fotovoltaico consiste numa instalação 

com uma capacidade de potência de pico de 7.5 Kwp, que, em conjunto com o sistema solar 

térmico considerado pode anular com sucesso todas as necessidades energéticas para 

aquecimento ambiente e águas quentes sanitárias. No sistema F, a contribuição do 

fotovoltaico é considerada como a necessária para anular as necessidades de energia primária 

para aquecimento ambiente e águas quentes sanitárias sem o auxílio do sistema solar térmico. 

A solução a aplicar no edifício (solução M9), representa o pacote de medidas de reabilitação 

que o dono de obra decidiu implementar, de forma faseada, com os recursos e materiais que 

tem disponíveis. Neste sentido, o pacote de medidas M9 foi também simulado 

especificamente com o sistema que irá ser colocado no edifício – sistema centralizado com 

base em caldeira a biomassa – e a combinação é denominada de Aplicada, consistindo nos 

componentes presentes na Tabela 7. De referir que esta combinação Aplicada não contempla 

um sistema para lidar com o arrefecimento pois apenas considera a caldeira a biomassa que 

apenas consegue fornecer calor. No entanto, esta situação não é problemática neste caso 

específico dado as baixas necessidades energéticas de arrefecimento apresentadas pelo 

edifício (ver Tabela 1). Para além disso, a regulamentação térmica portuguesa possui um 

método expedito para avaliar os riscos de sobreaquecimento de um edifício através do cálculo 

de um fator de utilização de ganhos que depende da inércia térmica do edifício e do equilíbrio 

entre ganhos e perdas de calor através do envelope. Quando este fator é mais alto que o valor 

de referência, o que acontece no caso deste edifício, o risco de sobreaquecimento é 

considerado inexistente e as necessidades de arrefecimento não são consideradas no cálculo 

do desempenho térmico do edifício. Esta situação é bastante comum em Portugal devido ao 



 

facto de os edifícios possuírem geralmente uma elevada inércia térmica e perdas significativas 

de calor através dos elementos da envolvente. 

 
Tabela 5 - Combinações de pacotes de medidas de reabilitação energética  

Combinação 
de medidas  

Descrição 

Referência No caso de referência, as paredes são reparadas e pintadas e o telhado é reabilitado com 
novas telhas cerâmicas. Nenhuma das medidas melhora o desempenho energético do 
edifício. 

M1 É aplicado o painel modular prefabricado com 12 cm e 6 cm de lã mineral na interface. 

M2 É aplicado o painel modular prefabricado com 12 cm e 10 cm de lã mineral na interface. 

M3 Adicionalmente ao M3, a cobertura é reabilitada e isolada com 12 cm de lã mineral. 

M4 Adicionalmente ao M4, a cobertura é reabilitada e isolada com 14 cm de lã mineral. 

M5 Adicionalmente ao M5, a laje de teto da garagem é isolada com 6 cm de lã mineral. 

M6 Adicionalmente ao M6, as janelas são substituídas (U de 2.7 W/m2 °C). 

M7 Adicionalmente ao M6, as janelas são substituídas (U de 2.4 W/m2 °C). 

M8 Adicionalmente ao M8, um sistema solar térmico é considerado. 

M9 

(Escolhida) 

É aplicado o painel modular prefabricado com 12 cm e 10 cm de lã mineral na interface. 
A cobertura é isolada com 6 cm de poliuretano projetado e na laje de teto da garagem é 
colocada uma camada de isolamento térmico com 6 cm de XPS. 

 

Tabela 6 - Combinação de sistemas para a reabilitação energética 

Combinação 
sistemas 

Aquecimento Arrefecimento AQS Renovável 

Convencional Aquecimento elétrico 
ƞ=1 

Multisplit EER=3 Esquentador a gás 
ƞ=0.71 

 

A Multisplit COP=4.1 Multisplit EER=3.5 Esquentador a gás 
ƞ=0.71 

 

B Caldeira a Gás ƞ=0.93 Multisplit EER=3.5 Caldeira a Gás 
ƞ=0.93 

 

C Caldeira biomassa 
ƞ=0.92 

Multisplit EER=3.5 Caldeira biomassa 
ƞ=0.92 

 

D Bomba de calor 
COP=3.33 

Bomba de calor 
EER=2.68 

Bomba de calor 
COP=3.33 

Fotovoltaico 
(7.5 kWp) 

E Bomba de calor 
COP=3.33 

Bomba de calor 
EER=2.68 

Bomba de calor 
COP=3.33 

 

F Bomba de calor 
COP=3.33 

Bomba de calor 
EER=2.68 

Bomba de calor 
COP=3.33 

Fotovoltaico 
(Zero) 

 



 

 
Tabela 7- Combinação a aplicar no edifício 

Combinação de 
medidas 

Sistemas 

M9 Aquecimento Arrefecimento AQS 

Caldeira Biomassa  ƞ=0.92 _ Caldeira Biomassa ƞ=0.92 

 

 

No caso do edifício em estudo, os cálculos efetuados relativamente ao desempenho 

energético do edifício, permitem apontar para uma redução de 25% nas necessidades de 

energia primária previstas para o edifício somente com a aplicação do painel na fachada, 

quando comparada com a situação de referência. Esta redução pode chegar aos 98% no caso 

da aplicação de uma combinação de medidas de reabilitação de envolvente e de aplicação de 

sistemas de climatização e AQS eficientes, nomeadamente através da aplicação de isolamento 

térmico na cobertura e na laje de teto da garagem e da introdução da uma caldeira a biomassa 

como sistema de climatização centralizado para aquecimento ambiente e aquecimento das 

águas sanitárias. 

Relativamente à rentabilidade das combinações, como é possível verificar na Figura 18, os 

pacotes de medidas de reabilitação implementados com os sistemas Convencional e Sistema 

A, apresentam, no geral uma rentabilidade positiva.  

Quando analisado o Sistema Convencional em detalhe, o pacote de medidas que corresponde 

à solução de custo ótimo é o M6, com um coeficiente de transmissão térmica de 0.17 W/m2. °C 

para as paredes exteriores, 0.22 W/m2. °C para a cobertura e 0.33 W/m2. °C para a laje de teto 

da garagem. Considera-se ainda que as janelas são substituídas por uma solução mais eficiente 

(U = 2.4 W/m2. °C em comparação com o U inicial de 3.6W/m2. °C). A implementação desta 

combinação de medidas de reabilitação de envolvente juntamente com a aplicação de 

sistemas de climatização e AQS conduz a uma redução na energia primária de 43% quando 

comparado com a situação de referência.  

No que diz respeito ao Sistema A, o pacote de medidas a que corresponde a solução de custo 

ótimo é o M3, que para além do coeficiente de transmissão térmica de 0.17 W/m2. °C para as 

paredes exteriores considera que a intervenção na cobertura permite alcançar um coeficiente 

de transmissão térmica de 0.28 W/m2. °C. Neste caso, a redução das necessidades de energia 

primária corresponde a 70% do valor de referência.  

A combinação Aplicada é a combinação que se apresenta como a solução de custo ótimo para 

este edifício. Para além do valor já indicado para as paredes exteriores, o pacote de medidas 

de reabilitação consideradas inclui um coeficiente de transmissão térmica de 0.4 W/m2. °C para 

a cobertura e de 0.34 W/m2. °C para a laje de teto da garagem, não considerando qualquer 

intervenção nos envidraçados. Devido à consideração da caldeira de biomassa, o consumo de 

energia primária não renovável é reduzido a 98%, e a 100% nos pacotes de medidas 

combinadas com o Sistema F (com painéis fotovoltaicos), mas sem rentabilidade positiva, não 

sendo, por isso, custo-eficazes. 

 

 



 

 
Figura 18 - Resultados da aplicação da metodologia de cálculo do custo-ótimo 

 

6. Conclusão 
O capítulo apresentou o resultado do desenvolvimento de um painel modular prefabricado e 

respetivos testes laboratoriais e simulações numéricas conducentes à sua otimização, no 

contexto de um projeto de investigação financiado por verbas Europeias – projeto More-

Connect. De modo a apoiar a reabilitação integrada e avaliar a rentabilidade económica da 

solução de reabilitação a implementar no edifício caso de estudo, foram também efetuadas 

diversas simulações usando a metodologia de custo-ótimo. A análise com esta metodologia 

permitiu identificar a solução de custo ótimo deste edifício como sendo constituída pelo painel 

modular prefabricado desenvolvido no âmbito deste projeto, juntamente com a aplicação de 

uma camada de lã de rocha com 10 cm de espessura na interface entre o painel e a parede 

existente, com a aplicação de isolamento térmico na cobertura de poliuretano projetado com 

6 cm de espessura e com a aplicação de 6 cm de poliestireno extrudido na laje de teto da 

garagem. A solução de custo ótimo considera ainda uma caldeira a biomassa como sistema 

centralizado no edifício para assegurar as necessidades de aquecimento ambiente e de 

aquecimento das águas sanitárias. 

As soluções modulares prefabricadas para reabilitação de fachadas de edifícios apresentam-se 

assim como uma alternativa técnica válida e economicamente rentável face às soluções 

convencionais de tratamento de fachadas e podem contribuir significativamente para que o 
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edificado existente atinja os requisitos nZEB. Para além disso, prevê-se que a economia de 

escala e a otimização do processo de produção em massa do painel modular traga benefícios 

adicionais do ponto de vista de redução de custos de produção, o que será fundamental para a 

introdução deste tipo de solução no mercado. 
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