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Resumo
Com as crescentes preocupações ambientais que se têm vindo a observar ao longo dos últimos
anos, as coberturas verdes surgem como uma opção mais sustentável para a diminuição do consumo
de energia dos sistemas de climatização e consequentemente das emissões de gases com efeito de
estufa. O principal objetivo deste estudo é a análise da influência de coberturas verdes semi-intensivas
no desempenho energético de edifícios, recorrendo ao programa de simulação EnergyPlus, que contém
um modelo específico para análise de coberturas verdes. O estudo iniciou-se com uma calibração,
realizada com o auxílio de quatro tabuleiros experimentais existentes no ISA em Lisboa, contendo
distintas amostras de coberturas verdes. Verificou-se que o modelo de simulação criado no programa
aproxima o comportamento experimental registado. O seguinte passo consistiu numa análise de
sensibilidade do modelo. Os resultados demonstraram que, para o clima de Lisboa, solos mais
espessos e vegetações mais densas são as opções que contribuem para uma maior diminuição dos
consumos energéticos. Em seguida, as coberturas analisadas no ISA (T3, T5, T6 e T7) foram
comparadas com duas coberturas planas comuns em Portugal – claras e escuras – no que ao consumo
energético diz respeito. Analisou-se também a influência da espessura de isolamento térmico (XPS)
nas mesmas coberturas. Foi possível observar que as quatro coberturas verdes criadas apresentaram
melhores resultados que as restantes coberturas planas, sendo que a cobertura clara é aquela que
mais se aproxima em termos globais, visto apresentar bom desempenho na estação de arrefecimento.
Os resultados também demonstraram que as poupanças energéticas das coberturas verdes em relação
às restantes diminuem à medida que se aumenta a espessura de isolamento térmico da cobertura.

Palavras-chave: coberturas verdes, eficiência energética, EnergyPlus.
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Abstract
With the increasing concern about our planet´s health observed in the last years, green roofs
arise as a more sustainable option to the reduction of energy consumption in the HVAC systems and
consequently lower the greenhouse gas emissions. The main purpose of this study is to evaluate the
influence of semi-intensive green roofs in the energy performance of buildings, using the simulation
program EnergyPlus which contains a vegetated roof model. The study began with a calibration, using
four trays present in ISA, Lisbon, containing distinct samples of green roofs. It has been confirmed that
the model can represent the thermal behavior of these roofs in a general way. Then a sensitivity analysis
was conducted. Results have shown, for the climate of Lisbon, that thicker soils and dense vegetation
represent the best options for the reduction in energy consumption. Afterward the four green roofs
analyzed – T3, T5, T6 and T7 at ISA – were compared with two common flat roofs in Portugal – white
and black – in respect to energy performance. The level of insulation (XPS) was also evaluated. It was
concluded that all the green roofs perform better than any of the other flats roofs in an annual analysis,
and the white roof is the one that performs better among the traditional flat roofs due to its very good
summer performance. Results also have shown that savings of green roofs in relation to the other flat
roofs are substantially lowered when the level of insulation is high.
Key-words: green roofs, energy efficiency, EnergyPlus.
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1. Introdução
1.1 Enquadramento
Existe uma preocupação ambiental crescente na sociedade atual, baseada no aumento da
concentração de gases poluentes que contribuem diretamente para o aumento do efeito de estufa no
nosso planeta e consequente aquecimento global. As coberturas verdes podem contribuir para a
redução deste efeito não só devido ao acréscimo de vegetação que introduzem na paisagem, mas
também porque podem incrementar a eficiência energética dos edifícios. O desempenho térmico e
energético desta solução depende do clima e também da vegetação adotada, fatores que variam com
a localização geográfica. Esta tese contribui para a avaliação do desempenho energético de coberturas
verdes semi-intensivas no clima Csa – cidade de Lisboa – de acordo com a classificação climática de
Köppen-Geiger. Surge no seguimento dos trabalhos de Kotsiris et al. (2012), Gagliano et al. (2014),
Karachaliou et al. (2016) e C. M. Silva et al. (2016) que estudaram a influência do tipo de vegetação
em coberturas verdes no mesmo clima para as cidades de Atenas na Grécia, Scoglitti na Sicília, e
Lisboa, Portugal, assim como o trabalho de Silva (2014), que analisou o desempenho energético de
três coberturas verdes distintas na cidade de Lisboa. Este trabalho tem a mais-valia de se focar em
coberturas semi-intensivas, que ainda não haviam sido estudadas em maior detalhe e que são as mais
esperadas para a nossa realidade, visto que a utilização de plantas autóctones representa um princípio
fundamental no que à questão da sustentabilidade ambiental diz respeito. Neste âmbito, pretende-se
investigar os consumos energéticos dos sistemas de climatização em edifícios nos quais sejam
implantadas coberturas verdes semi-intensivas utilizando vegetação comum em Portugal. Para este
efeito irá recorrer-se ao programa computacional EnergyPlus, que simula com qualidade as
características do edifício, os sistemas de climatização, assim como a sua influência nos consumos
energéticos. O caso de estudo é constituído por 4 tabuleiros que contêm amostras de substrato e
vegetação, que poderiam corresponder a coberturas verdes reais, e que também foram alvo de
campanhas de monitorização em três períodos: na estação de arrefecimento do ano 2015 por Meneses
(2015) e nas estações de aquecimento e de arrefecimento de 2016 por Neves (2017).

1.2 Objetivos e metodologia
O principal objetivo deste trabalho consiste em analisar o desempenho térmico e energético de
quatro coberturas verdes semi-intensivas distintas e determinar qual a combinação substrato-planta
que apresenta os melhores resultados. Para este fim, utiliza-se a ferramenta de simulação energética
EnergyPlus, que contém um modelo específico para coberturas verdes, introduzido por Sailor (2008).
De modo a cumprir o objetivo, foram executados os seguintes trabalhos:


Comparar os resultados obtidos experimentalmente e calibrar o modelo de simulação



Aplicar o modelo calibrado a um edifício real e investigar os consumos energéticos
correspondentes;

1



Comparar o consumo energético das coberturas verdes analisadas com coberturas
tradicionais;

Como metodologia de trabalho, prevê-se uma aquisição inicial das funcionalidades do
programa e compreender o seu funcionamento. Após concluir este passo, é necessário realizar uma
comparação entre os resultados obtidos por simulação e aqueles obtidos de forma experimental, ou
seja, calibrar o modelo de simulação. Depois é necessário avaliar o comportamento energético destas
coberturas, i.e., fazer variar as características do substrato e das plantas e observar a influência destas
variações no consumo energético. Por último, irá realizar-se uma comparação entre o desempenho
energético de coberturas verdes e coberturas convencionais claras e escuras.

1.3 Organização do trabalho
Este trabalho está distribuído por 6 capítulos e um anexo, onde o primeiro corresponde a esta
introdução.
O segundo capítulo apresenta o conceito de coberturas verdes, começando por uma evolução
histórica, constituição genérica, exposição das principais vantagens e desvantagens, informação sobre
o seu potencial de reabilitação e por último realiza-se uma revisão bibliográfica sobre a temática da
modelação energética em coberturas verdes.
No terceiro capítulo introduz-se o programa EnergyPlus, começando com a sua origem,
seguida de uma pequena descrição da sua interface e de uma breve explicação acerca dos campos de
entrada a editar para uma correta modelação.
No quarto capítulo expõe-se o caso de estudo, começando pela localização dos tabuleiros e
posterior análise das principais caraterísticas térmicas relevantes dos tabuleiros para as simulações. O
último ponto consiste na calibração do modelo, comparação entre as temperaturas e fluxos de calor
obtidos nas simulações e aqueles obtidos nas campanhas experimentais.
No quinto capítulo avalia-se o consumo energético de um compartimento de um edifício real
equipado com uma cobertura verde, utilizando nas simulações as características das amostras de
substrato existentes nos tabuleiros, previamente calibradas. Em último lugar, analisa-se o consumo
energético de quatro coberturas verdes diferentes e poupança de energia associada às mesmas
quando comparadas com coberturas planas comuns. Analisa-se também a influência da espessura de
isolamento térmico.
O sexto capítulo está reservado para a apresentação das principais conclusões e possíveis
desenvolvimentos futuros relacionados com o tema.
O anexo A contém informação sobre a metodologia adotada para a modificação dos dados do
ficheiro climático, tarefa indispensável para a realização da calibração do modelo criado no programa.
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2. Coberturas verdes
Este capítulo aborda inicialmente a evolução histórica das coberturas verdes, seguida de uma
explicação acerca da solução construtiva e seus componentes. Posteriormente faz-se uma análise das
vantagens e desvantagens deste tipo de coberturas. No final do capítulo expõem-se os principais
estudos realizados na área do consumo energético de coberturas verdes e principais conclusões
obtidas.

2.1 Evolução histórica
As coberturas verdes mais antigas puderam ser rastreadas até edifícios religiosos chamados
ziggurats construídos na antiga Mesopotâmia, cerca de 4000 a 600 A.C (Osmundson, 1999). Árvores
e arbustos eram plantados nos terraços com finalidades ornamentais e de sombreamento (Guisepi,
2004). Os Jardins Suspensos da Babilónia, construídos cerca de 500 A.C., uma das Sete Maravilhas
do Mundo Antigo, são considerados com frequência o exemplo de cobertura verde mais notável
naquela época (Jim, C. Y., 2017). Consistiam em fundações resistentes à água, painéis asfálticos,
tijolos e argamassa no topo de uma estrutura colunar. O jardim era composto por árvores, arbustos
floridos, plantas trepadeiras e jardins de especiarias, o que leva os historiadores a crer que a principal
finalidade do jardim era estética (Dinsdale et al., 2006). O jardim era irrigado por um sistema de bombas
e condutas que transportavam a água diretamente do rio Eufrates (Dalley, 2013).

Figura 2.1 – Representação artística dos Jardins Suspensos da Babilónia (Dinsdale et al., 2006).

Em Pompeia, no antigo império romano, cidadãos abastados instalaram coberturas verdes nos
terraços de suas villas (Condello, 2014; Shimmin, 2017). Uma cobertura ajardinada foi também
descoberta numa sala de audiências na cidade Romano-Bizantina Caesarea, antiga colónia romana
3

localizada atualmente em Israel (Littlewood, et al., 2002). Também os Vikings, no norte da Europa,
utilizaram coberturas verdes entre os séculos VIII e XI como uma solução de poupança energética, com
o intuito de proteger a envolvente do edifício das trocas de calor, dos ventos e das chuvas. Ainda nos
dias de hoje, as Ilhas Faroé, situadas entre a Noruega e a Islândia, apresentam vários exemplos de
habitações equipadas com coberturas verdes de estilo ancestral (Ascione et al., 2013). Algumas casas
de madeira com coberturas verdes do século XIII ainda existem na Noruega (Alnaes et al., 1950).
Também na Europa medieval foram instaladas coberturas verdes, como por exemplo a Abadia
Beneditina em Mont Saint Michel na Normandia, França (Jim, C. Y., 2017). A torre Guinigi em Lucca,
Toscânia, apresenta outra cobertura verde medieval, um dos exemplos remanescentes mais antigos
em ambiente urbano (Elborombaly & Molina-Prieto, 2014).

(a)

(b)

Figura 2.2 – (a) Cobertura ajardinada na Abadia Beneditina de Mont Saint Michel (Jim, C. Y., 2017)
(b) Cobertura verde na torre Guinigi em Lucca (Jim, C. Y., 2017)

Durante o Renascimento, em 1493, foi construído o Palácio de Piccolomini, residência de verão
do Papa Pio II. Uma expedição em Albyssinia (atual Etiópia) em 1806 encontrou telhados relvados
numa aldeia, registo muito pouco comum em África (George, 1809).
Na primeira metade do século XX, Le Corbusier aponta as coberturas verdes como um dos
cinco pontos da nova Arquitetura. Na mesma altura, vários arquitetos famosos projetaram coberturas
ajardinadas (Ascione et al., 2013). Na América do Norte, Frank Lloyd Wright utilizou coberturas e
paredes verdes nos Midway Gardens, em Chicago, a Hollyhock House, a Cheney House, entre outros
(Peck et al., 1999).
O coração de Londres instalou uma cobertura verde exemplar em High Kensington Street em
1938. Uma cobertura verde de 6000 m2 estabeleceu-se no edifício recentemente construído Derry and
Toms Department Store (Peel, 1960).
4

Figura 2.3 – Cobertura verde do edifício Derry and Toms Department Store, construída em 1938 (The roof
gardens, 2017)

Quando se deu a modernização da tecnologia de coberturas verdes na Alemanha nos anos de
1960 as coberturas verdes foram literalmente redescobertas e avaliadas (Köhler & Keely, 2005). Nestes
anos, as coberturas verdes foram largamente adotadas em edifícios novos do sector terciário, graças
às novas possibilidades oferecidas pelo betão armado.
Nos anos 70, exposições do setor da construção exibiram a importância das coberturas verdes
e sua construção. Os produtores desenvolveram novas tecnologias, que por sua vez levou a mais
investigação e desenvolvimento nas universidades e indústria. A alemã FLL (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau – Sociedade Alemã de Pesquisa, Desenvolvimento e
Construção da Paisagem), criada para a melhoria das condições ambientais através do avanço e
disseminação da pesquisa de plantas e seu contributo, lançou diretrizes específicas para a construção
e para o uso de normas, e a partir daí a construção de coberturas verdes tem vindo a aumentar
(Dinsdale et al., 2006).
Em 1986, Viena testemunhou a conclusão de um edifício de habitação icónico denominado
Hundertwasserhaus, projetado pelo artista Friedensreich Hunderwasser (Kraftl, 2009). Depois deste
edifício, o mesmo projetista foi incumbido de construir um edifício residencial maior e mais distinto
equipado com uma cobertura verde em Darmstadt na Alemanha (Silvestre, 2007). De nome
Waldspirale, o edifício em forma de U possui um tapete verde com área de 3800 m 2. Em Chicago, o
Millennium Park é um espaço verde de 10 hectares instalado na cobertura de um parque subterrâneo
para automóveis (Gilfoyle, 2006).
Também na Ásia existem exemplares recentes de coberturas verdes, como o edifício da
ACROS (Asian Crossroads Over the Sea), em Fukuoka no Japão. Completado em 1995, apresenta o
efeito combinado de cobertura verde e paredes verdes. Mede 60 m de altura e possui 8300 m 2 de tecido
verde, o que representa a maior envolvente verde num edifício em todo o mundo.
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Figura 2.5 – Millennium Park, em Chicago
(Fitt, 2017)

Figura 2.4 – Edifício da ACROS, em
Fukuoka (Greenroofs.com, 2017)

2.2 Constituição das coberturas
Quando a cobertura de um edifício é parcial ou totalmente coberta por uma camada de
vegetação designa-se por uma cobertura verde. A cobertura verde é um sistema composto por várias
camadas, nomeadamente uma membrana impermeável, substrato e vegetação. Coberturas verdes
frequentemente incluem também uma camada anti-raiz, uma de drenagem e, onde o clima exigir, um
sistema de irrigação (Castleton et al., 2010). O objetivo das várias camadas de uma cobertura verde é
reproduzirem as diferentes funções de um solo natural: fornecendo os elementos nutricionais,
armazenando água e permitindo também a transpiração e a drenagem (Lazzarin et al., 2005).
Em termos gerais, numa cobertura pré-existente equipada com uma membrana impermeável,
é aplicada uma barreira anti-raiz para prevenir danos na estrutura. Uma camada de retenção impede a
passagem das partículas que eventualmente caiam das camadas superiores. A camada de drenagem
possui a função de recriar as condições naturais para o crescimento da vegetação: acumula água em
pequenos depósitos na parte superior, mas permite a drenagem do excesso de água (Lazzarin et al.,
2005).
Por cima da camada de drenagem, uma membrana filtrante retém as partículas finas de solo,
permitindo a passagem da água. Acima desta camada encontra-se o solo e a vegetação. A espessura
de solo pode variar entre os 10 e os 50 cm (Lazzarin et al., 2005).

Figura 2.6 – As diferentes camadas de uma cobertura verde tipo (adaptado de Lazzarin et al., 2005).
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As coberturas verdes são tipicamente divididas em três categorias: intensiva, semi-intensiva e
extensiva. As coberturas extensivas têm substratos finos (5-15 cm), limitações ao nível de espécies de
plantas, custos relativamente baixos de construção e manutenção, e requisitos mínimos a nível
estrutural. Em contraste, as coberturas intensivas possuem substratos mais profundos (> 15 cm), que
permite uma maior diversidade de plantas, mas ao mesmo tempo um aumento da carga a transmitir à
estrutura de suporte e custos de construção e manutenção superiores (Karteris et al., 2016). A
cobertura semi-intensiva representa a situação intermédia entre as coberturas extensiva e intensiva.
Dos três tipos, as coberturas extensivas são as mais comuns em todo o mundo, devido às restrições
na carga a aplicar no edifício, e aos custos de construção e de manutenção (K. Vijayaraghavan, 2015).
A utilização de coberturas verdes não é apenas uma solução para edifícios novos, mas pode
também ser uma solução lucrativa e viável para projetos de reabilitação; a vida útil estimada entre 40
e 55 anos é um facto importante (Saadatian et al., 2013). Wilkinson et al. (2009) realizaram uma análise
em larga escala no distrito de Melbourne para avaliar o potencial dos edifícios em termos de reabilitação
com coberturas verdes. O estudo revelou que 15% dos edifícios existentes no local analisado estavam
aptos a ser reabilitados com esta tecnologia. Além disso, o estudo revela que os edifícios com estrutura
em betão são os melhores para realizar esta ação. Mas o aumento da carga permanente e colapso
estrutural consequente são considerados obstáculos importantes (Saadatian et al., 2013). Contudo, o
estudo de (Stovin & Hallam, 2007) sugere que em edifícios de média altura no Reino Unido, que
possuam laje em betão armado, não é necessário realizar qualquer alteração estrutural para uma
reabilitação deste tipo, nomeadamente com coberturas verdes extensivas. Tanto em construção como
em reabilitação pode utilizar-se isolamento térmico para melhorar as características térmicas do
edifício.

2.3 Benefícios
As coberturas verdes apresentam-se como uma opção de construção sustentável quando
comparadas com outros tipos de coberturas, em particular porque contribuem para a melhoria das
características de isolamento térmico, gestão de águas pluviais, melhoria da qualidade da água de
escoamento, melhoria da qualidade do ar urbano, extensão da vida útil da cobertura e redução do efeito
ilha de calor. Outros benefícios incluem o aumento do interesse arquitetónico e da biodiversidade
(Castleton et al., 2010). De seguida expor-se-ão os benefícios em três categorias: estéticos,
económicos e ambientais/ecológicos.

2.3.1

Benefícios estéticos

Comparadas com as coberturas clássicas, as coberturas verdes são mais agradáveis de
experienciar ou de serem observadas de outros edifícios (Vijayaraghavan, 2016). Se forem projetadas
para zonas de lazer, são um espaço importante em áreas densamente urbanizadas. Constituem uma
alternativa aos espaços verdes convencionais, com a vantagem do acesso ser restrito, o que
proporciona maior privacidade e segurança.
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2.3.2

Benefícios ambientais/ecológicos

Uma maneira de diminuir a poluição é utilizar coberturas verdes, onde plantas e substratos são
usados para degradar ou filtrar a poluição (Rowe, 2011). Em particular, as coberturas verdes podem
contribuir para melhorar a qualidade do ar, reduzir a poluição sonora e filtrar a água escoada na
cobertura.
Sabe-se que as coberturas verdes retêm a água das chuvas e atrasam o fluxo de pico,
reduzindo deste modo o risco de inundação (Mentens et al., 2006). As coberturas verdes têm a
capacidade de reter uma porção da precipitação e gradualmente libertar a restante, distribuindo a água
precipitada por um período de tempo muito superior (Soulis et al., 2017). Quando a chuva entra na
cobertura verde, uma porção de água é absorvida pelo substrato ou fica retida nos poros. Pode ser
também transportada pela vegetação e armazenada nos tecidos da planta ou voltar para a atmosfera
por transpiração (Nagase et al., 2012). A água restante passa através da camada filtrante e entra no
elemento de drenagem. Devido ao potencial de armazenar água no meio poroso (no caso de grânulos)
ou nos compartimentos (no caso de módulos de drenagem), a água fica retida. Após completa utilização
do espaço de drenagem, o excesso de água escoa. É a água perdida por evaporação e transpiração
que potencia o efeito de retenção de águas pluviais em coberturas verdes (Vijayaraghavan, 2016).
Speak et al. (2012) indicam uma retenção média de 65,7% numa cobertura verde intensiva comparada
com 33,6% numa cobertura extensiva. Brandão (2016) e Brandão et al. (2017) obtiveram valores de
retenção média que variaram entre 63% e 82%. As coberturas verdes amortecem o efeito da chuva
ácida e teoricamente retêm poluentes, produzindo então água de escoamento de boa qualidade (A.,
T., & Ü., M., 2007). Van Seters et al. (2009) analisaram águas de escoamento de coberturas verdes
extensivas e concluíram que a concentração da maioria dos elementos poluentes nestas águas era
inferior aquela encontrada numa cobertura tradicional.
O sistema de coberturas verdes pode ainda ajudar a mitigar a poluição do ar em ambientes
urbanos. Frequentemente, o ar urbano contém elevados níveis de poluentes que são prejudiciais à
saúde humana e do ambiente (Vijayaraghavan, 2016). Yang et al. (2008) quantificaram que um total de
1675 kg de poluentes do ar foi removido de 19,8 hectares de coberturas verdes no espaço de um ano,
contabilizando 52% de O3, NO2 (27%), PM10 (14%) e SO2 (7%). Segundo Johnson e Newton (1996),
2000 m2 de relva alta numa cobertura verde podem remover até 4000 kg de matéria particulada. Rowe
(2011) acrescentou que um metro quadrado de cobertura verde pode neutralizar as emissões de
matéria particulada produzidas por um automóvel. Os autores Li et al. (2010) identificaram que o
desempenho de coberturas verdes está relacionado com as condições em que as plantas se
encontram, a posição da cobertura verde e o fluxo de ar presente. Referem que, num dia soalheiro,
uma cobertura verde pode reduzir a concentração de CO 2 em 2% nas regiões mais próximas. Por outro
lado, Van Renterghem e Botteldooren (2011) defendem que o ruído pode ser minimizado por uma
cobertura verde de vários modos, tais como proporcionar melhor isolamento ao sistema de cobertura e
pela absorção de ondas sonoras desviadas pelas coberturas. Connelly e Hodgson (2013) realizaram
estudos experimentais com várias espessuras de substrato, teor de água e espécies de plantas. Os
resultados indicaram que a perda de transmissão sonora em coberturas verdes foi superior a coberturas
comuns por uma diferença de 10 e 20 dB em frequências de gama baixa e média, respetivamente. Os
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autores Van Rentergham e Botteldooren (2008) estudaram coberturas intensivas e extensivas em
termos do seu potencial de propagação de som. Observaram que as coberturas extensivas (15 – 20
cm) apresentavam boa eficiência global, enquanto as intensivas (mais de 20 cm), não produziam efeitos
positivos adicionais. Rowe (2011) realça que o desempenho de coberturas verdes em isolamento
acústico é mais acentuado em edifícios com poucos pisos, devido ao facto de a cobertura verde estar
exposta ao ruído urbano direto e, desse modo, ser uma superfície com absorção sonora mais eficaz.
Numa aplicação interessante, o aeroporto de Frankfurt na Alemanha instalou coberturas verdes para
amortecer o ruído gerado pelo tráfego aéreo (Cutlip, 2006).
Também o efeito de “ilha de calor” sentido nos ambientes urbanos pode ser melhorado pela
introdução de coberturas verdes em larga escala. Santamouris (2007) realizou um estudo sobre as
características do efeito ilha de calor para várias cidades e chegou à conclusão que a sua intensidade
pode chegar a valores da ordem de grandeza 8 °C – 10 °C. Segundo Akbari et al. (2003), as coberturas
constituem cerca de 20-25% da superfície urbana. Susca et al. (2011) realizaram um estudo em quatro
locais distintos na cidade de Nova Iorque e verificaram que existia uma diferença média de temperatura
de 2 °C entre a área mais quente (Columbia University) e a área mais fria (Fieldston). Constataram que
a primeira se localizava no centro urbano, caracterizado por inúmeras superfícies impermeáveis,
enquanto a segunda consistia numa área densamente arborizada. Segundo o mesmo estudo, em
Fieldston, a temperatura do ar é influenciada pela abundância de vegetação – em particular o efeito da
evapotranspiração e do sombreamento da vegetação – que mantém a temperatura inferior à zona de
Columbia. O estudo sugere que a substituição de coberturas pretas por coberturas brancas ou verdes
tem forte impacto na redução das necessidades energéticas dos edifícios e, por conseguinte, benefícios
ambientais a médio e longo prazo.

2.3.3

Benefícios económicos

O âmbito deste trabalho consiste na determinação da poupança energética de coberturas
verdes em relação a coberturas convencionais. A principal vantagem económica normalmente
associada a coberturas verdes corresponde ao aumento de eficiência energética desta solução
construtiva. Segundo o estudo de Susca et al. (2011), a substituição de uma cobertura escura por uma
cobertura verde pode resultar numa redução energética variável entre os 40% e os 110%. O trabalho
de Niachou et al. (2001) afirma que as coberturas verdes podem reduzir a energia de arrefecimento
entre 2% e 48%, dependendo da área coberta, e que a redução na temperatura interior pode chegar a
4°C. Eumorfopoulou et al. (1998) defendem que as coberturas verdes melhoram o desempenho térmico
dos edifícios. No seu estudo experimental afirmam que do total da radiação absorvida pela cobertura
verde, 27% é refletido, 60% é absorvido pelas plantas e substrato, e que apenas 13% é transmitido
para o interior do edifício. Zhao et al. (2012) realizaram um estudo experimental num edifício de
escritórios e concluíram que é possível obter poupanças anuais energéticas de 1-15%, as quais podem
ser de 17-79% no período de arrefecimento. A economia obtida com a implementação de coberturas
verdes depende fortemente do clima em que é aplicada, fator que será analisado em detalhe na revisão
bibliográfica de secção 5.3.2.
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Outra vantagem económica, esta a longo prazo, consiste na possibilidade de incrementar a
vida útil da membrana de impermeabilização e consequentemente de toda a cobertura. As membranas
impermeáveis de coberturas convencionais deterioram-se rapidamente sob a ação dos raios UV, o que
as torna quebradiças. Essas membranas tornam-se mais sensíveis à expansão e contração causada
pelas flutuações de temperatura (Oberndorfer et al., 2007). De acordo com Susca et al. (2011), as
coberturas verdes permitem a redução das oscilações térmicas nas camadas de base da cobertura,
quando comparadas com coberturas claras ou escuras e, desse modo, aumentam a vida útil das
mesmas. No Canadá, Liu (2004) constatou que uma cobertura comum atinge temperaturas superiores
a 70°C no verão, enquanto uma cobertura verde apenas chega aos 30ºC. Em 660 dias do estudo, a
membrana da cobertura de referência atingiu 30°C em 342 dias, enquanto a membrana sob a cobertura
verde apenas chegou a esse valor em 18 dias. Muitos fabricantes asseguram um aumento na vida útil
da membrana impermeável de mais de 200%, quando comparada com coberturas comuns (Carter e
Keeler, 2008). Segundo Porsche e Köhler (2003), algumas coberturas verdes em Berlim duraram 90
anos sem necessidade de reparações significativas.

2.4 Condicionalismos
Neste caso, as principais desvantagens estão relacionadas com a maior complexidade de
execução dos trabalhos, que pode propiciar um aumento dos erros e má qualidade do produto final, o
aumento do custo final da obra, um valor mais elevado da carga a transmitir à estrutura de suporte e o
custo de manutenção se a cobertura for projetada para ser do tipo acessível.
As barreiras existentes a uma maior difusão deste método são a falta de normas, os elevados
custos quando a mão-de-obra não é qualificada e experiente e menor representatividade no mercado
quando comparadas com as coberturas tradicionais (Williams et al., 2010).

2.5 Estudos de simulação energética de coberturas verdes
Conforme referido na secção anterior, um dos principais focos de investigação de coberturas
verdes é a simulação energética, tema deste trabalho.
Para se realizar as simulações, vários programas têm sido utilizados ao longo dos anos, de
entre os quais se podem referir o EnergyPlus, TRNSYS, eQuest e DOE-2. Os mais comummente
utilizados são os dois primeiros, por serem mais completos e possuírem estrutura modular, ou seja,
permitem a introdução de modelos individuais para dar resposta a situações mais específicas.
A modelação de coberturas verdes torna-se complicada devido à grande variedade de
parâmetros que é necessário definir para garantir uma correta caracterização da mesma. Sempre que
existam dados experimentais disponíveis, deve realizar-se uma calibração dos modelos numéricos, ou
seja, comparar estes dados com os obtidos nas simulações efetuadas.
O estudo de coberturas verdes em Portugal encontra-se ainda numa fase incipiente quando
comparado com países mais desenvolvidos, como Alemanha, Reino Unido ou os Estados Unidos. É
importante referir que as conclusões obtidas pelos diversos autores dependem do clima para o qual é
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realizado o estudo respetivo. Os principais parâmetros a estudar na avaliação do desempenho
energético de coberturas verdes são a temperatura, o coeficiente de transmissão térmica,
evapotranspiração e albedo.
A Tabela 2.1 representa um resumo dos principais estudos efetuados no âmbito deste tema,
na qual se expõem diversos elementos, incluindo a economia no consumo energético face a coberturas
convencionais. As referidas coberturas não são caracterizadas ao pormenor, sendo que alguns autores
definem espécies de plantas e outros apenas características genéricas da vegetação, tais como a altura
ou densidade foliar.
Os quatro primeiros estudos da Tabela 2.1 basearam-se em modelos simplistas, nos quais se
estimam valores aumentados para o coeficiente de condutibilidade térmica – U – e para o albedo, cujo
objetivo seria representar o efeito da vegetação, do substrato e suas combinações (processo de
evapotranspiração). Nesta metodologia foram utilizados vários programas. Os estudos seguintes
utilizaram modelos mais complexos e detalhados, que reproduzem com mais fiabilidade o
comportamento deste tipo de cobertura. Os programas que permitem esta análise são o TRNSYS
(assinalados a cinzento claro) e o EnergyPlus (assinalado a cinzento escuro). É importante referir que
Niachou et al. (2001) utilizaram o programa TRNSYS com um modelo simplista, mas que este estudo
não é recente. Também Kotsiris et al. (2012) utilizaram este programa, mas baseados num modelo
menos detalhado que aquele desenvolvido por Sailor (2008).
A calibração dos modelos permite avaliar a qualidade da simulação através de uma
comparação entre os resultados obtidos (modelados) e os experimentais. De acordo com Sailor (2008),
podem utilizar-se as seguintes expressões:

(2.1)

(2.2)

O parâmetro MBE (mean bias error) representa a média das diferenças de valores entre os
resultados modelados e os experimentais. Já o parâmetro RMSE (root mean square error) representa
o desvio padrão da mesma distribuição. Apenas três dos estudos mencionados na Tabela 2.1 incluíram
estes valores de erro: Sailor (2008), Ouldboukhitine, Belarbi e Sailor (2014), e C. M. Silva et al. (2016).
Os dois primeiros utilizaram a temperatura exterior do substrato como termo de comparação entre os
resultados numéricos e os experimentais. O estudo de C. M. Silva et al. (2016) utiliza a temperatura do
ambiente interior e duas temperaturas superficiais interiores medidas em zonas distintas da cobertura,
uma zona de laje e uma zona de viga.
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Tabela 2.1 – Principais trabalhos de simulação energética

-

Pikermi
(Grécia)

Relva
Relva

Cobertura verde
Cobertura verde

Madrid
(Espanha)

Aque. Arref.

Total

Sem isolamento

-

3

-

Sem isolamento

-

-

10

Com isolamento

Extensiva

Relva

Kotsiris et
al. (2012)

Traduzido pela
diminuição de U
e pela estimação
da
evapotranspiraç
ão

-

Singapura

Lavanda

TRNSYS
(TRaNsient
SYstems
Simulation)
e LORD

Saiz et al.
(2006)

Traduzido pela
diminuição de U
e pelo
incremento do
albedo

-

Jaipur
(Índia)

Cobertura verde

ESP-r
(Environme
ntal
Systems
Performanc
e–
research)

-

Características

Escritórios
(3 pisos)

Wong et
al. (2003)

Adotado valor de
U a partir de
campanha
experimental
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Kasera,
Nayyar e
Sharma
(2012)

Traduzido pelo
incremento do
albedo e da
massa volúmica
da cobertura

Localização

Centro
comercial
(5 pisos)
Cobertura verde

DOE-2

Modelo de
cobertura verde

Economia energética de uma
cobertura verde em relação a uma
cobertura convencional (%)

Edificação

Habitação
(8 pisos)

eQUEST
(QUick
Energy
Simulation
Tool)

Referência

Moradia

Ferramenta

Calibração

Necessidades energéticas

1

0,1

6

1,2

Substrato:
8 cm lãrocha

8

12

-

Substrato:
8 cm terra
arenosa

3

12

-

Substrato:
20 cm terra
arenosa

6

15

-

Coeficiente
de transm.
térmica (U)

Temperaturas

Evapotran
spiração

Albedo

-

-

-

-

-

-

Comentários
Destacaram
importância
da camada
solo para
inércia
térmica da
cobertura
Concluíram
que
U aumenta
economia era
com o teor de
superior para
humidade do
vegetações
substrato
mais densas
e altas
Poupança
apenas se faz
sentir nos 3
últimos
andares do
edifício

U aumenta
com teor de
humidade do
substrato

-

-

-

Sem
isolamento,
economia de
28% em
aquecimento
(relva – lãrocha) e 61%
em
arrefecimento
(lavanda).

U aumenta
com teor de
humidade do
substrato

-

-

-

Tabela 2.1 – Principais trabalhos de simulação energética (cont.)

Jaffal,
Ouldboukhitine e
Belarbi
(2012)

Adotado
valor de U
obtido de
forma
experimen
tal

-

Modelo
baseado
em Sailor
(2008)

Modelo
baseado
em Sailor
(2008)

-

Atenas
(Grécia)

La Rochelle
(França)

La Rochelle
(França)

(A) + [LAI = 3] (B)

Hotel

Moradia

Aque.

Arrefe.

Total

Comentários

-

Substrato
sem
vegetação
incrementa
necessidades
de
arrefecimento
de laje de
betão

Substrato 8
cm (sem
evaporação) (A)

Cobertura verde

Modelo de compartimento
experimental à escala 1:10

La Rochelle
(França)

Características

Cobertura verde

Ouldboukhitine,
Belarbi e
Sailor
(2014)

-

Localização

Cobertura
verde

Niachou
et al.
(2001)

Modelo
baseado
em Sailor
(2008)

Temperatura
superficial do solo:
MBE =1ºC
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TRNSYS (TRaNsient SYstems Simulation)

Djedjig,
Bozonnet
e Belarbi
(2014)

Economia energética de uma cobertura
verde em relação a uma cobertura
convencional (%)

Edificação

Modelo de um
compartimento
experimental à
escala 1:10

Ferramenta Referência Modelo de
cobertura
verde

Calibração

Consumo energético

-

-

(B) + evapotranspiração

Sem
Isolamento

45 - 46

22 - 45

31- 44

Isolamento
razoável

13

0-4

3-7

Isolamento
elevado

8-9

0

2

-

0 cm
isolamento
5 cm
isolamento
15 cm
isolamento

6

95

6

48

100

50

6

100

11

0

86

5

Modificaram
valor de
ventilação
durante a
noite.
Incremento
de ventilação
conduz a
poupança
superior

Consumo
energético
para
arrefecimento
em La
Rochelle é
quase nulo
devido ao
clima frio
local.

Coeficiente
de transm. Temperaturas
térmica (U)

Evapotran
spiração

Albedo

U diminui
com
introdução
de substrato

0,2

-

Sim

-

U aumenta
com teor de
humidade
do substrato

-

Limitada
amplitude
térmica na
superfície
exterior da laje

-

-

Limitada
amplitude
térmica na
superfície
exterior da laje

Aptidão
para
“remover”
calor do
interior do
edifício

-

Modelo
de Sailor
(2008)

-

Karteris et
al. (2016)

Modelo
de Sailor
(2008)

-

-

Cobertura verde

Modelo
de Sailor
(2008)

Atenas
(Grécia)

Cobertura verde

Karachalio
u et al.
(2016)

-

Vittoria,
Scoglitti
(Sicília)

Moradia (1 piso)

EnergyPlus
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Gagliano
A. et al.
(2014)

Modelo
baseado
em Sailor
(2008)

Cob.
Verde 1
Sem
Irrigação.
Cob.
Verde 2
Com
Irrigação.

Escritórios (3 pisos)

Milão
(Itália)

Características

Thessalonik
i (Grécia)

Aque.

Arrefe.

Com isolamento (lã
mineral)
Espessura de solo = 20
cm
LAI=2
Altura das plantas = 20
cm

Musgos,
sedum,
plantas
gramíneas
e
suculentas

Substrato
de 10 cm:
mistura
de areia,
argila,
agregado
s
minerais
e matéria
orgânica

Total

Comentários

7 - CV 1

Locais
escolhidos
pela
diferença de
climas.
Catania –
clima quente.
Milão – clima
frio.

10 - CV 2
5 - CV 1
4 - CV 2

34

80

-

Alto nível de Isolamento
11

19

Sem Isolamento

5,3-7,8

12,5-18,3

Isolamento mediano

0,7-1,2

6,9 - 9,0

Isolamento elevado

0,3-0,7

4,2 - 7,6

14 espécies de plantas

5,0-6,7

Salientaram
importância
do solo para
o incremento
da inércia
térmica da
cobertura

Temperaturas

Evapotran
spiração

Albedo

-

Cob. Verde
reduz
temperaturas
de pico na
superfície
exterior da
cobertura

-

-

-

-

-

-

-

-

U = 0,56

Localização
Catania
(Itália)

Costanzo
et al.
(2016)

Economia energética de uma cobertura verde
em relação a uma cobertura convencional (%)

Edificação

Cobertura verde

Modelo
de
cobertura
verde

Escritórios

Referência

Habitação

Ferramenta

Calibração

Consumo energético

Coeficiente de
transm. térmica (U)

Tabela 2.1 – Principais trabalhos de simulação energética (cont.)

Limitada
amplitude
térmica na
superfície
exterior da laje

Poupança
energética é
mais
acentuada
nos pisos
superiores

-

Cob. Verde
reduz
temperaturas
interiores e
superficiais
exteriores no
período de
verão

Quanto
menor o nível
de
isolamento,
maiores são
as
poupanças
energéticas

-

-

2

Total

-

Modelo
de
Sailor
(2008)

Cairo
(Egipto)
Palermo

Cobertura verde

Zinzi e
Agnoli
(2012)

Moradia

(Espanha)

Chicago: Temp
-10ºC a 28ºC;
Houston: 7ºC a
35ºC. Variou
tipo de
vegetação e
espessura do
solo

Altura das plantas
= 50 cm

11

2

LAI = 0,8

0

1

LAI = 5,0

0

11

LAI = 0,8

6

(-) 1

LAI = 5,0

5

11

2

30

8

0

6

4

21

1

3

Análise de
climas distintos.
Quanto menor
o nível de
isolamento,
maiores são as
poupanças
energéticas

30-50

30-85

25-60

-

-

-

Barcelona
-

Observações

LAI = 1,2 Altura
das plantas = 60
cm
(Com isolamento)

Variaram os
tipos de
vegetação.
Oslo – Clima
frio. Tenerife –
Clima quente.

Coeficiente de
transm. térmica (U)

Oslo
(Noruega)

9

Arref.

-

-

LAI = 2,0

Aquec.

Temperaturas

Limitada
amplitude
térmica na
superfície
exterior da laje

-

Aptidão para
“remover” calor do
interior do edifício

-

-

As coberturas verdes
possuem a aptidão
de “remover” calor do
interior do edifício
pelo processo da
evapotranspiração.
Humidade do solo
facilita este processo.

0,25

-

-

-

U aumenta com teor
de humidade do
substrato

Tenerife
(Espanha)

Cobertura verde

Houston Texas
(EUA)

Cobertura verde

Chicago Illinois
(EUA)

Características

Escritórios (2 pisos)

Modelo
de
Sailor
(2008)

Localização

Evapotranspiração

Albedo
das
plantas

-

C. M.
Silva et
al. (2016)

Modelo
de
Sailor
(2008)

Temperatura
Interior
MBE = -0,95
RMSE = 1.41
(Inverno)
Temperatura
Interior
MBE = 0,64
RMSE = 1,24
(Verão)

Lisboa
(Portugal)

Cobertura verde

(Itália)

Cabine de Som

EnergyPlus
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Ascione
et al.
(2013)

Modelo
de
Sailor
(2008)

Economia energética de uma cobertura
verde em relação a uma cobertura
convencional (%)

Edificação

Escritórios

Sailor
(2008)

Modelo
de
cobertur
a verde

Calibração

Ferramenta Referência

Temperaturas da
superfície do solo:
MBE=2,9ºC
RMSE=4,1ºC

Consumo energético

-

Tabela 2.1 – Principais trabalhos de simulação energética (cont.)

LAI = 2
Altura das
Plantas = 10 cm
Espessura de
solo = 25 cm
Irrigação = 6
mm/dia (de Junho
a Setembro)

-

Os valores obtidos para MBE dos dois primeiros trabalhos referidos variaram entre 1 e 2,9°C e o estudo
de Sailor (2008) obteve um RMSE de 4,1°C. C. M. Silva et al. (2016) obtiveram para a temperatura
interior valores de MBE = -0,95°C e RMSE = 1,41°C na campanha de inverno e MBE = 0,61°C e RMSE
= 1,24°C na campanha de verão. Conforme se pode observar na Tabela 2.1, o modelo de Sailor (2008),
encontra-se disponível no software EnergyPlus, funciona como suporte para alguns dos modelos
desenvolvidos no TRNSYS. Os autores que utilizaram este modelo ou que o tiveram como base
afirmam que o mesmo representa uma cobertura verde com fiabilidade. Battista et al. (2016), não
presente na tabela-resumo, realizou uma calibração para um grupo de edifícios e obteve valores de
0,97% e 3,22% para os parâmetros MBE e RMSE respetivamente.

Coeficiente de transmissão térmica
O coeficiente de transmissão térmica (U) corresponde à quantidade de calor que se transfere
através de uma superfície de 1 m 2 com 1 metro de espessura, em regime estacionário, para uma
diferença de temperatura entre as superfícies de 1ºC. Este parâmetro é normalmente utilizado para
analisar o comportamento térmico de edifícios, nomeadamente as características da envolvente
exterior. Alguns autores, como Niachou et al. (2001) e Wong et al. (2003) presentes na tabela-resumo,
utilizaram este parâmetro na modelação da cobertura verde, tendo este sido obtido através de dados
experimentais. Kotsiris et al. (2012) analisaram o efeito do teor de humidade do substrato no coeficiente
de transmissão térmica (U) da cobertura. Para calcular o coeficiente de transmissão térmica (U)
utilizaram o programa LORD. Concluíram que o coeficiente U aumenta com o teor de humidade do
substrato e que essa relação é linear.
Sailor (2008) mencionou essa relação, afirmando que num solo húmido o coeficiente U pode
ser o dobro daquele registado num solo seco. Wong et al. (2003) também analisaram essa situação no
programa DOE-2, e verificaram a existência da referida relação. Estas conclusões são concordantes
entre si e exprimem uma realidade física que ocorre neste caso: no solo húmido, as partículas de ar
são substituídas por partículas de água, que são mais densas, implicando deste modo um aumento na
condutibilidade térmica do solo.

Temperaturas
A temperatura é o elemento que se utiliza com maior frequência na calibração dos modelos
teóricos, tal como Sailor (2008) e Ouldboukhitine, Belarbi e Sailor (2014). Visto o assunto da calibração
encontrar-se discutido no capítulo 4, passa-se agora à análise das temperaturas superficiais de
coberturas verdes e coberturas tradicionais.
Gagliano et al. (2014) analisaram as temperaturas superficiais interiores (Tsi) e exteriores (Tso)
de uma cobertura verde e uma convencional utilizando o programa computacional EnergyPlus, e
verificaram que a temperatura de pico registada na cobertura verde (33 °C) é muito inferior à registada
na cobertura convencional (45 °C), relação que também se verifica na amplitude térmica diária, ou seja,
existe uma maior flutuação na cobertura convencional. Segundo os autores, os bons valores dos fatores
de inércia térmica são atribuíveis às características dos componentes das coberturas verdes,
nomeadamente a camada de vegetação, que absorve a radiação solar e promove trocas de calor
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latente e sensível pela folhagem. A camada de solo contribui com a sua massa térmica e teor de água
para absorver uma grande quantidade de energia e, deste modo, atrasando a transferência de calor do
exterior para o interior. Os valores Tsi obtidos são praticamente constantes, cerca de 26 °C, o que
indica a ausência de fenómenos de sobreaquecimento e condições favoráveis ao conforto térmico
interior. De referir que a análise ao comportamento térmico dinâmico da cobertura verde foi realizada
em condições livres, ou seja, sem utilização de ar condicionado. Os autores sugerem ainda a
possibilidade de aumentar o efeito de arrefecimento passivo explorando a ventilação noturna.

Evapotranspiração
A evapotranspiração representa o processo conjunto e simultâneo da perda de água do solo
por evaporação e da planta por transpiração. Este fenómeno é bastante importante no desempenho
térmico e energético da cobertura, nomeadamente o efeito de arrefecimento passivo no verão, como já
foi referido.
Lazzarin, Castellotti e Busato (2005) estudaram o comportamento térmico e energético de uma
cobertura verde, e incluíram na sua análise a influência do teor de humidade do solo no processo de
evapotranspiração. Concluíram que a utilização da cobertura verde leva a uma redução de 60% na
energia transmitida ao interior do edifício, no caso do solo seco. Se o solo se encontrar húmido, o
processo de evapotranspiração leva não só a anulação do fluxo de calor para o interior, como ainda
permite a libertação de calor para o exterior. A este fenómeno dá-se o nome de arrefecimento passivo.
Sailor (2008) também analisou o efeito do teor de humidade no solo para o processo da
evapotranspiração. Nas suas simulações considerou a existência ou não de rega e verificou que na
estação de arrefecimento as necessidades eram inferiores se os solos fossem regados, sendo que a
maior poupança se verifica no local mais seco.

Albedo
O albedo representa a razão entre a radiação refletida numa superfície e a radiação incidente
sobre a mesma, ou seja, é uma medida da refletividade da superfície exterior da cobertura verde
quando exposta à radiação solar (Sailor, 2008). Alguns autores realizaram a determinação do albedo
in situ de forma experimental, tais como Lazzarin et al. (2005), Zinzi e Agnoli (2012) e Ouldboukhitine,
Belarbi e Sailor (2014), tendo obtido valores entre 0,23 e 0,25.
Os parâmetros apresentados são importantes para a caracterização de uma cobertura verde.
Mas é fundamental referir também que as conclusões obtidas pelos vários autores dependem
fortemente da localização geográfica da cobertura e da altura do ano, ou seja, estação de aquecimento
ou de arrefecimento.

2.5.1

Localização

Sailor (2008) analisou a redução energética para duas cidades com climas distintos entre si,
Houston e Chicago, ambas nos EUA. Chicago tem o inverno mais rigoroso, logo apresenta os maiores
consumos energéticos (429 GJ), mas é Houston (86 GJ) que apresenta a maior poupança em termos
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percentuais. Sailor (2008) realça que, apesar deste facto, em termos absolutos a poupança em Chicago
(39 GJ) é muito superior à de Houston (9 GJ).
Ascione et al. (2013) estudaram o comportamento de coberturas verdes para 6 cidades
europeias. Na tabela-resumo apenas são referidas Oslo e Tenerife por estas representarem os climas
mais extremos, ou seja, aqueles com maiores necessidades de aquecimento e de arrefecimento,
respetivamente. Na estação de aquecimento apenas se registou poupança de energia em Oslo, pois
as necessidades energéticas em Tenerife nesta estação são praticamente nulas. Na estação de
arrefecimento as reduções energéticas são semelhantes em termos percentuais, mas tendo em conta
que o consumo em Tenerife é cerca de 5 vezes superior, a poupança absoluta nesta cidade é também
superior, conclusão esta que havia já sido obtida por Sailor (2008).
Também Zinzi e Agnoli (2012) analisaram as reduções energéticas para 3 cidades localizadas
na zona Mediterrânica, todas elas com climas distintos. A cidade com temperaturas mais baixas e que
apresenta maior valor de precipitação anual (Barcelona), a cidade com as temperaturas superiores e
valores de precipitação mais reduzidos (Cairo) e uma cidade com características intermédias (Palermo)
foram os locais elegidos para a análise. Na estação de arrefecimento as maiores poupanças foram
registadas em Barcelona, pois o consumo é quase nulo nesta estação. Já na estação de aquecimento
o maior valor de poupança foi obtido em Palermo. Em termos anuais, a cidade que registou a maior
redução foi Barcelona, o que parece indicar um melhor desempenho de coberturas verdes em climas
predominantemente frios.
Costanzo et al. (2016) investigaram a poupança energética em duas cidades italianas – Milão
e Catania – com climas diferentes entre si, em edifícios de escritórios com nível moderado de
isolamento, e obtiveram as maiores poupanças na cidade mais quente e seca (Catania).

2.5.2

Estação de arrefecimento

A recolha bibliográfica ilustrada na Tabela 2.1 mostra que na estação de arrefecimento as
poupanças energéticas podem variar entre os -1% e os 80%, quando a comparação é realizada entre
uma cobertura verde e uma cobertura convencional. O maior valor de poupança é obtido por Gagliano
et al. (2014) num edifício unifamiliar cuja cobertura apresenta um baixo nível de isolamento térmico.
Ouldboukhitine, Belarbi e Sailor (2014) e Jaffal, Ouldboukhitine e Belarbi (2012) obtiveram poupanças
de 95% e 100% respetivamente, mas cujas necessidades térmicas de arrefecimento iniciais eram
praticamente nulas. Karteris et al. (2016) realizaram um estudo para a cidade de Thessaloniki e
obtiveram uma redução energética máxima de 18,27%, num edifício residencial multifamiliar sem
isolamento térmico construído na época 1960-1980.
Jaffal, Ouldboukhitine e Belarbi (2012) investigaram o desempenho da cobertura verde para
distintas espessuras de isolamento térmico e concluíram que as maiores poupanças eram obtidas sem
isolamento térmico. Lazzarin, Castellotti e Busato (2005) referem no seu estudo a importância da
evapotranspiração para a diminuição do consumo energético de arrefecimento. Este facto está de
acordo com as conclusões do estudo de Kotsiris et al. (2012), que realçam o papel da
evapotranspiração solo-planta na poupança energética no verão. Também devido a este facto, Jaffal,
Ouldboukhitine e Belarbi (2012) afirmam que o impacto da cobertura verde diminui à medida que se
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aumenta o nível de isolamento térmico. De acordo com estes factos está o estudo de Gargari et al.
(2016), que afirma que os potenciais benefícios da utilização de uma cobertura verde são fortemente
reduzidos quando esta é comparada com uma cobertura com um bom isolamento.
Ascione et al. (2013) analisaram a importância do tipo de planta no consumo energético durante
a estação de arrefecimento e concluíram que plantas mais altas e mais densas proporcionam uma
poupança superior, que pode atingir o valor de 11%. Kotsiris et al. (2012) também estudaram a
importância do tipo de vegetação para a redução no consumo energético e chegaram à conclusão que
um substrato com maior condutibilidade térmica (20 cm de terra) e vegetação mais densa e mais alta
conduz a um desempenho superior quando comparado com um substrato de menor condutibilidade
térmica (8 cm de lã-de-rocha) associado a plantas de reduzida altura e baixa densidade foliar. Sailor
(2008) também analisou este efeito e fez variar o parâmetro LAI (Leaf Area Index) nas suas simulações.
Este parâmetro corresponde à relação entre a área de folhagem e a área de solo, ou seja, representa
a densidade de folhagem na cobertura. Concluiu que para valores de LAI superiores – vegetação mais
densa – a redução no consumo de eletricidade era maior, e que apesar do ligeiro aumento do consumo
na estação de aquecimento, ao longo do ano a poupança é mais significativa. Wong et al. (2003)
obtiveram resultados semelhantes, concluindo que as maiores poupanças se verificaram para a
vegetação com os valores de LAI mais elevados e que as reduções são mais significativas em
coberturas sem isolamento. Gargari et al. (2016) fez variar o parâmetro LAI e a espessura do solo e
observou uma redução nas temperaturas interiores, apesar de pouco significativa.

2.5.3

Estação de aquecimento

Nesta estação as reduções energéticas podem variar entre os 0% e os 48%. O nível de
isolamento térmico do substrato (espessura e condutibilidade térmica) aliado à existência ou não de
isolamento adicional é de extrema importância no que ao consumo de energia diz respeito. Devido a
este facto, é importante referir que as comparações apresentadas são realizadas para semelhante nível
de isolamento. O valor de redução mais elevado foi obtido por Jaffal, Ouldboukhitine e Belarbi (2012)
para uma cobertura sem isolamento. Conforme é possível observar na Tabela 2.1, com o aumento da
espessura de isolamento a poupança diminui, até atingir o valor de 0% para uma espessura de 15 cm.
Este facto está de acordo com os trabalhos de Niachou et al. (2001), Kotsiris et al. (2012), Zinzi e Agnoli
(2012), Gagliano et al (2014) e Karteris et al. (2016) cujos estudos afirmam que o aumento da poupança
energética no inverno está diretamente relacionado com a diminuição do nível de isolamento térmico.
Deste modo, destacam a importância da aplicação de coberturas verdes em edifícios sem isolamento,
propondo a sua utilização em reabilitação.
Kotsiris et al. (2012) analisou três tipos de substratos – terra arenosa, turfa e lã-de-rocha – com
diferentes condutibilidades térmicas e variou a espessura dos dois primeiros (8 e 20 cm). Concluiu que,
para o mesmo nível de isolamento, as poupanças são maiores quando a condutibilidade térmica do
substrato é menor. Sailor (2008) fez variar a espessura do substrato mantendo constante o nível de
isolamento e concluiu que para espessuras superiores as poupanças de energia são maiores.
Sailor (2008) também analisou a influência do parâmetro LAI e concluiu que para valores
superiores o consumo de gás natural era maior. Este facto é devido ao efeito de sombreamento,
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benéfico no verão e danoso no inverno. De qualquer maneira, um aumento do valor de LAI resulta num
consumo inferior de energia ao longo do ano.

2.5.4

Outros estudos

Existem estudos que não promovem apenas a comparação entre o desempenho térmico de
coberturas verdes e coberturas escuras, mas também entre as primeiras e coberturas claras, ou seja,
aquelas que apresentam elevados valores de albedo. Esta análise foi realizada por Zinzi e Agnoli
(2012), que concluíram que em climas mais quentes a elevada refletância solar apresentada pelas
coberturas claras permite poupanças na ordem dos 40%, nomeadamente na cidade do Cairo. Na
estação de aquecimento o seu efeito é contraproducente, pois não tira partido da radiação solar,
aumentando deste modo o consumo energético.
Também Ascione et al (2013) realizaram outro tipo de estudo, neste caso económico. Além da
comparação das poupanças entre os consumos energéticos em eletricidade e gás natural para 6
localizações europeias com introdução de coberturas verdes, foram também estimados os encargos
com a rega e o custo inicial. Tendo em conta esta análise mais abrangente, os autores concluíram que
apenas na cidade de Oslo (clima mais frio) poderiam existir vantagens económicas num investimento
deste tipo, apesar de o período de retorno ser de cerca de 143 anos. Ascione et al. (2013) afirmam que
nos climas do sul da Europa (mais quentes), este investimento nunca será rentável se apenas for levada
em conta na análise a poupança de energia. Os autores estudaram ainda a possibilidade de incentivos
económicos por parte dos governos respetivos, e estes assumindo 55% dos custos, permitem que o
tempo de retorno do investimento seja de 5 e 7 anos para Tenerife e Sevilha, respetivamente.
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3. Modelo EnergyPlus
Neste capítulo apresenta-se a origem e as principais funcionalidades do programa EnergyPlus.
Seguidamente, são expostos os campos de entrada associados a cada simulação, onde se explanarão
os elementos intervenientes no processo, assim como as várias opções a tomar em cada caso. O último
ponto apresentado neste capítulo será o modelo de Sailor (2008).

3.1 Descrição resumida
O EnergyPlus é um programa de simulação energética de edifícios que é utilizado por
engenheiros, arquitetos e investigadores para modelar o desempenho energético em edifícios
(EnergyPlus Energy Simulation Software, 2015). Está disponível no sítio da Internet EnergyPlus Version
8.4.0 (2015). Tem a sua origem em dois programas: BLAST (Building Loads Analysis and System
Thermodynamics) e DOE-2 (Department of Energy) (EnergyPlus Energy Simulation Software, 2015).
Ambos foram desenvolvidos nos anos 70 e 80 como ferramentas de simulação energética e térmica.
Foram criados devido à crise energética dos anos 70 nos Estados Unidos e pelo reconhecimento geral
de que o consumo energético em edifícios representa uma grande fatia do consumo global de um país
(Getting Started with EnergyPlus, 2013).
O EnergyPlus permite calcular as necessidades térmicas de aquecimento e arrefecimento para
manter o conforto térmico, considerando a existência ou não de AVAC.

Figura 3.1 – Janela de simulação EP-Launch

Figura 3.2 – Janela IDF Editor

O EP-Launch é uma interface gráfica que permite correr o programa EnergyPlus de forma
intuitiva. Na Figura 3.1 pode observar-se o aspeto da janela EP-Launch, onde se incluem os campos
para introdução do ficheiro de entrada (.idf) e do ficheiro climático (.epw). Para a simulação decorrer
sem problemas é necessário que todos os parâmetros se encontrem corretamente definidos, operação
realizada no IDF Editor, ao qual se acede através de atalho próprio ou da janela de simulação EP21

Launch. Na aplicação IDF Editor os parâmetros encontram-se organizados em grupos - ou classes –
que são compostos por objetos, que por sua vez podem possuir vários campos de entrada. Como
mostra a Figura 3.2, os grupos encontram-se na parte superior esquerda, enquanto objetos e campos
de entrada se localizam na parte inferior, do lado direito e do lado esquerdo, respetivamente. Existe
ainda um espaço reservado no lado direito da janela para uma pequena explicação acerca do grupo de
objetos ou do campo de entrada respetivo.
Sendo o EnergyPlus um motor de simulação, não contém uma interface gráfica para a
introdução da geometria dos elementos a analisar. Para contornar este obstáculo, foi utilizado o
programa SketchUp acessível no sítio da Internet SketchUp Make 2016 (2016) com o Plug-in
OpenStudio disponível no sítio da Internet OpenStudio Version 1.10.4 (2016), que introduz diretamente
no EnergyPlus os campos de entrada relativos à geometria do elemento/compartimento, visto que
possibilita a gravação do ficheiro em formato IDF. A Figura 3.3 mostra o aspeto geral do programa
SketchUp, incluindo as aplicações do Plug-in OpenStudio.

Figura 3.3 – Janela do SketchUp com as barras de ferramentas do Plug-in OpenStudio

3.2 Campos de entrada
Nesta secção enumeram-se e descrevem-se todos os campos de entrada utilizados neste
trabalho. O SketchUp é utilizado para criar a geometria do elemento e atribuir algumas características
básicas ao compartimento. A maioria dos parâmetros é analisada e definida no IDF-Editor do
EnergyPlus.
Existem vários parâmetros no programa, dos quais uma grande parte não foi preenchida, uns
por não terem relevância para o presente trabalho e outros por se assumir os pré-definidos no programa
e ambos não terem consequência nos resultados obtidos. Por essa razão, apenas serão referidos
aqueles que foram preenchidos. Existem alguns grupos que são comuns em todas as simulações, no
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entanto há outros que têm de ser editados para cada simulação ou conjunto de simulações. Estes
últimos serão assinalados com um cardinal (#).

3.2.1

Thermal Zones and Surfaces

O primeiro passo consiste em definir a geometria do elemento que, como foi referido, se realiza
no programa SketchUp com o Plug-in OpenStudio previamente instalado. Ao realizar esta ação, está
implicitamente a editar-se o grupo Thermal Zones and Surfaces, que contem ainda informação sobre a
zona térmica (Zone), detalhes sobre as superfícies desenhadas (Building Surface: Detailed) e regras
globais de geometria (Global Geometry Rules).
Depois de criada a geometria, o ficheiro pode, então, ser aberto no programa EnergyPlus
através da ferramenta IDF-Editor. Também pode ser reaberto no SketchUp, utilizando o comando
Import Energy Plus IDF, da barra de ferramentas do Plug-in OpenStudio.
3.2.1.1

Global Geometry Rules

Neste objeto definem-se as regras de introdução dos vértices (starting vertex position e vertex
entry direction), assim como o sistema de coordenadas (coordinate system). Este objeto não é editado,
adotando-se o pré-definido no programa.
3.2.1.2

Zone

Este objeto contém informações sobre as zonas térmicas criadas. Uma zona térmica é um
volume de ar a temperatura uniforme e inclui as transferências e armazenamento de calor nas
superfícies limitadoras e no seu interior (Getting Started With EnergyPlus, 2013). Todos as
características definidas anteriormente e os dados que serão obtidos do programa (outputs) estão
associados a uma zona. Neste trabalho, para cada caso, apenas foi criada uma zona pois cada
elemento é analisado de forma individual.
3.2.1.3

BuildingSurface:Detailed #

Este objeto contém todas as informações relevantes sobre as superfícies criadas. Os
parâmetros editados são os seguintes:
i.

Nome da superfície (Name) – definido previamente no SketchUp

ii.

Tipo de superfície (Surface Type) – piso, parede, janela, etc.

iii.

Nome da Construção (Construction Name) – elemento de construção, dependente dos
materiais constituintes, editados noutro grupo.

iv.

Nome da zona (Zone Name) – diferente para cada caso de estudo e depois editado
neste campo

v.

Condição de fronteira exterior (Outside Boundary Condition) – neste trabalho apenas
se adota uma condição de fronteira:



Exterior – neste caso existem trocas de calor entre as superfícies exteriores e interiores.
vi.

Exposição solar (Sun Exposure)

vii.

Exposição ao vento (Wind Exposure)

viii.

Coordenadas das posições dos vértices que compõem as superfícies
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3.2.2

Simulation Parameters

Este é o primeiro grupo de edição de parâmetros do IDF Editor. Nele é possível inserir os dados
de cariz mais geral e que são comuns em todas as simulações, nomeadamente os algoritmos de cálculo
e o número de passos de tempo das simulações.
3.2.2.1

Version

Utilizou-se a versão mais atualizada à data de início da realização deste trabalho – 8.4.
3.2.2.2

Simulation Control

Este objeto possibilita a escolha do tipo de simulação, ou seja, tanto permite o
dimensionamento de um aparelho de AVAC sem utilização de um ficheiro climático, como permite partir
de um ficheiro climático, conhecendo os equipamentos existentes, e efetuar outro tipo de cálculos para
um determinado período de tempo. A última opção é a adotada neste trabalho, e utilizou-se o ficheiro
climático de Lisboa. Mais informação sobre o ficheiro climático será fornecida em 3.2.3.2. Deste modo,
usa-se a opção – Run Simulation for Weather File Run Periods: Yes – e todas as outras No.
3.2.2.3

Building #

Este objeto descreve alguns parâmetros específicos para cada caso de estudo, tal como o
nome que se deseja dar (Name) ou o ângulo que o elemento/compartimento faz com o Norte (North
Axis). Este último parâmetro tem muita relevância, pois indica a posição relativa do elemento – que
influi principalmente na incidência de radiação solar – e está dependente da maneira como
anteriormente o elemento foi criado no SketchUp.
Os restantes parâmetros foram considerados iguais em todas as simulações, nomeadamente:
i.

Terrain (Terreno): todos os estudos se efetuaram em elementos existentes na cidade
de Lisboa (meio urbano), logo adotou-se City (cidade).

ii.

Warmup (Aquecimento – Convergência) – estes parâmetros servem para garantir a
fiabilidade dos primeiros resultados. Para tal, o programa tem de gerar uma quantidade
de dados suficientes e, através de várias iterações, obter o grau de convergência
admissível para determinada simulação. Os parâmetros são:
a. Loads Convergence Tolerance Value – valor de tolerância das cargas térmicas
– máxima diferença possível das cargas térmicas para obtenção de
convergência. Utilizou-se o valor pré-definido no programa – 0,04 W.
b. Temperature Convergence Tolerance Value – valor de tolerância das
temperaturas – máxima diferença possível das temperaturas para obtenção de
convergência. Foi utilizado o valor pré-definido no programa – 0,4 °C.
c.

Maximum Number of Warmup Days – número máximo de dias para o
aquecimento – foi utilizado o valor por defeito do programa – 25 dias.

d. Minimum Number of Warmup Days – número mínimo de dias para o
aquecimento - foi utilizado o valor por defeito do programa – 6 dias.
iii.

Solar Distribution (Algoritmo de Distribuição Solar) – existem 5 opções disponíveis.
Neste campo, o objetivo é tratar a informação com base no modo como ocorre a
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reflexão e/ou absorção da radiação solar no interior do compartimento. Visto que no
caso em estudo o compartimento é completamente “fechado”, adotou-se a opção Full
Exterior.
3.2.2.4

Shadow Calculation

Este objeto trata o sombreamento a que o elemento analisado está sujeito, fazendo cálculos
com informação sobre a luz natural e a posição do sol. Apesar de o ficheiro climático conter informação
sobre a quantidade de radiação solar, o cálculo interno da posição do sol é que irá definir como esta
situação afeta as várias partes do edifício (EnergyPlus Input Output Reference, 2013). O método de
cálculo (Calculation Method) utilizado será o AverageOverDaysInFrequency, pois é aquele que o
programa apresenta por defeito e também por ser o mais simples, de acordo com EnergyPlus Input
Output Reference (2013), e adota-se uma frequência de cálculo (Calculation Frequency) de 20 dias,
valor pré-definido no programa. Este objeto é constante em todas as simulações realizadas.
3.2.2.5

SurfaceConvectionAlgorithm: Inside

Este objeto é usado para controlar a escolha do modelo utilizado para a convecção nas
superfícies interiores em que haja transferência de calor (EnergyPlus Input Output Reference, 2013).
Adotou-se o modelo TARP, que permite correlacionar as transferências de calor com a diferença de
temperaturas para várias orientações. Este algoritmo, além de existir por defeito no programa, foi
utilizado por Sailor (2008) no desenvolvimento do modelo de coberturas verdes para o EnergyPlus.
3.2.2.6

SurfaceConvectionAlgorithm: Outside

Tal como o objeto anterior, também este se usa para controlar a escolha do modelo utilizado
para a convecção, mas neste caso em superfícies exteriores onde ocorra transferência de calor.
Adotou-se o modelo DOE-2, o existente por defeito no programa e, em simultâneo, aquele que foi
utilizado por Sailor (2008). Ambos os modelos (TARP e DOE-2) foram obtidos através de medições
experimentais (EnergyPlus Input Output Reference, 2013).
3.2.2.7

HeatBalanceAlgorithm

Este objeto permite escolher qual o algoritmo de transferência de calor e humidade utilizado
para calcular o desempenho térmico das superfícies que compõem o elemento em questão. Utilizouse o CTF – ConductionTransferFunction – pois é o mais simples, ou seja, apenas considera o fluxo de
calor sensível e não leva em conta a acumulação ou difusão de humidade nos elementos construtivos
(EnergyPlus Input Output Reference, 2013), e é aquele que se encontra por defeito no programa.
3.2.2.8

Timestep

Este parâmetro especifica o passo-de-tempo básico da simulação, ou seja, define o número
mínimo de cálculos do modelo realizados no espaço temporal de uma hora. Para coberturas verdes, o
valor mínimo recomendado é 12. De modo a aumentar a fiabilidade dos resultados escolheu-se o valor
máximo 60, o que significa que será realizado um cálculo a cada minuto.
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3.2.3

Location and Climate

Este grupo descreve as condições ambientais em que decorre a simulação (EnergyPlus Input
Output Reference, 2013). Existem vários objetos para preenchimento, mas apenas se editam aqueles
que correspondem ao período de simulação (RunPeriod), à precipitação (Site:Precipitation) e à rega
(RoofIrrigation) da cobertura. A razão do não preenchimento (ou adoção das opções por defeito no
programa) da maioria dos objetos prende-se com o facto de existir um ficheiro climático (Weather File)
para várias cidades mundiais, que contém a maioria das informações importantes para o estudo.
3.2.3.1

RunPeriod #

Este objeto permite definir o período de tempo em que decorre a simulação, ou seja, a data de
início e a data de fim (dia e mês). O preenchimento dos vários campos é dependente do caso de estudo,
apesar de alguns serem constantes, tais como:
i.

Day of Week for Start Day (dia de semana para o inicio) – selecionou-se
UseWeatherFile, pois é a opção por defeito no programa.

ii.

Use Weather File Holidays and Special Days (utilizar dias de feriado e férias do ficheiro
climático) – não se utiliza esta opção, pois a calendarização introduzida prevê estas
situações.

iii.

Use Weather File Daylight Saving Period (utilizar as mudanças de horário do ficheiro
climático) – a opção selecionada foi No, apesar de não ter relevância, pois no caso de
uma simulação anual as horas de consumo serão iguais, visto que a mudança de
horário no verão e no inverno se anulam.

iv.

Apply Weekend Holiday Rule (aplicar a regra de feriado em fim de semana) – em alguns
países, como os Estados Unidos, quando um feriado coincide com um dia de fim-desemana, este é transitado para um dia de semana (Silva, 2014). Em Portugal não se
passa tal situação.

v.

Use Weather File Rain Indicators (utilizar os indicadores de precipitação do ficheiro
climático) – o ficheiro climático não possui informação sobre a precipitação.

vi.

Use Weather File Snow Indicators (utilizar os indicadores de neve do ficheiro climático)
– o ficheiro climático também não contém informação sobre a queda de neve.

vii.

Number of Times Runperiod to be Repeated (Número de Vezes que o Período de
Simulação Será Repetido) – será repetido uma vez.

3.2.3.2

Weather File

Como referido no parágrafo anterior, o ficheiro climático (Weather File) é do tipo EPW
(EnergyPlus Weather File) e não contém toda a informação sobre os fenómenos climatéricos
associados à zona em estudo. Apesar de não ser um grupo ou objeto do IDF-Editor, presta-se neste
ponto um esclarecimento sobre este ficheiro, visto que a informação que contém complementa aquela
que é editada no grupo Location And Climate. Este ficheiro introduz-se no momento da simulação, na
janela EP-Launch.
Neste caso, o ficheiro utilizado foi o da cidade de Lisboa. Os dados contidos foram fornecidos
pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) em conjunto com o Instituto Nacional de
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Meteorologia (INM). Este ficheiro corresponde a um ano tipo (neste caso 2005) e possui informação
sobre as coordenadas do local, altitude, fuso horário, entre outras. Utiliza-se este ficheiro pois não é
possível obter todos os dados climáticos necessários para a simulação sobre os locais estudados,
mesmo considerando as campanhas experimentais.
3.2.3.3

Site: Precipitation

No ficheiro climático não existe informação sobre a precipitação, tornando-se então necessário
editar o objeto Site: Precipitation. Neste objeto, utiliza-se o modelo ScheduleAndDesignLevel (o único
disponível no programa) e insere-se o valor de precipitação anual em metros/ano, assim como o nome
dado ao calendário associado a este fenómeno. Este calendário, que determina os valores horários de
precipitação ocorridos no local, será definido e discutido mais tarde no grupo Schedules.
3.2.3.4

Roof: Irrigation

O objeto Roof Irrigation – rega da cobertura – foi introduzido por Sailor (2008) para melhor
caracterizar o modelo de coberturas verdes. Permite criar uma calendarização para os horários de rega
da cobertura analisada. No campo Irrigation Model Type foi adotada a opção SmartSchedule –
Calendarização Inteligente – e no campo Irrigation Maximum Saturation Threshold optou-se por um
nível de saturação de humidade máximo de 40% – representa o preenchimento de 40% dos vazios do
substrato com água – utilizado por Silva (2014) e recomendado por Sailor (2008). No fundo esta opção
desliga a irrigação assim que a humidade do solo ultrapassa este valor.

3.2.4

Schedules

Este grupo permite ao utilizador gerir a calendarização de vários itens, tais como iluminação,
controlo termostático, entre outros (EnergyPlus Input Output Reference, 2013). Está dividido em três
objetos principais: uma descrição diária, uma semanal e uma anual. Os horários e valores concretos
serão analisados para cada caso específico, sendo que aqui apenas se explica o funcionamento geral
deste grupo.
Irão ser alvo de calendarização os seguintes elementos:
i.

Infiltração de ar

ii.

Climatização

iii.

Precipitação

iv.

Rega

3.2.4.1

SchedulesTypeLimits

Neste objeto é possível editar-se o nome (Name), os valores limites superior e inferior (Limit
Values), o tipo numérico (Numeric Type) e o tipo de unidade (Unit Type). Em relação à infiltração,
considerou-se que seria constante ao longo do dia e também do ano, e por não existir equipamento
para determinar o seu valor, este foi definido e ajustado em cada caso de estudo. Assim, os limites
definidos foram 0 e 1, que representam a existência (1) ou ausência (0) de infiltração, o tipo numérico
discreto (Discrete) e tipo de unidade adimensional (Dimensionless). Para a climatização foram
utilizados os valores de -100 e 200, abrangendo deste modo uma vasta gama de temperaturas. Na
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precipitação e rega adotaram-se os valores 0 e 1000, que representam a quantidade de água
precipitada (m/h). Nestes últimos objetos – climatização, precipitação e rega – o tipo numérico
selecionado foi contínuo (Continuous) e o tipo de unidade adimensional (Dimensionless).
3.2.4.2

Schedule: Day: Hourly #

Este objeto contém informação sobre as 24 horas de um dia-tipo no que diz respeito ao tipo de
calendário (Schedule Type Limits Name) que havia sido definido anteriormente, e também aos valores
associados ao parâmetro em questão. No caso da infiltração deu-se o nome “Infiltracao” e valor 1 em
todas as horas do dia, pois considera-se que a sua existência é constante. O valor do caudal de
infiltração é definido noutro grupo mais adiante. Nos casos em que há climatização (apenas na
campanha de inverno) deu-se o nome “Arrefecimento” com a temperatura associada de 20°C e
“Aquecimento” com valor 18°C, pois é o intervalo de temperaturas para as quais o termóstato está
regulado. Os restantes objetos foram preenchidos com os valores de precipitação horária em mm/h
para todos os dias do ano. Optou-se por preencher todos os dias do ano em que houve precipitação
com os valores horários correspondentes de modo a não haver conflitos no programa, sendo que nos
restantes se aplicou o objeto Sem Precipitacao, em que os valores horários são todos 0 (zero).
3.2.4.3

Schedule: Week: Daily #

Todos os objetos criados no grupo anterior têm de ser associados a uma semana tipo. Neste
ponto foram utilizados os nomes criados anteriormente e colocados na data semanal correta (de
domingo a segunda-feira), considerando que a climatização e infiltração são constantes e que a rega
apenas ocorre às segundas, quartas e sextas. No caso da precipitação, associou-se aos dias criados
no grupo anterior em que houve precipitação, e Sem Precipitacao nos restantes dias, para evitar
problemas com o programa.
3.2.4.4

Schedule: Year #

Neste calendário cria-se um ano tipo baseado nos calendários definidos no grupo anterior.
Foram criados os objetos Lampada Aquecimento e Lampada Arrefecimento para o caso da climatização
na calibração de inverno, o objeto Rega para a calibração de verão e também os objetos Infiltracao e
Precipitacao para os restantes calendários, estes de carácter geral, ou seja, entram nas duas
validações.

3.2.5

Surface Construction Elements

Este grupo tem como objetivo definir as características da envolvente do objeto em estudo,
nomeadamente os pisos, as paredes e as coberturas. Permite indicar os materiais utilizados num
primeiro ponto e mais tarde o próprio sistema construtivo, ou seja, a associação destes materiais para
formar os elementos de construção comuns referidos.
3.2.5.1

Material #

Neste grupo podem definir-se várias características dos materiais opacos que constituem os
elementos construtivos. De acordo com o documento EnergyPlus Input Output Reference (2013),
materiais com espessuras diminutas (inferiores a 3 mm) ou com condutividade térmica superior a 5,0
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W/(m.°C) não são recomendáveis para uma correta modelação e, por esse motivo, no caso deste
trabalho apenas se editam os materiais XPS Grosso e XPS Fino. As referidas características são:


Nome (Name) – nome que se define para o material



Rugosidade (Roughness) – este parâmetro apenas tem influência no coeficiente de
convecção exterior (EnergyPlus Input Output Reference, 2013). A escala varia entre Muito
Rugoso (Very Rough) e Muito Liso (Very Smooth).



Espessura (Thickness) – espessura do material em metros, medido na direção perpendicular
às principais dimensões do elemento construtivo



Condutibilidade (Conductivity) – esta característica representa a quantidade de calor que
atravessa uma superfície de 1m 2 com 1m de espessura, quando a diferença de temperaturas
existente entre ambas as faces é de 1ºC, medida em W/(m.°C).



Densidade (Density) – corresponde à massa volúmica, medida em kg/m 3



Capacidade térmica mássica – representa a quantidade de calor necessária para elevar um
grau Celsius uma determinada massa conhecida, medido em J/(kg.°C)



Absortância térmica (Thermal Absorptance) – representa a fração de radiação de
comprimento de onda longa que é absorvida pelo material (EnergyPlus Input Output
Reference, 2013)



Absortância solar (Solar Absorptance) – representa a fração de radiação solar incidente que
é absorvida pelo material (EnergyPlus Input Output Reference, 2013)



Absortância visível (Visible Absorptance) – representa a fração de radiação visível de
comprimento de onda longa que é absorvida pelo material (EnergyPlus Input Output
Reference, 2013)
3.2.5.2

Material: RoofVegetation #

Este é um dos pontos mais importantes da simulação, pois é aqui que se modela a cobertura
verde. Este modelo foi criado por Sailor (2008) e permite representar com qualidade o desempenho de
uma cobertura deste tipo aplicada no exterior de um edifício. Em seguida apresenta-se uma explicação
acerca dos campos existentes e respetivo preenchimento:


Nome (Name) – nome da cobertura verde



Altura das plantas (Height of Plants) – a altura está limitada entre 0 e 1m



Índice de área foliar (Leaf Area Index) – representa a área projetada de folhagem em relação
à área de solo e é adimensional. Tem como limite inferior 0,001 e 5 como limite superior.



Refletividade das folhas (Leaf Reflectivity) – representa a fração de radiação solar incidente
que é refletida pela superfície das folhas (albedo) (EnergyPlus Input Output Reference,
2013). Pode variar entre 0,05 e 0,5.



Emissividade das folhas (Leaf Emissivity) – constitui o rácio entre a radiação térmica emitida
pelas folhas e aquela emitida por um corpo negro ideal à mesma temperatura; o valor pode
estar entre 0,8 e 1, sendo 1 um corpo negro (EnergyPlus Input Output Reference, 2013).
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Resistência estomática mínima (Minimum Stomatal Resistance) – consiste na resistência
associada à difusão através do poro estomático. No âmbito deste trabalho pode considerarse que valores mais baixos resultam em maiores taxas de evapotranspiração e como
consequência maiores valores de rega



Nome da camada do solo (Soil Layer Name) – nome dado ao substrato



Rugosidade do solo (Roughness) – semelhante ao referido no subcapítulo anterior, mas
neste caso relativo ao substrato



Espessura do solo (Thickness) – espessura do substrato. Varia entre 0,05m e 0,7m.



Condutibilidade do solo seco (Conductivity of Dry Soil) – condutibilidade do substrato seco,
medida em W/m°C



Densidade do solo seco (Density of Dry Soil) – massa volúmica do solo seco, medida em
kg/m3



Capacidade térmica mássica do solo seco (Specific Heat of Dry Soil) – semelhante ao
referido no subcapítulo anterior, mas neste caso relativo ao substrato



Absortância térmica do solo (Thermal Absorptance) – semelhante ao referido no subcapítulo
anterior, mas neste caso relativo ao substrato



Absortância solar do solo (Solar Absorptance) – semelhante ao referido no subcapítulo
anterior, mas neste caso relativo ao substrato



Absortância visível do solo (Visible Absorptance) – semelhante ao referido no subcapítulo
anterior, mas neste caso relativo ao substrato



Teor de humidade de saturação do solo (Saturation Volumetric Moisture Content of the Soil
Layer) – este valor pode oscilar entre 0,1 e 0,5 (EnergyPlus Input Output Reference, 2013)



Teor de humidade residual do solo (Residual Volumetric Moisture Content of the Soil Layer)
– o valor deste parâmetro pode variar entre 0,01 e 0,1 (EnergyPlus Input Output Reference,
2013)



Teor de humidade inicial do solo (Initial Volumetric Moisture Content of the Soil Layer) – este
parâmetro pode variar entre os valores 0,05 e 0,5



Método de cálculo de difusão da humidade – este parâmetro permite a escolha do modelo
de transferência de humidade através do solo. Adota-se o método Advanced, pois é o mais
desenvolvido e que representa a realidade de modo mais plausível. Este método necessita
de pelo menos 20 passos-de-tempo para apresentar qualidade (EnergyPlus Input Output
Reference, 2013).
3.2.5.3

Construction #

É neste grupo que se associam os materiais definidos anteriormente para formar os elementos
de construção existentes. Em cada objeto define-se em primeiro lugar o nome desejado para o
elemento e posteriormente as várias camadas de materiais, sempre pela ordem correta, ou seja, do
lado exterior para o lado interior do compartimento.
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3.2.6

Zone Airflow

Uma importante característica no consumo de energia em edifícios é o fluxo de ar existente,
seja por ventilação natural – normalmente janelas – ou indução forçada – exaustores – (EnergyPlus
Input Output Reference, 2013).
3.2.6.1

ZoneInfiltration: DesignFlowRate #

Neste trabalho, visto não se editarem janelas ou exaustores, o fenómeno incide sobre a
infiltração de ar nos tabuleiros pelas uniões entre as placas de XPS. Esta infiltração é entendida como
um caudal de ar que se desloca diretamente do exterior para uma zona térmica (EnergyPlus Input
Output Reference, 2013). Como referido no ponto 3.2.4.1, o valor é definido para cada tabuleiro nas
duas campanhas de monitorização, sendo necessário criar um nome e fazer as associações corretas
com a zona e o calendário estabelecidos. O valor indica-se no campo Flow per Zone Floor Area com
unidades de m3/(s.m2).

3.2.7

HVAC Templates

É neste grupo que se indica o funcionamento do sistema de climatização. As temperaturas
haviam sido definidas no grupo Schedules e neste momento apenas se faz a associação ao calendário
criado para o efeito.
3.2.7.1

HVACTemplate: Thermostat

É neste ponto que se associa o termostato com os calendários de aquecimento e arrefecimento.
Em primeiro lugar cria-se um nome e em seguida faz-se a ligação ao calendário de aquecimento –
Heating Setpoint Schedule Name – e ao calendário de arrefecimento – Cooling Setpoint Schedule
Name.
3.2.7.2

HVACTemplate:Zone:IdealLoadsAirSystem

Para que o programa assuma o funcionamento do sistema de climatização é necessário o
preenchimento deste grupo. Apenas é necessário fazer a associação à zona térmica e ao termostato
criado no ponto anterior. Existem mais campos para preenchimento, mas não têm relevância para o
presente estudo, adotando-se os pré-definidos no programa.

3.2.8

Output Reporting

Os ficheiros de saída – output – necessários para a análise das coberturas são pedidos neste
grupo. Todos os parâmetros mencionados foram pedidos ao programa, mas não em todas as
simulações simultaneamente. Os parâmetros são os seguintes:


Temperatura do ambiente exterior (°C) – Site Outdoor Air Drybulb Temperature



Temperatura do ambiente interior (°C) – Zone Mean Air Temperature



Temperatura superficial exterior (°C) – Surface Outside Temperature



Temperatura superficial interior (°C) – Surface Inside Temperature
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Fluxo de calor (W/m 2) – Surface Inside Face Conduction Heat Transfer Rate per Area



Consumo energético na estação de aquecimento (J) – Zone Ideal Loads Zone Total Heating
Energy



Consumo energético na estação de arrefecimento (J) – Zone Ideal Loads Zone Total Cooling
Energy



Ângulo que a superfície do solo faz com o horizonte (°) – Site Solar Altitude Angle
3.2.8.1

Output:VariableDictionary

A função deste grupo é organizar os ficheiros de output. Selecionou-se o tipo IDF e a opção
Name, ou seja, por ordem alfabética.
3.2.8.2

Output:Variable

É necessário realizar uma primeira simulação para que os outputs estejam disponíveis neste
grupo. A partir daí, apenas é necessário escolher aqueles que são necessários para a análise em
questão. É também possível escolher a frequência do relatório – reporting frequency – sendo que neste
trabalho apenas se utilizaram as opções anual – Annual – no caso de simulações energéticas, e para
o período de simulação – Run Period – no caso das simulações de calibração.

3.3 Modelo de coberturas verdes
O modelo de coberturas verdes introduzido por Sailor (2008) tenta traduzir o comportamento
térmico de uma cobertura que contenha vegetação e encontra-se disponível no EnergyPlus no grupo
Surface Constructions Elements, objeto Material:RoofVegetation, como referido em 3.2.5.2. Este
modelo consiste no balanço energético de coberturas verdes, simulando os efeitos das trocas de
radiação existentes no solo e na vegetação, e também o efeito de sombreamento.
O balanço energético de uma cobertura verde pode ser caracterizado pela absorção de
radiação solar, pelos fluxos de calor latente (evaporação) e sensível (convecção) das plantas e do solo,
combinando também o efeito das trocas de radiação entre o solo e as plantas, e a transmissão de calor
por condução.

Figura 3.4 – Balanço de energia de uma cobertura verde (Silva, 2014)
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Os principais parâmetros presentes no modelo de Sailor (2008) são:


Radiação solar



Tipo de vegetação



Transpiração das plantas e evaporação no solo – evapotranspiração



Condução de calor no solo

É importante referir que existem na base do modelo expressões e definições complexas, e que
apenas algumas se encontram presentes neste trabalho. Para informações mais aprofundadas sugerese a consulta do documento EnergyPlus Engineering Reference (2013).
Em termos genéricos, o modelo define duas camadas – folhagem e solo – às quais
correspondem duas equações que representam os fluxos de calor. É através destas equações que as
duas incógnitas do modelo – temperaturas do solo e folhagem – são determinadas. Nestas equações
assume-se o sinal positivo quando ocorre absorção de energia pelo componente – solo ou planta.

3.3.1

Balanço energético na folhagem

𝐹𝑓 = 𝜎𝑓 [ 𝐼𝑠 (1 − 𝛼𝑓 ) + 𝜀𝑓 𝐼𝑖𝑟 − 𝜀𝑓 𝜎𝑇𝑓4 ] +

𝜎𝑓 𝜀𝑓 𝜀𝑔 𝜎
𝜀1

(𝑇𝑔4 − 𝑇𝑓4 ) + 𝐻𝑓 + 𝐿𝑓

(3.1)

A equação (3.1) traduz o fluxo de calor total na folhagem, cujos elementos presentes
representam:
Ff – Fluxo de calor nas folhas (W/m2).
σf – Fração de cobertura com vegetação – é avaliada a partir do LAI (Leaf Area Index). De
acordo com a equação (3.2), tem-se:
𝜎𝑓 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−0,75 𝑥 𝐿𝐴𝐼)

(3.2)

Is – Radiação total de comprimento de onda curta incidente (W/m 2).
𝛼𝑓 – Albedo das folhas (refletância de radiação de onda curta).
εf – Emissividade das folhas.
σ – Constante de Stefan-Boltzmann (5,67 x 10-8 W/(m2K4)).
Iir – Radiação total de comprimento de onda longa incidente (W/m 2).
Tf – Temperatura das folhas (Kelvin).
εg – Emissividade da superfície exterior da camada de solo.
ε1 – Relação entre a emissividade do solo e das folhas (εg + εf - εf εg).
Tg – Temperatura da superfície exterior do solo (Kelvin).
Hf – Fluxo de calor sensível da folhagem (W/m 2).
Lf – Fluxo de calor latente da folhagem (W/m 2)
O primeiro termo da equação (3.1), 𝜎𝑓 [ 𝐼𝑠 (1 − 𝛼𝑓 )], reproduz a absorção de radiação de onda
curta pela folhagem. O segundo termo da equação (3.1), 𝜎𝑓 [ 𝜀𝑓 𝐼𝑖𝑟 ], representa a absorção de radiação
de onda longa. O terceiro termo da equação (3.1), 𝜎𝑓 [ −𝜀𝑓 𝜎𝑇𝑓4 ], diz respeito à emissividade de radiação
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de onda longa. O termo

𝜎𝑓 𝜀𝑓 𝜀𝑔 𝜎
𝜀1

(𝑇𝑔4 − 𝑇𝑓4 ) exprime as trocas de radiação entre a folhagem e o solo. Os

dois últimos termos correspondem ao fluxo de calor latente (Lf) e sensível (Hf), que são aqueles que
distinguem o modelo dos mais obsoletos e os responsáveis pela sua maior precisão (Silva, 2014).
Fluxo de calor sensível na folhagem (Hf)
O fluxo de calor sensível na folhagem, obtido pela equação (3.3), acontece entre a superfície
das folhas e o ar existente na zona da folhagem (convecção):
𝐻𝑓 = (1,1 × 𝐿𝐴𝐼𝜌𝑎𝑓 𝐶𝑝,𝑎 𝐶𝑓 𝑊𝑎𝑓 ) × (𝑇𝑎𝑓 − 𝑇𝑓 )

(3.3)

Onde:
LAI – índice de área foliar (Leaf area Index).
𝜌𝑎𝑓 – Densidade do ar à temperatura da folhagem (kg/m 3) – corresponde à média entre a massa
volúmica do ar (ρa) e a massa volúmica do ar à temperatura da folhagem (ρf).
Cp,a – Capacidade térmica mássica do ar para uma pressão constante (1005,6 J/(kg.K))
Cf – Coeficiente de transferência de calor na folhagem
W af – Velocidade do vento na zona das folhas (m/s)
Taf – Temperatura do ar na zona das folhas (Kelvin) – obtém-se com uma média ponderada
das temperaturas da envolvente das folhas, ou seja, do ar (Ta), da folhagem (Tf) e do solo (Tg).
Importa referir que a equação é apresentada de forma ligeira, sendo que existem muitas
expressões no modelo não mencionadas neste texto, que permitem obter todos os termos da equação
(3.3), excetuando o LAI. Pode constatar-se que para valores elevados de LAI e velocidade do vento, o
fluxo de calor aumenta. É também importante mencionar que a parcela referente à diferença entre
temperatura da folhagem e temperatura do ar na zona da folhagem pode ser positiva ou negativa,
consoante os valores respetivos (Silva, 2014).
Fluxo de calor latente na folhagem (Lf)
O fluxo de calor latente entre as folhas e o ambiente circundante (Lf), como mostra a equação
(3.4), é influenciado pela velocidade do vento, pela densidade de vegetação, pela temperatura da
folhagem, pela humidade do ar e pela capacidade da folha em efetuar trocas gasosas.
𝐿𝑓 = 𝑙𝑓 × 𝐿𝐴𝐼𝜌𝑎𝑓 𝐶𝑓 𝑊𝑎𝑓 𝑟 ′′ × (𝑞𝑎𝑓 − 𝑞𝑓,𝑠𝑎𝑡 )

(3.4)

Onde:
LAI, 𝜌𝑎𝑓 , 𝐶𝑓 e 𝑊𝑎𝑓 foram definidos em cima.
𝑙𝑓 – Calor latente de evaporação à temperatura da folhagem (J/kg) – representa a energia
necessária para a conversão de uma unidade de massa de água em vapor.
r’’ – Teor de humidade na superfície da folhagem – depende da resistência aerodinâmica e
estomática. Pode definir-se pela equação (3.5).
𝑟𝑎
𝑟 ′′ =
𝑟𝑎 + 𝑟𝑠
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(3.5)

𝑟𝑎 – Resistência aerodinâmica à difusão do vapor de água (s/m)
𝑟𝑠 – Resistência estomática das folhas (s/m)
qaf – Razão de mistura do ar na zona das folhas – número abstrato que representa a razão
entre a massa de vapor de água e a massa de ar seco (Silva, 2014).
qf,sat – Razão de mistura saturada à temperatura das folhas
É importante realçar que a equação é exposta de uma forma ligeira e que existem várias
expressões não abordadas neste trabalho que permitem obter todos os termos presentes à exceção
do LAI. Pode então verificar-se que valores mais elevados de velocidade do vento e de LAI levam a um
maior fluxo absorvido pela folhagem. Constata-se também que quanto menor for a resistência
estomática, maior é o teor de humidade na superfície das folhas.

3.3.2

Balanço de energia no solo

O equilíbrio energético na superfície do solo depende fortemente das propriedades térmicas do
solo e da proporção de solo não coberto por vegetação, como mostra a equação (3.6).

𝐹𝑔 = (1 − 𝜎𝑓 )[𝐼𝑠 (1 − 𝑎𝑔 ) + 𝜀𝑔 𝐼𝑖𝑟 − 𝜀𝑔 𝑇𝑔4 ] −

𝜎𝑓 𝜀𝑔 𝜀𝑓 𝜎 4
𝜕𝑇𝑔
(𝑇𝑔 − 𝑇𝑓4 ) + 𝐻𝑔 + 𝐿𝑔 + 𝐾 ×
𝜀1
𝜕𝑧

(3.6)

Onde:
𝐹𝑔 – Fluxo de calor na superfície do solo (W/m 2).
𝑎𝑔 – Albedo da superfície exterior do solo (refletância de radiação de onda curta).
𝐻𝑔 – Fluxo de calor sensível do solo (W/m 2).
𝐿𝑔 – Fluxo de calor latente do solo (W/m2).
𝐾– Condutibilidade térmica do solo (W/(m.K))
𝑧 – Profundidade do solo (m).
Como sucedido no balanço de energia na zona da folhagem (equação 3.1), também no solo se
observa (equação 3.6) o fluxo de calor da radiação de onda longa e curta absorvida neste caso
pelo solo, e a emissão de radiação de comprimento de onda longa. Os parâmetros 𝐿𝑔 e 𝐻𝑔
representam os fluxos de calor latente (evaporação) e sensível (convecção) respetivamente,
enquanto o ultimo termo consiste na transmissão de calor por condução.

Fluxo de calor sensível no solo
O fluxo de calor sensível do solo é aquele que existe entre a superfície do solo e o ar na zona
de folhagem. É influenciado essencialmente pela diferença térmica entre ambos e pela velocidade do
vento na zona da folhagem, como mostra a equação (3.7).
𝐻𝑔 = 𝜌𝑎𝑔 𝐶𝑝,𝑎 𝐶ℎ𝑔 𝑊𝑎𝑓 (𝑇𝑎𝑓 − 𝑇𝑔 )

Onde:
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(3.7)

𝐶𝑝,𝑎 , 𝑊𝑎𝑓 , 𝑇𝑎𝑓 e 𝑇𝑔 foram referidos anteriormente.
𝜌𝑎𝑔 – Densidade do ar à temperatura da superfície exterior do solo (kg/m3).
𝐶ℎ𝑔 – Coeficiente de transferência de calor no solo.
Pela expressão pode deduzir-se que quanto maior o diferencial térmico entre o solo e o ar na
zona da folhagem, menor a absorção de calor por parte do solo. Também se conclui que o fluxo
aumenta para velocidades do vento superiores.
Fluxo de calor latente no solo
A libertação de vapor de água do solo depende da diferença entre a razão de humidade da
superfície do solo e do ar na zona das folhas, e da velocidade do vento, de acordo com a equação
(3.8).
𝐿𝑔 = 𝐶ℎ𝑔 𝑙𝑔 𝑊𝑎𝑓 𝜌𝑎𝑔 (𝑞𝑎𝑓 − 𝑞𝑔 )

(3.8)

Onde:
𝐶ℎ𝑔 , 𝑊𝑎𝑓 , 𝜌𝑎𝑔 e 𝑞𝑎𝑓 foram definidos anteriormente.
𝑙𝑔 – Calor latente de vaporização à temperatura da superfície do solo – pode ser definido pela
equação (3.9), onde 𝑇𝑔 representa a temperatura do solo.
𝑙𝑔 = 1,91846 × 106 [

𝑇𝑔
]
𝑇𝑔 − 33,91

2

(3.9)

𝑞𝑔 – Razão de mistura à temperatura da superfície do solo.
Observando a equação (3.8), é possível concluir que quanto maior for a diferença nas razões
de mistura à superfície do solo e o ar na zona da folhagem, menor será o fluxo de calor
absorvido.

3.3.3

Equações finais do solo e da folhagem

Todos os parâmetros das duas principais equações foram abordados até este momento,
excetuando as temperaturas do solo (Tg) e da folhagem (Tf). Estas são obtidas resolvendo as duas
principais equações para fluxos iguais a zero, procedimento que representa uma situação estática de
equilíbrio no fluxo de energia, e que pode ser obtida de acordo com as seguintes expressões:
𝜎𝑓 𝜀𝑓 𝜀𝑔 𝜎 4
(𝑇𝑔 − 𝑇𝑓4 ) + 𝐻𝑓 + 𝐿𝑓
𝜀1

(3.10)

𝜎𝑓 𝜀𝑔 𝜀𝑓 𝜎 4
𝜕𝑇𝑔
(𝑇𝑔 − 𝑇𝑓4 ) + 𝐻𝑔 + 𝐿𝑔 + 𝐾𝑣 ×
𝜀1
𝜕𝑧

(3.11)

𝐹𝑓 (𝑇𝑓 ) = 0 = 𝜎𝑓 [ 𝐼𝑠 (1 − 𝛼𝑓 ) + 𝜀𝑓 𝐼𝑖𝑟 − 𝜀𝑓 𝜎𝑇𝑓4 ] +

𝐹𝑔 (𝑇𝑔 ) = 0 = (1 − 𝜎𝑓 )[𝐼𝑠 (1 − 𝑎𝑔 ) + 𝜀𝑔 𝐼𝑖𝑟 − 𝜀𝑔 𝑇𝑔4 ] −

É importante referir que existem expressões complexas que permitem obter alguns termos
referidos em cima e que não foram mencionadas no texto, por se considerar que se desviam do âmbito
do trabalho, razão pela qual também não se expõem as equações finais do modelo.
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4. Caso de estudo e calibração do modelo
EnergyPlus
O objetivo deste capítulo é apresentar o caso de estudo, fazendo uma breve descrição do
mesmo, e proceder à calibração dos modelos de simulação criados no programa EnergyPlus, tendo
como base os resultados experimentais obtidos in situ por Meneses (2015) e Neves (2017).

4.1 Localização
O caso de estudo é um conjunto de quatro tabuleiros experimentais contendo amostras de solo
e vegetação que poderiam corresponder a exemplos de coberturas verdes semi-intensivas. Os
tabuleiros encontram-se localizados na cobertura do edifício Herbário João de Carvalho e Vasconcellos
no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, Portugal. Este Instituto tem as suas raízes em 1852,
com a criação do Instituto Agrícola e Escola Regional de Lisboa (História do ISA, 2015). O atual edifício
principal foi inaugurado em 1917 (História do ISA, 2015). O ISA situa-se entre Monsanto e Alcântara,
no campus da Tapada da Ajuda, parque florestal, agrícola e botânico, com cerca de 100 hectares, de
reconhecido interesse internacional (Estudar no ISA, 2015). Na Figura 4.1 (Google Maps, 2015) é
possível visualizar a localização do edifício que contém os tabuleiros experimentais.

Figura 4.1 – Localização do Herbário João Vasconcellos no ISA

Na Figura 4.2 (Google Maps, 2015) pode observar-se o edifício referido com maior grau de
pormenorização, incluindo a correspondente cobertura em terraço, onde se encontram os tabuleiros.
Na imagem de satélite não se veem os tabuleiros, pois aquando da sua obtenção os referidos tabuleiros
ainda não se encontravam presentes. É possível observar o aspeto dos tabuleiros experimentais na
Figura 4.3.
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Figura 4.2 – Localização e orientação dos
tabuleiros na cobertura do herbário

Figura 4.3 – Aspeto dos tabuleiros
experimentais

4.2 Caracterização dos tabuleiros
Os tabuleiros são metálicos e retangulares com a base mais profunda que as laterais, de modo
a acomodar as amostras de solo e também o sistema de drenagem no seu interior. Encontram-se
apoiados em quatro pernas de secção quadrada conforme se pode observar nas Figuras 4.4 e 4.5.

Figura 4.4 – Pormenorização de um
tabuleiro experimental (isolamento apenas
no pavimento)

Figura 4.5 – Pormenorização de um tabuleiro
experimental (colocação completa do
isolamento)

Como é possível observar na Figura 4.5, todos os tabuleiros analisados foram envolvidos em
placas de poliestireno extrudido (XPS). Esta operação foi realizada para isolar da melhor forma possível
a envolvente do espaço inferior aos tabuleiros em análise, com o objetivo de garantir que as trocas de
calor ocorram quase na totalidade através do tabuleiro (cobertura verde) e, deste modo, analisar melhor
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o efeito da cobertura verde. Para se conseguir avaliar a influência do isolamento térmico no
comportamento energético da cobertura verde, colocou-se também uma placa de XPS de 3 cm de
espessura numa determinada zona interna do tabuleiro (representada na Figura 4.6), tendo-se obtido
deste modo duas zonas distintas: uma zona sem isolamento e uma zona com isolamento (zona WI).
Para permitir uma melhor compreensão da configuração dos tabuleiros, apresentam-se na
Figura 4.6 dois cortes e a planta de um tabuleiro tipo, que inclui todas as dimensões relevantes.

(a)

(b)
Figura 4.6 – Esquema de um tabuleiro tipo: (a) planta; (b) corte vertical (Meneses, 2015)

39

4.3 Modelo do tabuleiro experimental no EnergyPlus
O modelo criado com o SketchUp para representar os tabuleiros experimentais é apresentado
na Figura 4.7.

X

95º
Z

Figura 4.7 – Modelo geométrico do tabuleiro-tipo no SketchUp

O modelo é materializado num recipiente com forma paralelepipédica com área da base igual
a 2,5 m2 (2,5 m x 1,0 m) e 70 cm de altura. É constituído por um piso, quatro paredes com as mesmas
propriedades e uma cobertura dividida em duas partes distintas, correspondentes às zonas com e sem
isolamento, sendo esta última a maior, como exposto na Figura 4.6. Apesar de a principal análise incidir
na cobertura e de se ter utlizado XPS para diminuir as trocas térmicas nos outros elementos,
considerou-se que estes factos não eram suficientes para atribuir características adiabáticas aos
referidos elementos. Outro aspeto importante prende-se com a orientação solar dos tabuleiros, ou seja,
o ângulo que o norte do SketchUp faz com o norte verdadeiro. Visto que o norte do SketchUp (N
SketchUp) corresponde ao eixo Y, e que uma das paredes maiores está orientada nessa direção, o
ângulo necessário para se obter a posição correta é de 95º.

4.3.1

Materiais constituintes

O sistema de drenagem dos tabuleiros é composto por um filtro geotêxtil, seguido de uma
membrana drenante e de uma manta de proteção mecânica também em geotêxtil, partindo do exterior
para o interior. Estas camadas encontram-se entre o substrato e a chapa resistente metálica do
tabuleiro (Meneses, 2015). Na Figura 4.8 é possível observar estes pormenores em detalhe.
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Figura 4.8 – Detalhe do perfil das camadas dos tabuleiros na zona com isolamento,
em milímetros (Meneses, 2015)

De acordo com o documento EnergyPlus Input Output Reference (2013), materiais com
espessuras diminutas (inferiores a 3 mm) ou com condutibilidade térmica superior a 5,0 W/(m.°C) não
devem ser introduzidos na simulação. Deste modo, pode considerar-se que o sistema de drenagem,
manta de proteção e chapa resistente não possuem qualquer resistência térmica relevante para este
trabalho. Assim sendo, os materiais introduzidos no programa de simulação e suas características
encontram-se na Tabela 4.1.
Tabela 4.1– Características dos materiais dos tabuleiros experimentais
Materiais

XPS

Rugosidade

Moderadamente liso

Condutibilidade Térmica (W/(m.ºC))

0,037

Massa volúmica

(kg/m3)

33

Capacidade térmica mássica (J/(kg.ºC))

1200

Absortância térmica

0,9

Absortância solar

0,5

Absortância visível

0,5

A condutibilidade térmica e a massa volúmica foram obtidas nas Tabelas ITE-50 do LNEC, a
capacidade térmica mássica em Silva (2014), a absortância solar em RECS (2013) em função da cor
do material, a absortância do espetro visível considerou-se igual à solar e a absortância térmica com
valor 0,9 para todos os materiais adotados.

4.3.2

Cobertura verde

Para a realização deste trabalho foram utilizados os dados obtidos em três campanhas
experimentais. A primeira campanha de verão foi conduzida por Meneses (2015), enquanto a de
inverno e de verão seguinte foram levadas a cabo por Neves (2017). Nos quatro tabuleiros analisados,
as características assumidas para as coberturas verdes são as presentes na Tabela 4.2.
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Tabela 4.2 Características das coberturas verdes analisadas

Planta

Tabuleiro 3

Tabuleiro 5

Tabuleiro 6

Tabuleiro 7

Altura das Plantas (m)

0,25

0,45

0,50

0,25

LAI (Índice de área de folhas)

2,5

1,6

1,3

2,3

Refletividade da folha

0,24

0,18

0,18

0,29

Mínima Resistência
Estomática (s/m)

180

180

180

180

Emissividade das folhas

0,95

0,95

0,95

0,95

Rugosidade

Rugoso

Rugoso

Rugoso

Rugoso

Espessura (m)

0,13

0,13

0,13

0,13

0,4

0,3

0,3

0,3

883

383

383

383

1200

1000

1000

1000

Absortância térmica

0,9

0,9

0,9

0,9

Absortância Solar

0,6

0,6

0,6

0,6

Condutibilidade do solo seco
(W/(m.ºC))
Massa volúmica do solo seco
(kg/m3)
Capacidade térmica mássica
do solo seco (J/(kg.ºC))
Solo

Absortância Visível

0,6

0,6

0,6

0,6

Teor de humidade de
saturação

0,3

0,3

0,3

0,3

Teor de humidade residual

0,01

0,01

0,01

0,01

Teor de humidade inicial

0,1

0,1

0,1

0,1

Método de cálculo da difusão
da humidade

Avançado

Avançado

Avançado

Avançado

A altura das plantas foi medida in situ, o parâmetro LAI foi determinado a partir de dados
recolhidos no local e baseado nos estudos de Sailor (2008) e Silva (2014), a refletividade e a
emissividade da folha foram obtidas através do estudo experimental de Meneses (2015) e para os
restantes parâmetros das plantas foram adotados os valores pré-definidos no programa. Em relação
ao solo, importa referir que ao tabuleiro T3 corresponde o solo S1, enquanto os três restantes
continham o solo S2, daí as diferenças observadas na tabela. O solo S1 apresenta uma massa volúmica
superior, pois é constituído essencialmente por areia, enquanto o solo S2 apresenta uma massa
volúmica reduzida por ser composto na sua maioria por matéria orgânica. Considerando que a turfa é
o principal constituinte da matéria orgânica, e por consulta do trabalho de Farouki (1981), decidiu
adotar-se uma condutibilidade térmica inferior – 0,3 ao invés de 0,4 – assim como uma capacidade
térmica mássica inferior – 1000 em vez de 1200. A espessura do solo foi medida no local e a massa
volúmica foi obtida no estudo experimental de Meneses (2015). A condutibilidade térmica foi obtida no
trabalho de Sailor (2008), que havia estudado um substrato semelhante ao solo S1, assim como a
capacidade térmica mássica. No caso da absortância solar, decidiu adotar-se 0,6 ao invés do prédefinido 0,9, pois a camada de solo dos tabuleiros encontrava-se coberta quase na totalidade por argila
expandida, cuja absortância solar é igual a 0,5, de acordo com Silva (2014). A absortância visível
considerou-se igual à solar. Para os restantes parâmetros foram adotados os valores definidos por
defeito no EnergyPlus.
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4.3.2.1

Determinação do LAI

Para se determinar o LAI é necessário saber a quantidade relativa de solo que se encontra
coberta por vegetação. Deste modo, recorreu-se a um método de divisão do tabuleiro em partes iguais
– retângulos – e em seguida fez-se a proporção entre o número de retângulos que continham vegetação
e toda a área do tabuleiro, ou seja, a relação entre os retângulos com vegetação e todos os existentes.
Este procedimento está presente na Tabela 4.3. Considerou-se para o efeito que nas zonas com
vegetação - retângulos vermelhos - dos tabuleiros, existiam pelo menos 2 folhas por unidade de área
de solo. Nos tabuleiros com a mesma vegetação, T3 e T7, admitiu-se que o tabuleiro T3 apresentava
uma densidade foliar ligeiramente superior quando comparado com o tabuleiro T7, de acordo com o
observado nas fotografias. Para um maior rigor, as fotografias deveriam ser obtidas num plano paralelo
em relação ao plano do tabuleiro, mas tal não foi possível durante as campanhas de monitorização de
verão, pelo que se assume LAI constante em toda a análise.

4.3.1

Calendários

Os calendários a definir neste ponto são a rega, a infiltração e a climatização. A rega era
realizada duma vez às 8:00h nos tabuleiros T3, T6 e T7 – tabuleiros sem musgo – e dividida em três
parcelas no tabuleiro T5, que correspondiam às 8h, 10h e 19h. Apesar de existir informação sobre o
caudal utilizado, ela não foi obtida durante a realização deste trabalho. Deste modo, considerando os
trabalhos de Sailor (2008) e C. M. Silva et al. (2016), adotou-se um valor diário de 6 mm apenas ativo
quando a humidade do solo é inferior a 40%. Na campanha de inverno considerou-se a inexistência de
rega. A infiltração foi considerada constante ao longo de todas as campanhas. Em relação à
climatização, as temperaturas de set-point adotadas foram de 18°C para aquecimento e 20°C para
arrefecimento. Este calendário apenas esteve presente nos tabuleiros T5, T6 e T7 e somente na
campanha de inverno. No tabuleiro T3 ocorreu uma falha técnica, que impediu o correto funcionamento
do sistema de aquecimento. Este sistema consistia na utilização de uma lâmpada incandescente
associada a um termostato.

4.4 Calibração do modelo
O objetivo deste subcapítulo consiste em determinar a qualidade do modelo de simulação
criado no EnergyPlus e adotado para as simulações, ou seja, verificar a relação de proximidade entre
os valores obtidos experimentalmente e aqueles obtidos através de simulação. Para se determinar o
erro associado aos resultados da simulação irão recorrer-se aos parâmetros MBE e RMSE, já referidos
no capítulo 2.6.1.2. Para se realizar uma análise mais fidedigna, foi necessário substituir alguns dados
climáticos do ficheiro climático original da cidade de Lisboa, do programa EnergyPlus por valores
medidos experimentalmente nas campanhas experimentais, sendo estes a temperatura exterior e a
radiação solar, em ambas as campanhas, a de Inverno e as de Verão. Para este fim, recorreu-se à
ferramenta Elements 1.0.5 (2016). Os detalhes desta metodologia encontram-se no anexo A. No caso
da temperatura a alteração é direta, mas no caso da radiação a situação é um pouco mais complexa.
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Tabela Campanha de Inverno

Tabuleiro T5

Tabuleiro T6

Tabuleiro T7

Nº paralelogramos
c/ vegetação

100

78

65

100

Nº paralelogramos
s/ vegetação

0

22

35

0

LAI

(100 − 0) ∗ 2,5
= 2,5
100

(100 − 22) ∗ 2
= 1,56
100

(100 − 35) ∗ 2
= 1,30
100

(100 − 0) ∗ 2,3
= 2,3
100

Braquipódio

Alecrim, Braquipódio
e Musgo

Alecrim

Braquipódio

Figuras

Tabuleiro T3

Espécies/
Plantas

Tabela 4.3 – Determinação do LAI na campanha de inverno

O programa trabalha com a radiação difusa em plano horizontal e com a radiação direta normal,
enquanto a que foi medida experimentalmente é a radiação global em plano horizontal. De acordo com
o documento Auxiliary EnergyPlus Programs (2015), tem-se a seguinte relação:

(4.1)
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No presente estudo adotou-se a radiação difusa horizontal do ficheiro climático original. Para
se obter a radiação direta horizontal, o mesmo documento apresenta a relação seguinte:

(4.2)
O ângulo β representa o ângulo que a superfície de solo faz com o horizonte, sendo um
elemento calculado pelo próprio programa e passível de visualização se for solicitado como output (Site
Solar Altitude Angle).
Na calibração dos modelos da simulação dos tabuleiros serão utilizados 7 parâmetros para
realizar a análise e comparação entre valores medidos e simulados, sendo eles:


Temperatura ambiente interior (Ti);



Temperatura superficial interior na zona sem (T si) e com (Tsi,wi) isolamento;



Temperatura superficial exterior na zona sem (T se) e com (Tse,wi) isolamento;



Fluxo de calor na superfície interior na zona sem (Fsi) e com (Fsi,wi) isolamento;

É importante referir que nem todos os parâmetros foram obtidos em todos os tabuleiros nas
duas campanhas, nomeadamente o fluxo de calor nos tabuleiros T3 e T6, devido às limitações na
quantidade de equipamento disponível durante as campanhas de medição.

4.4.1

Campanhas de verão

Ano 2015
Nas Figuras 4.9, 4.10, 4.11 e na Tabela 4.4 podem observar-se os resultados obtidos na
estação de arrefecimento de 2015, ou seja, a comparação entre os valores obtidos experimentalmente
e os valores obtidos através de simulação para o período de 19 a 29 de junho de 2015.

Tabela 4.4 – MBE e RMSE na campanha de verão
Tabuleiro

T3

T5

T6

T7

Parâmetros

MBE

RMSE

MBE

RMSE

MBE

RMSE

MBE

RMSE

Tint (°C)

1,69

2,78

1,12

1,79

-0,72

1,62

-0,07

1,43

Tsi (°C)

0,61

2,72

1,01

2,08

-1,65

2,54

0,21

2,07

Tsi,wi (°C)

2,06

3,04

1,45

2,34

1,28

1,94

1,33

2,13

Tse (°C)

0,54

6,95

-0,34

7,02

2,21

4,62

0,65

5,87

Tse,wi (°C)

0,60

5,08

2,92

6,68

1,13

4,49

1,80

7,35

Fsi (W/m2)

-

-

0,52

3,51

-

-

-2,47

6,11

-

-

0,94

1,63

-

-

-0,22

1,66

Fsi,wi

(W/m2)
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Tabuleiro T3

Tabuleiro T6
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Figura 4.9– Resultados de simulação e resultados experimentais obtidos por Meneses (2015) na estação de arrefecimento

Tabuleiro 5

Figura 4.10 – Resultados de simulação e resultados experimentais obtidos por Meneses (2015) na
estação de arrefecimento
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Tabuleiro 7

Figura 4.11 – Resultados de simulação e resultados experimentais obtidos por Meneses (2015) na
estação de arrefecimento
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Na campanha de verão de Meneses (2015), as temperaturas do ambiente interior obtidas
numericamente seguem o andamento das obtidas experimentalmente, apresentando valores de erro
muito reduzidos. Nas temperaturas superficiais interiores, o andamento das temperaturas medidas e
simuladas é muito semelhante, com valores de erro máximos de cerca de 4 °C, situação verificada no
tabuleiro T6. Este facto pode estar relacionado com as características de inércia térmica assumidas
para o modelo, considerando que o solo não tem capacidade de reter energia no seu interior. Nas
temperaturas superficiais exteriores as medições e as simulações seguem a mesma tendência, sendo
que em zona sem isolamento existem valores de pico medidos muito elevados nos tabuleiros T3 e T5
que poderão ser atribuídos a erros experimentais ou absortâncias mal avaliadas, fenómeno também
verificado na zona com isolamento do tabuleiro T7. Em relação ao fluxo de calor na zona sem
isolamento, os dados experimentais seguem o mesmo andamento dos dados de simulação, com
valores de erro máximo da ordem de 5 W/m 2, situação que apenas ocorre em duas medições. Na zona
com isolamento, o fluxo de calor medido e simulado apresentam semelhanças tanto no andamento,
como nos valores absolutos.

Ano 2016
Os resultados obtidos na estação de arrefecimento de 2016 podem ser encontrados nas
Figuras 4.15, 4.16 e 4.17. Na Tabela 4.6 é possível observar os valores médios de erro entre os valores
obtidos experimentalmente e os valores obtidos através de simulação para a campanha que decorreu
de 16 a 25 de julho de 2016.

Tabela 4.5 – MBE e RMSE na campanha de verão 2016
Tabuleiro

T3

Parâmetros

MBE

Tint (°C)

0,53

Tsi (°C)

T5

LAIRMSE

T6

T7

MBE

RMSE

MBE

RMSE

MBE

RMSE

1,36

0,06

2,70

1,25

1,46

0,61

2,32

1,04

1,49

0,11

1,51

1,37

1,94

1,44

1,71

Tsi,wi (°C)

1,09

1,90

1,61

2,88

1,57

2,85

2,37

3,13

Tse (°C)

1,91

4,23

3,02

5,01

5,94

7,63

1,21

4,31

Tse,wi (°C)

2,39

4,10

4,55

6,97

3,85

7,07

1,17

3,78

-

-

1,94

5,27

-

-

-1,19

3,12

-

-

1,22

2,92

-

-

0,40

1,83

Fsi

(W/m2)

Fsi,wi (W/m2)
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Tabuleiro T3

Tabuleiro T6
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Figura 4.12– Resultados de simulação e resultados experimentais obtidos por Neves (2017) na estação de arrefecimento

Tabuleiro 5

Figura 4.13 – Resultados de simulação e resultados experimentais obtidos por Neves (2017) na
estação de arrefecimento
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Tabuleiro 7

Figura 4.14 – Resultados de simulação e resultados experimentais obtidos por Neves (2017) na
estação de arrefecimento

52

Na campanha de verão de Neves (2017), as temperaturas do ambiente interior obtidas através
de simulação seguem o andamento daquelas obtidas em campanha experimental, com valores de erro
muito reduzidos. No que respeita às temperaturas superficiais interiores, o desenvolvimento das
temperaturas medidas e simuladas é muito semelhante, mas com valores de pico superiores no caso
do tabuleiro T6, facto devido ao parâmetro LAI adotado para este tabuleiro. Esta situação também se
verifica no tabuleiro T5 e T7, mas de forma menos acentuada. Nas temperaturas superficiais exteriores
os valores medidos e simulados apresentam o mesmo desenvolvimento, sendo que nos valores de pico
existe uma pequena discrepância provavelmente atribuível aos valores admitidos para os parâmetros
LAI, refletividade das folhas e coeficiente de absorção solar do substrato. Em relação ao fluxo de calor
na zona sem isolamento, os valores obtidos através de simulação apresentam um andamento muito
semelhante àqueles obtidos de forma experimental, mas cujos valores de pico se verificaram muito
díspares, principalmente os negativos – entrada de calor no tabuleiro – que podem estar relacionados
com as características assumidas para o solo, nomeadamente a condutibilidade térmica e capacidade
térmica mássica, e plantas, particularmente o índice LAI e a resistência estomática da vegetação,
fatores que condicionam a ocorrência do efeito de evapotranspiração. Na zona com isolamento, o fluxo
de calor medido e simulado apresentam semelhanças tanto no andamento, como nos valores
absolutos.

4.4.2

Campanha de inverno

Os resultados obtidos para a estação de aquecimento encontram-se nas Figuras 4.15, 4.16
4.17 e na Tabela 4.5. É importante referir que nesta estação o sistema de climatização encontrava-se
a funcionar, excetuando o caso do tabuleiro T3. No caso deste tabuleiro (T3) e no do tabuleiro T5, as
medições experimentais apenas ocorreram a partir das 19h do dia 5, e não desde a 1h do dia 3, como
se passou com os restantes tabuleiros durante a campanha de verão.

Tabela 4.6 – MBE e RMSE na campanha de inverno
Tabuleiro

T3

T5

T6

T7

Parâmetros

MBE

LAI
RMSE

Ti (°C)

-0,60

0,96

-0,44

1,14

-1,21

1,54

-0,62

0,94

MBE

RMSE

MBE

RMSE

MBE

RMSE

Tsi (°C)

-0,60

1,14

-2,60

2,76

-1,70

2,19

-2,03

2,19

Tsi,wi (°C)

-0,66

1,07

-1,67

1,78

-1,44

1,87

-1,43

1,58

Tse (°C)

-0,62

1,98

-0,73

2,16

1,08

2,73

-0,33

2,03

Tse,wi (°C)

-0,36

1,98

-0,22

2,42

1,28

3,22

-0,02

1,91

Fsi (W/m2)

-

-

-10,50

11,45

-

-

-9,43

10,26

Fsi,wi (W/m2)

-

-

-3,78

3,99

-

-

-3,87

4,05
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Tabuleiro T3

Tabuleiro T6
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Figura 4.15 – Resultados de simulação e resultados experimentais obtidos por Neves (2017) na estação de aquecimento

Tabuleiro 5

Figura 4.16 – Resultados de simulação e resultados experimentais obtidos por Neves (2017) na
estação de aquecimento

55

Tabuleiro 7

Figura 4.17 – Resultados de simulação e resultados experimentais obtidos por Neves (2017) na
estação de aquecimento
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Na campanha de inverno, em relação às temperaturas do ambiente interior, é possível observar
que os resultados de simulação e obtidos experimentalmente são bastante próximos, sendo estas
temperaturas bastante constantes e dependentes do sistema de climatização experimental.
Inclusivamente no tabuleiro T3, onde não existiu climatização, a aproximação é bastante razoável. Nas
temperaturas superficiais interiores, o andamento das temperaturas simuladas apresenta-se
concordante com aquele registado em campanha experimental e os valores de erro entre as
temperaturas experimentais e simuladas são relativamente pequenos. No caso das temperaturas
exteriores o modelo aproxima-se às temperaturas medidas, havendo discrepâncias apenas em alguns
valores de pico, tanto máximos como mínimos. Este facto pode ser explicado pelos valores admitidos
para a refletividade das folhas, inercia térmica do modelo, valores de precipitação adotados para o
local, não excluindo possíveis erros na parte experimental. Em relação aos fluxos de calor, pode
afirmar-se que o modelo de simulação apresenta alguma dificuldade na aproximação aos valores
obtidos experimentalmente, sendo que a origem da discrepância reside no método experimental
adotado nesta campanha de inverno, ou seja, a proximidade entre os equipamentos de medição e a
lâmpada incandescente. A intermitência nos valores medidos revela o funcionamento do termostato
associado às referidas lâmpadas, não sendo possível representar no modelo de simulação de forma
mais rigorosa a existência do equipamento mencionado.
Em termos genéricos, considera-se que o modelo de simulação respeita as alterações nas
condições climáticas e que os andamentos das temperaturas são idênticos, apesar de existirem
algumas disparidades em valores de pico. Os parâmetros MBE e RMSE no caso das temperaturas
apresentam valores relativamente reduzidos de acordo com os estudos de Sailor (2008) e C. M. Silva
et al. (2016). No caso do fluxo de calor, o modelo de simulação acompanha o andamento das medidas
experimentais, ainda que existam algumas discrepâncias em determinadas medições. Os resultados
menos concordantes obtidos no interior dos tabuleiros ocorreram na campanha de inverno nos
tabuleiros T5, T6 e T7, facto que pode ser explicado pela situação da lâmpada incandescente utilizada.
Para um compartimento de dimensões reduzidas como eram os tabuleiros, esta lâmpada representa
uma fonte de calor muito intensa que regula as trocas de calor no interior, precisamente por se encontrar
fisicamente muito próxima dos fluxímetros utilizados para realizar a medição. Não é possível também,
neste ponto, excluir possíveis erros nos dados obtidos de forma experimental. Este facto é mais
evidente nas temperaturas superficiais exteriores, quando se observam reduções bruscas nos valores
registados nas horas de maior calor em alguns tabuleiros. Ainda assim, pode considerar-se que o
modelo adotado aproxima corretamente o comportamento térmico das coberturas verdes analisadas
nos tabuleiros em estudo.
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5. Comportamento energético de coberturas verdes
Para se analisar o desempenho energético de coberturas verdes utilizou-se o modelo de Sailor
(2008) do EnergyPlus para várias combinações de solo e plantas, que possam representar a
composição de uma cobertura verde. Visto que os tabuleiros são apenas uma base experimental,
considerou-se pertinente tomar um edifício real para se realizar um estudo mas realista acerca deste
tipo de cobertura. Deste modo, escolheu-se uma cabine de som na Fundação Calouste Gulbenkian que
havia sido analisada de forma intensiva por Silva (2014).

5.1 Cabine de som
Este local foi escolhido por já se conhecerem dados reais medidos e simulados, que haviam
sido analisados por Silva (2014). Os dados climáticos utilizados para as simulações são os mesmos
utilizados por Silva (2014), nomeadamente o ficheiro climático da cidade de Lisboa (.EPW) e a
precipitação no ano de 2013, de modo a poder realizar-se uma comparação válida. Foram mantidas as
características de todos os materiais e os calendários utilizados por Silva (2014).
No presente estudo realiza-se uma simulação energética anual aplicando as características
das coberturas verdes existentes nos tabuleiros estudados – T3 a T7 – presentes na Tabela 5.1. Em
primeiro lugar calculou-se as necessidades de energia útil de aquecimento e arrefecimento e em
seguida as necessidades de energia final anual. Nestas simulações adotou-se os requisitos de
eficiência energética consagrados na regulamentação térmica portuguesa (REH, 2013). Considerou-se
a existência de uma unidade de ar condicionado multissplit de classe B com valor de COP igual a 3,4
e EER igual a 3,0 para as estações de aquecimento e arrefecimento, respetivamente. Visto que o
rendimento do equipamento de ar condicionado não é igual nas duas estações, as necessidades
energéticas anuais foram calculadas a partir do consumo em ambas as estações e considerando a
eficiência do equipamento. De seguida compararam-se os resultados obtidos nestas simulações com
aqueles obtidos por Silva (2014), que estudou várias coberturas verdes, duas das quais de muita
relevância para este trabalho: uma de Referência (Silva, 2014) e uma Semi-Intensiva (Silva, 2014). Os
resultados estão presentes na Tabela 5.2.
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Tabela 5.1 – Características das coberturas verdes utilizadas nas simulações realizadas na cabine de som da Gulbenkian

Cabine de Som
Silva (2014)

Coberturas Verdes

Planta

60

Referência

Semi-Intensiva

T3

T5

T6

T7

Altura das Plantas (m)

0,10

0,50

0,25

0,45

0,50

0,25

LAI (Índice de área de
folhas)

2

2,5

2,5

1,6

1,3

2,3

Refletividade da folha

0,25

0,25

0,24

0,18

0,18

0,29

Emissividade da folha

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Mínima Resistência
Estomática (s/m)

180

180

180

180

180

180

Rugosidade

Rugoso

Rugoso

Rugoso

Rugoso

Rugoso

Rugoso

Espessura (m)

0,25

0,35

0,13

0,13

0,13

0,13

1,0

1,0

0,4

0,3

0,3

0,3

1500

1500

883

383

383

383

1900

1900

1200

1000

1000

1000

Absortância térmica

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Absortância Solar

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

Absortância Visível

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Teor de humidade inicial

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Método de cálculo da
difusão da humidade

Avançado

Avançado

Avançado

Avançado

Avançado

Avançado

Condutibilidade do solo
seco (W/(m.ºC))
Massa volúmica do solo
seco (kg/m3)
Capacidade térmica
mássica do solo seco
(J/(kg.ºC))

Solo

Tabuleiros ISA

Teor de humidade de
saturação
Teor de humidade
residual

Os resultados obtidos por Silva (2014) e aqueles obtidos neste trabalho, utilizando as
características de solo e de vegetação constantes nas Tabelas 4.2 e 4.3 (definidas em 4.3.2), podem
ser consultados na Tabela 5.2.
Tabela 5.2 – Necessidades energéticas por unidade de área para a cabine de som
obtidas por Silva (2014) e utilizando os dados obtidos in-situ

Gulbenkian - Cabine de som
Necessidades energéticas (kWh/ano/m2)
Referência
Silva
(2014)

SemiIntensiva

Aquecimento

Arrefecimento

Anual

16,2

25,2

13,2

Aquecimento

Arrefecimento

Anual

19,4

19,7

12,3

Dados ISA
Tabuleiro
Aquecimento

Arrefecimento

Anual

T3

18,7

13,3

9,9

T5

14,7

22,0

11,7

T6

14,0

26,1

12,8

T7

16,4

14,4

9,6

XPS = 0
(cm)

Rega = 6
(mm/dia a
funcionar
todo o
ano
sempre
que
humidade
saturação
solo
inferior a
40%)

Estes dados permitem concluir que as características adotadas para os tabuleiros T5 e T6 são
mais benéficas na estação de aquecimento, pois os consumos obtidos foram inferiores aos restantes
tabuleiros e também àqueles alcançados pela cobertura semi-intensiva de Silva (2014). Na estação de
arrefecimento ocorre o fenómeno inverso, ou seja, os tabuleiros T3 e T7 apresentam os melhores
desempenhos. Estes dois tabuleiros conseguiram inclusive melhores consumos que ambas as
coberturas analisadas por Silva (2014). Em termos globais, para o clima adotado – cidade de Lisboa –
os tabuleiros T3 e T7 revelam ser os mais económicos no que ao consumo anual diz respeito. A
justificação para os distintos desempenhos energéticos obtidos em cada tabuleiro será descrita em
maior detalhe nos parágrafos seguintes.

5.2 Análise de sensibilidade do modelo – Cabine de som
Todos os componentes do solo e das plantas são importantes no desempenho energético de
uma cobertura verde. O peso que cada um apresenta nesse desempenho é distinto e variável, e é
precisamente esse o estudo que se irá realizar neste capítulo. Deste modo, nesta análise os dados da
simulação irão manter-se constantes, incluindo as características das coberturas verdes originais,
fazendo apenas variar o parâmetro em estudo. Utilizou-se a cabine de som nesta análise, pois é o único
compartimento disponível que possui todas as superfícies de trocas de calor adiabáticas exceto a
cobertura.
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5.2.1

LAI
Tabela 5.3 – Necessidades energéticas para vários valores de LAI
Necessidades energéticas (kWh/ano/m2)

LAI

Tabuleiro
Aquecimento

Arrefecimento

Anual

2,5

T3

18,7

13,3

9,9

1,6

T5

14,7

22,0

11,7

1,3

T6

14,0

26,2

12,9

2,3

T7

16,4

14,4

9,6

T3

22,3

7,6

9,1

T5

21,6

5,7

8,3

T6

22,0

5,4

8,3

T7

20,5

7,2

8,4

Original

Diferença no consumo de energia em relação
à LAI original (%)

5

80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100

Aquecimento

Arrefecimento

Anual

LAI = 5
T3

T5

T6

T7

Figura 5.1 – Poupança de energia para diferentes valores de LAI

Conforme é possível constatar na Tabela 5.5 e na Figura 5.1, o aumento do valor do índice de
área foliar (LAI) leva sempre a uma diminuição do consumo energético global. É importante também
notar que a um maior índice LAI corresponde um consumo superior na estação de aquecimento,
acontecendo o inverso na estação de arrefecimento, como seria de esperar. No cômputo geral, a
poupança em arrefecimento é muito superior ao aumento do consumo para aquecimento, resultando
daí uma poupança em termos anuais. Importa realçar que os aumentos no parâmetro LAI não foram
iguais para todos os tabuleiros. Senão atente-se:
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Tabela 5.4 – Relações de poupança energética em função do aumento de LAI

Poupança Energética Anual em relação ao LAI original (%)
Tabuleiro

Aumento LAI
(%)

Relação (Poupança
Anual / Aumento LAI)

Aquecimento

Arrefecimento

Anual

T3

19

-43

-8

200

-0,04

T5

47

-74

-29

313

-0,09

T6

57

-79

-36

385

-0,09

T7

25

-50

-13

217

-0,06

Analisando a relação Poupança Energética / Aumento LAI pode concluir-se que esta foi mais
significativa nos tabuleiros T5 e T6, de acordo com o exposto na Tabela 5.4. Esta razão demonstra que
os incrementos acima do valor de referência LAI=2 não se apresentam tão relevantes como aqueles
abaixo deste. Este facto pode apontar que, para as características das plantas e de solo consideradas
nestas simulações, o valor de LAI = 2 representa um bom valor indicativo para se reduzir as
necessidades energéticas em termos globais, no clima local de Lisboa.

5.2.2

Altura das plantas
Tabela 5.5 – Necessidades energéticas para várias alturas de plantas
Necessidades energéticas (kWh/ano/m2)

Altura das plantas (cm)

Original

Aumento 1
(+25 cm)

Aumento 2
(+50 cm)

Tabuleiro
Aquecimento

Arrefecimento

Anual

25

T3

18,7

13,3

9,9

45

T5

14,7

22,0

11,7

50

T6

14,0

26,2

12,9

25

T7

16,4

14,4

9,6

50

T3

21,4

11,0

10,0

70

T5

15,8

22,0

12,0

75

T6

15,2

28,2

13,9

50

T7

18,1

13,0

9,7

75

T3

23,2

12,0

10,8

95

T5

16,8

23,8

12,9

100

T6

16,0

26,4

13,5

75

T7

18,7

13,5

10,0

De acordo com os dados da Tabela 5.5 e Figura 5.2, em relação à altura das plantas, pode
constatar-se que o seu aumento é prejudicial em termos globais, pois em 7 das 8 simulações efetuadas
os consumos energéticos anuais aumentaram. O comportamento em cada estação é o esperado, ou
seja, redução na estação de arrefecimento e incremento na estação de aquecimento, excetuando o
caso do tabuleiro T6 em ambas as estações e T5 no segundo incremento de altura.
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Diferença no consumo energético em relação à
altura original (%)

30
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0
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Aumento 1 - 25cm
T3

Arrefecimento

Anual

Aumento 2 - 50cm
T5

T6

T7

Figura 5.2 – Poupança de energia para diferentes valores de altura das plantas

Apesar destes tabuleiros – T5 e T6 – apresentarem plantas com altura superior a T3 e T7, a
razão pela qual exibem aumentos de consumo na estação de arrefecimento prende-se com a influência
do parâmetro LAI, ou seja, se a uma altura elevada estiver associada uma elevada densidade foliar,
este fenómeno conduz ao facilitamento do processo de evapotranspiração, de acordo com o modelo
de Sailor (2008), não ocorrendo necessariamente este fenómeno para reduzidos valores de LAI.
Tabela 5.6 – Relações de poupança energética em função do aumento da altura das plantas
Poupança Energética em relação à altura original
Aumento Altura 1 (%)

Relação Poupança/
Aumento Altura 1

1,0

200

0,005

0

2,6

156

0,017

Tabuleiro
Aquecimento

Arrefecimento

Anual

T3

14

-17

T5

7

T6

9

8

7,8

150

0,052

T7

10

-10

1,0

200

0,005

Aumento Altura 2 (%)

Relação Poupança/
Aumento Altura 2

Tabuleiro

Poupança Energética em relação ao Aumento
Altura 1
Aquecimento

Arrefecimento

Anual

T3

8

9

8,0

150

0,053

T5

6

8

7,5

136

0,055

T6

5

-6

-2,9

133

-0,022

T7

3

4

3,1

150

0,021

Visto que os aumentos não foram semelhantes em termos percentuais em todos os tabuleiros,
uma análise numérica desse tipo é necessária. De acordo com os dados da Tabela 5.6, verifica-se que
o único valor de poupança positivo obtido foi referente ao tabuleiro T6, mas somente no segundo
aumento de altura – 75 cm para 100 cm – ou seja, se a comparação for respeitante à altura inicial não
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é possível obter valores de poupança anual positivos, como já se havia verificado. A este tabuleiro
correspondeu um dos maiores aumentos de consumo energético no primeiro incremento de altura – 50
cm para 75 cm – assim como sucedeu com T3. Já T5 teve o maior aumento de consumo para o
incremento 70 cm – 95 cm, faixa de alturas onde T6 obteve a sua maior poupança. Não é possível,
deste modo, estabelecer uma relação entre poupança energética e aumento de altura de plantas. Deste
modo, as alturas originais são aquelas que conduzem a menores consumos energéticos e em
consequência as mais indicadas para o clima de Lisboa. Também importa referir que T3 e T7
apresentam refletividade das folhas superior aos outros tabuleiros, o que leva a uma temperatura
inferior na zona da folhagem e consequente consumo de energia menor nesta estação.
O comportamento acima mencionado não está de acordo com o estudo de Silva (2014) e C.
M. Silva et al. (2016), mas é importante realçar que estes resultados apenas são válidos para as
condições assumidas nas simulações – plantas, solo e climáticas.

5.2.3

Espessura de solo
Tabela 5.7 – Necessidades energéticas para diferentes espessuras de solo

Espessura de solo
(cm)

Original

13

25

50

Necessidades energéticas (kWh/ano/m2)
Tabuleiro
Aquecimento

Arrefecimento

Anual

T3

18,7

13,3

9,9

T5

14,7

22,0

11,7

T6

14,0

26,2

12,9

T7

16,4

14,4

9,6

T3

13,5

15,2

9,0

T5

10,1

21,9

10,3

T6

10,1

24

11,0

T7

11,2

16,5

8,8

T3

8,7

16,1

7,9

T5

6,3

19,3

8,3

T6

6,4

20,4

8,7

T7

6,4

16,6

7,4

Observando os dados contidos na Tabela 5.7 e na Figura 5.3, pode concluir-se que a espessura
de solo tem uma relação direta com o consumo energético, facto que se revela mais evidente na
estação de aquecimento. Em todos os casos o consumo energético anual diminuiu, mas no caso dos
tabuleiros T5 e T6 não ocorreu o comportamento esperado na estação de arrefecimento, ou seja,
deveria ter ocorrido um incremento no consumo energético e não uma redução.
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Diferença no consumo energético em relação á
espessura de solo original (%)
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Figura 5.3 – Poupança de energia para diferentes espessuras de solo

Este fenómeno deu-se pelo facto de o programa assumir que nos tabuleiros com reduzida
densidade foliar, o superior isolamento térmico associado ao aumento da espessura de solo prevalece
sobre a acrescida dificuldade em realizar o processo de evapotranspiração, que seria o comportamento
esperado num aumento de espessura da camada de solo.

Tabela 5.8 - Relações de poupança energética em função do aumento da altura das plantas
Poupança Energética
Aquecimento

Arrefecimento

Anual

Aumento Espessura
1 (%)

Relação Poupança/
Aumento Espessura 1

T3

-28

14

-9,1

192

-0,047

T5

-31

0

-12

192

-0,063

T6

-28

-8

-14,7

192

-0,077

T7

-32

15

-8,3

192

-0,043
Relação Poupança/
Aumento Espessura 2

Tabuleiro

Poupança Energética
Aquecimento

Arrefecimento

Anual

Aumento Espessura
2 (%)

T3

-36

6

-12,2

200

-0,061

T5

-38

-12

-19,4

200

-0,097

T6

-37

-15

-20,9

200

-0,105

T7

-43

1

-15,9

200

-0,080

Tabuleiro

Um facto relevante ocorrido em todos os tabuleiros é que o segundo aumento de espessura –
de 25 cm para 50 cm – é aquele que apresenta a maior poupança em termos relativos, ou seja, aquele
que exibe valores mais elevados para a razão entre a poupança energética e o aumento de espessura
que lhe corresponde, de acordo com os dados contidos na Tabela 5.8.
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5.2.4

Rega

A rega é um fator importante nas coberturas verdes, pois permite ao solo conter a quantidade
de humidade necessária ao efeito de transpiração das plantas e consequentemente ao processo de
evapotranspiração.
Tabela 5.9 – Necessidades energéticas para diferentes caudais de rega
Necessidades energéticas (kWh/ano/m2)
Rega (mm/dia)

Tabuleiro

0

3

Original

6

Aquecimento

Arrefecimento

T3

Anual

18,7

13,3

9,9

T5

14,7

22,4

11,8

T6

14,0

30,8

14,4

T7

16,4

14,4

9,6

T3

18,7

13,3

9,9

T5

14,7

22,0

11,7

T6

14,0

26,3

13,0

T7

16,4

14,4

9,6

T3

18,7

13,3

9,9

T5

14,7

22,0

11,7

T6

14,0

26,2

12,9

T7

16,4

14,4

9,6

É importante referir que nesta análise considerou-se existência de rega o ano inteiro e não
somente na estação de arrefecimento, além de se ter utilizado a modalidade de rega inteligente, ou
seja, apenas quando a humidade do solo é inferior a 40% a rega é ativada.
Diferença no consumo de energia em
relação à quantidade de rega original
(%)

20
15
10
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Arrefecimento
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Figura 5.4 – Poupança de energia para diferentes valores de rega

Pelos resultados obtidos e expostos na Tabela 5.9 e Figura 5.4, pode observar-se que este
fenómeno é mais relevante na estação de arrefecimento devido ao processo referido, enquanto na
estação de aquecimento não produziu qualquer efeito, também devido à modalidade de rega utilizada.
Neste exemplo específico, a alteração nos valores diários de rega não evidenciou qualquer efeito nos
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tabuleiros T3 e T7. Este facto pode ser explicado pelas diferenças nos valores da densidade foliar, ou
seja, para um LAI superior a camada de solo encontra-se mais “protegida” da radiação solar,
prevenindo o fenómeno de desidratação acentuada do substrato. Deste modo, o solo conserva maior
quantidade de humidade necessária ao processo de evapotranspiração e como consequência não se
encontra tão dependente do valor de rega adotado. Pode constatar-se que a poupança obtida com uma
rega diária de 3 mm/dia em relação à ausência de rega é muito mais significativa do que a poupança
obtida entre uma rega de 6 mm/dia e de 3 mm/dia. Em suma, um valor de rega de 6 mm/dia não
apresenta qualquer benefício energético significativo em relação a 3 mm/dia, podendo então concluirse que o valor ótimo de rega diário se deve situar em 3 mm. É importante referir que os resultados
obtidos para cada um dos tabuleiros apenas são válidos para as condições específicas adotadas nestas
simulações.

5.2.5

Massa volúmica

Outro aspeto importante prende-se com a massa volúmica do solo seco. Nesse parâmetro, os
tabuleiros T3 e T7 – cujos parâmetros de vegetação são muito semelhantes – apresentam uma
diferença de cerca de 500 kg/m 3, uma vez que a massa volúmica do tabuleiro T3 é de 883 kg/m 3 e o
T7 é de 383 kg/m3. Nesta análise, pôde verificar-se que estes dois tabuleiros eram aqueles com
resultados mais próximos tanto em termos globais como em cada estação e, além disso, responderam
de forma muito idêntica à variação de todos os parâmetros. Pode ainda afirmar-se que T7 – menor
massa volúmica – apresenta sempre consumos energéticos anuais inferiores, mas cuja diferença para
o tabuleiro T3 se pode considerar diminuta. Deste modo, pode assumir-se que a massa volúmica exibe
uma influência reduzida quando comparada com qualquer um dos outros 4 parâmetros analisados
neste capítulo.

5.3 Análise das necessidades energéticas de várias soluções de
coberturas planas
A grande maioria das coberturas planas utilizadas em Portugal é do tipo não acessível, cuja
proteção (ou seja, a camada superior) é geralmente composta por uma membrana betuminosa e areão
grosso. Visto que as coberturas verdes são, na maioria dos casos, aplicadas em coberturas planas, é
com estas proteções de coberturas que devem ser comparadas as coberturas verdes analisadas até
aqui. De acordo com Zinzi e Agnoli (2012), é comum utilizar-se o conceito de coberturas de cores claras
e escuras, que apresentam valores de refletância elevados e reduzidos, respetivamente.
O procedimento consiste em utilizar os mesmos dados em todas as simulações, alterando
apenas a proteção da cobertura, ou seja, substituindo-se o substrato e a vegetação pela membrana
betuminosa nos exemplos respetivos. O compartimento utilizado será a cabine de som da Gulbenkian,
pois é aquele que apresenta trocas térmicas apenas pela cobertura e, deste modo, permite analisar
mais facilmente o efeito da cobertura. É importante referir que o sistema construtivo destas coberturas
é distinto das coberturas verdes, mas essa análise permanece fora do âmbito deste trabalho.
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As características assumidas para as membranas apresentam-se na Tabela 5.10, em que a
única diferença entre ambas é a absortância.
Tabela 5.10 – Características das membranas betuminosas clara e escura
Material

Membrana betuminosa
clara

Membrana betuminosa
escura

Rugosidade

Moderadamente liso

Moderadamente liso

Espessura (m)

0,005

0,005

Condutibilidade térmica (W/(m.ºC))

0,23

0,23

Massa volúmica (kg/m3)

1050

1050

Capacidade térmica mássica
(J/(kg.ºC))

1510

1510

Absortância Térmica

0,9

0,9

Absortância Solar

0,4

0,8

Absortância Visível

0,4

0,8

A condutibilidade térmica e massa volúmica das membranas betuminosas foram obtidas no
ITE-50 (2006), a absortância solar foi consultada no RECS (2013) em função das cores das
membranas, tendo-se considerado que a absortância visível é igual à solar, e a capacidade térmica
mássica foi obtido no documento Silva (2014).
Em suma, os casos analisados foram:


Quatro coberturas verdes semi-intensivas – T3, T5, T6, T7 (definidas na Tabela 5.1)



Duas coberturas comuns – uma clara e uma escura (definidas no ponto 5.3)
Outra análise que será englobada neste estudo reside na influência da espessura do

isolamento térmico de poliestireno extrudido (XPS) a aplicar na cobertura verde. É comum utilizar-se
este material para melhorar a qualidade térmica das coberturas, então torna-se importante perceber
qual é o seu comportamento em coberturas convencionais e coberturas verdes. Para este fim, irá variarse a sua espessura em cada um dos exemplos referidos, sendo que a análise comparativa entre cada
exemplo será para a mesma espessura de XPS. Um aspeto importante a referir prende-se com a
posição deste material: este será colocado imediatamente abaixo da camada de proteção – seja esta
a cobertura verde ou a membrana betuminosa – para não influenciar a refletividade da cobertura
analisada.
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Tabela 5.11 – Necessidades energéticas na cabine de som para vários níveis de XPS
Necessidades energéticas Anuais (kWh/ano/m2)
T3

T5

T6

T7

Cobertura Clara

Cobertura Escura

XPS (cm)

Aquec.

Arref.

Total

Aquec.

Arref.

Total

Aquec.

Arref.

Total

Aquec.

Arref.

Total

Aquec.

Arref.

Total

Aquec.

Arref.

Total

0

18,7

13,3

9,9

14,7

22,0

11,7

14,0

26,1

12,8

16,4

14,4

9,6

60,5

13,3

22,2

33,5

59,6

29,7

2

12,2

13,0

7,9

9,1

19,4

9,1

8,8

22,4

10,1

10,3

13,8

7,6

30,3

10,8

12,5

18,0

34,1

16,7

4

8,5

13,2

6,9

6,2

18,0

7,8

6,1

20,3

8,6

7,1

13,6

6,6

19,8

10,9

9,5

12,0

27,6

12,7

6

6,3

13,3

6,3

4,6

16,9

7,0

4,5

19,1

7,7

5,3

13,5

6,1

14,5

11,0

7,9

8,9

24,2

10,7

8

5,0

13,3

5,9

3,6

16,4

6,5

3,6

18,2

7,1

4,2

13,5

5,7

11,3

11,3

7,1

6,6

22,2

9,3
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Poupança energética (%)
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Figura 5.5 – Poupança de energia das várias coberturas verdes em relação às coberturas clara e escura

T7

Após analisar os dados constantes da Tabela 5.11 é possível constatar que o aumento da
espessura de XPS leva sempre a uma diminuição do consumo energético global, ou seja, quanto maior
for a espessura deste material, menores serão os consumos energéticos totais, seja qual for a proteção
utilizada. Em relação à estação de aquecimento e em termos genéricos, a um aumento da espessura
de XPS corresponde sempre uma diminuição do consumo, fenómeno que seria expectável, pois nesta
estação é fundamental diminuir ao máximo as trocas térmicas com o exterior, e aumentado a resistência
térmica da cobertura, este resultado é alcançado. Na estação de arrefecimento, o aumento da
espessura de XPS leva a uma redução significativa do consumo energético nas coberturas com baixos
índices de densidade foliar – T5 e T6 – menos significativa para espessuras elevadas. Estes factos são
ainda mais evidentes na cobertura escura. No caso de T7 existe sempre poupança, sendo bastante
reduzida quando comparada com as anteriores e nula para espessuras elevadas. A cobertura T3 e a
cobertura clara apresentam um comportamento semelhante neste ponto, ou seja, ambas obtêm o
menor consumo para uma espessura de 2 cm de XPS, sendo que os aumentos seguintes na espessura
de isolamento incrementam o consumo de forma ligeira. A diferença entre as duas coberturas reside
no facto de, quando se compara o consumo obtido utilizando a máxima espessura com o valor registado
sem isolamento, obtém-se poupança para a cobertura clara, enquanto no caso de T3 o consumo
correspondente é semelhante.

Tabela 5.12 – Poupança energética das coberturas verdes T3 a T7 em relação às
coberturas convencionais
Poupança em relação à cobertura clara (%)
T3

T5

T6

T7

XPS (cm)

Total

Total

Total

Total

0

55

47

42

57

2

37

27

19

39

4

27

18

9

31

6

20

11

3

23

8

17

8

0

20

Poupança em relação à cobertura escura (%)
T3

T5

T6

T7

XPS (cm)

Total

Total

Total

Total

0

67

61

57

68

2

53

46

40

54

4

46

39

32

48

6

41

35

28

43

8

37

30

24

39

Na estação de aquecimento, de acordo com a Figura 5.5, as coberturas verdes apresentam um
melhor desempenho quando comparadas com as coberturas claras ou escuras. Nesta estação, a
poupança varia entre os 77% para a cobertura T6 sem isolamento em relação à cobertura clara e os
24% entre a cobertura T3 e a cobertura escura para um elevado nível de isolamento. Este fenómeno
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está relacionado com a espessura de solo que aumenta o isolamento térmico da cobertura, e que não
existe nas coberturas convencionais. É por este facto que a poupança se reduz para níveis elevados
de XPS sempre que se comparam as coberturas de T3 a T7 com a cobertura escura e a cobertura
clara, ou seja, quando o substrato passa a desempenhar um papel menos relevante no que respeita
ao isolamento térmico nesta estação.
Na estação de arrefecimento, as coberturas verdes analisadas apresentaram sempre um
desempenho superior à cobertura escura devido ao efeito positivo da evapotranspiração,
sombreamento e consequente arrefecimento passivo nas primeiras, e ao efeito negativo da cor escura
– menor albedo – desta cobertura convencional. Estas poupanças variaram entre os 18% para a
cobertura T6 com elevado nível de isolamento e os 78% para a cobertura T3 sem isolamento. Quando
a comparação é respeitante à cobertura clara, a situação altera-se de forma considerável. Nenhuma
das coberturas verdes analisadas consegue um valor de poupança positivo quando comparada com a
cobertura clara nesta estação. Os valores de poupança variam entre os -107% para a cobertura T6
com 2 cm de XPS e os 0% para T3 sem isolamento. A esta espessura de XPS – 2 cm – corresponde a
poupança mais negativa em todos os tabuleiros exceto T3, situação que se explica pela parte da
cobertura clara e não pelas coberturas verdes, ou seja, a introdução de XPS tem um peso mais
significativo – em termos percentuais – na poupança energética da cobertura clara do que tem nas
coberturas verdes, como se pode observar na Tabela 5.11. Para níveis de isolamento elevados a
diferença de consumo reduz-se devido ao facto de o aumento da dificuldade no processo de perda de
calor na cobertura clara contrariar a redução no processo de evapotranspiração e consequente
arrefecimento passivo na cobertura verde. É possível constatar que, em termos anuais, todas as
coberturas verdes analisadas apresentaram poupanças em relação às coberturas convencionais, de
acordo com a Tabela 5.12.
Em suma, as coberturas T3 e T7 são aquelas que apresentam os melhores desempenhos
anuais, mesmo com reduzido nível de isolamento térmico ou quiçá inexistente. Esta situação deve-se
ao facto de possuírem as mesmas propriedades isolantes de T5 e T6 na estação de aquecimento,
enquanto beneficiam dos efeitos positivos da superior densidade foliar – LAI – e refletividade das folhas
na estação de arrefecimento. A principal diferença de consumo anual para a cobertura clara consiste
na camada extra de isolamento – solo – na estação de aquecimento, pois ficou provado que a cobertura
clara consegue melhores desempenhos na estação de arrefecimento, enquanto em relação à cobertura
escura existe poupança em ambas as estações. Este facto indica que coberturas verdes devem ser
especialmente eficientes em climas frios.
É importante referir que no compartimento analisado – cabine de som – apenas existem trocas
de calor pela cobertura, tendo todas as restantes superfícies um comportamento adiabático. Visto que
a cobertura representa apenas uma fração das trocas totais de calor, é necessário compreender que
os valores de poupança obtidos apenas na cobertura poderão ter um peso relativo diferente em
diferentes casos, tendo em conta as restantes trocas de calor da envolvente.
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6. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros
Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas neste trabalho, deixando
como último ponto a apresentação de possíveis desenvolvimentos futuros.

6.1 Conclusões
Esta dissertação tem como principal objetivo avaliar o comportamento térmico e energético de
coberturas verdes semi-intensivas.
Começou por se realizar uma breve introdução histórica, seguida de uma caracterização do
sistema construtivo e apresentação das principais vantagens e desvantagens deste tipo de coberturas.
Verificou-se que esta solução compreende várias vantagens, sendo que as principais são a
componente ambiental e a poupança energética, enquanto a principal desvantagem é a falta de
informação acerca do comportamento desta solução e custos associados.
Numa segunda fase analisou-se de forma detalhada a poupança energética obtida com a
utilização de coberturas verdes. Foram utilizados quatro tabuleiros existentes na cobertura do Herbário
João Vasconcellos, no ISA, que apresentavam combinações de substrato e/ou plantas distintas entre
si. Para se proceder à referida análise utilizou-se o programa computacional EnergyPlus, utilizado
anteriormente por vários investigadores para avaliação do comportamento de coberturas verdes, uma
vez que contém um modelo, desenvolvido por Sailor (2008), específico para a simulação de coberturas
verdes. Este facto foi comprovado com a realização da calibração do modelo nos quatro tabuleiros,
tanto nas campanhas de verão, como na de inverno, por via de comparação de resultados de simulação
com os resultados obtidos experimentalmente por Meneses (2015) e Neves (2017).
Após verificação da calibração dos modelos simulados no programa EnergyPlus, foi
selecionado um caso de estudo real, um edifício munido de sistema de climatização onde as soluções
de coberturas analisadas dos diferentes tabuleiros do ISA puderam ser implementadas. Selecionou-se
o caso de estudo de uma cabine de som da Fundação Calouste Gulbenkian, que havia sido já analisada
em detalhe por Silva (2014).
Em primeiro lugar, realizou-se uma análise de sensibilidade do modelo de Sailor (2008), onde
se comprovou que:


O aumento do parâmetro LAI foi sempre favorável à poupança energética anual, ou seja,
o aumento da densidade de vegetação conduziu a uma redução dos consumos energéticos
na estação de arrefecimento, que compensou o ligeiro aumento de consumo na estação
de aquecimento.



O incremento da espessura de solo apresentou um efeito benéfico em termos anuais para
todos os tabuleiros. Na estação de aquecimento revelou poupança em todos os tabuleiros,
como seria de esperar, pelo aumento da camada isolante. Na estação de arrefecimento
apresentou o comportamento expectável nos tabuleiros T3 e T7 – aumento do consumo
73

energético – mas T5 e T6 revelaram poupança de energia, facto que contraria em certa
medida as conclusões obtida por Sailor (2008) e Silva (2014). Este facto ficou a dever-se
às propriedades assumidas para a vegetação dos tabuleiros, que sendo pouco densa – LAI
reduzido – não permitiria usufruir dos efeitos positivos da evapotranspiração. Deste modo,
o programa assumiu que o incremento na espessura funcionou como um isolante térmico,
adotando comportamento semelhante àquele verificado na estação de aquecimento.


Uma rega de 6 mm/dia reduziu de forma significativa o consumo energético anual no
tabuleiro T6 – cerca de 10% – quando comparado com a ausência de rega. Nos restantes
tabuleiros a poupança foi desprezável. Este facto pode ser explicado pelas diferenças no
LAI, ou seja, com valores superiores de densidade foliar, a camada de solo está menos
exposta à radiação solar, prevenindo o fenómeno de desidratação acentuada do substrato.
Deste modo, o solo conserva melhor as condições hídricas no seu interior para realizar o
processo de evapotranspiração e dessa maneira não se encontra tão dependente do valor
de rega adotado. O aumento da rega para 12 mm/dia teve um efeito desprezável.



A altura das plantas apresentou um comportamento semelhante ao parâmetro espessura
de solo, mas de forma inversa, ou seja, o seu aumento foi sempre prejudicial na estação
de aquecimento e benéfico na estação de arrefecimento para os tabuleiros T3 e T7. Os
tabuleiros T5 e T6 apresentaram incremento de consumo nesta estação. No caso de
densidade foliar elevada – T3 e T7 – o aumento da altura das plantas levou a uma
diminuição dos consumos no verão, o mesmo não acontecendo para baixos valores de LAI.
Em termos anuais o aumento da altura levou sempre a consumos energéticos superiores.
Aumentos na altura das plantas acima dos 50 cm apresentaram incrementos de consumo
superiores.



A massa volúmica do solo seco apresentou um impacto desprezável no que diz respeito à
poupança energética.

Numa segunda fase, realizou-se uma comparação de desempenho energético anual entre
quatro coberturas verdes – T3, T5, T6 e T7 – e duas coberturas convencionais – clara e escura, e
avaliou-se a influência do isolamento térmico. Foi possível concluir o seguinte:


Estação de arrefecimento – considerando ausência ou reduzido valor de espessura de
isolamento, nenhuma das coberturas verdes analisadas apresentou poupanças em relação
à cobertura clara, o que indica o seu excelente desempenho em climas quentes, conclusão
concordante com o estudo de Zinzi e Agnoli (2012). Nesta estação, a cobertura escura é
aquela que apresenta os piores resultados – cerca do dobro do consumo energético em
relação à cobertura que verde que tem pior desempenho (T6) e mais do quádruplo das
necessidades energéticas de arrefecimento em relação à cobertura clara – devido à sua
elevada absortância. No caso de espessuras de isolamento elevadas, as diferenças de
consumo entre as várias coberturas são menos significativas – cerca do dobro em relação
à cobertura clara e muito próxima das coberturas verdes de baixo índice foliar – mas a
tendência é mantida, ou seja, o maior consumo energético é atribuído à cobertura escura,
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seguida das coberturas verdes e a cobertura clara foi aquela que registou um melhor
desempenho nesta estação


Estação de aquecimento – admitindo uma solução com inexistência de isolamento térmico
ou espessura muito reduzida, os melhores resultados são obtidos pelas coberturas verdes,
sendo importante realçar que no sistema construtivo considerado a camada de solo
desempenha um papel fundamental no isolamento térmico devido ao aumento da
espessura isolante. Nesta estação, as coberturas claras são aquelas que apresentam os
piores resultados – cerca do dobro do consumo em relação à cobertura escura e mais do
triplo em relação às coberturas verdes – devido à sua elevada refletância. Para espessuras
de isolamento elevadas a ordem dos consumos mantém-se, mas ocorre uma diminuição
ligeira das discrepâncias entre a cobertura clara e as restantes – menos do dobro em
relação à cobertura escura e menos do triplo em relação às coberturas verdes.



Consumos anuais - Para valores reduzidos de isolamento ou na sua ausência, a cobertura
escura é aquela que apresenta o pior desempenho - cerca de 30% superior à cobertura
clara e mais do dobro (cerca de 2,3 vezes superior) em relação à cobertura verde com o
pior desempenho – para as condições climáticas consideradas. Para níveis de isolamento
elevados, mantém-se a ordem no que ao consumo energético anual diz respeito, mas a
diferença observada torna-se menos significativa em relação às coberturas verdes – a
cobertura escura regista um consumo superior em cerca de 30% em relação à cobertura
verde com o pior desempenho, que por sua vez apresenta um consumo muito semelhante
à cobertura clara.

No que diz respeito aos tipos de substrato e espécies vegetais testados nos tabuleiros do ISA
verificou-se que os melhores desempenhos energéticos absolutos foram registados nas coberturas T3
e T7 – elevada densidade foliar – seguidas da cobertura T5, em todas as simulações, em que os
maiores valores de poupança foram obtidos com reduzida espessura de isolamento térmico, valores
que diminuem gradualmente com o incremento da espessura de isolamento. Este facto indica que as
coberturas verdes T3 e T7 (braquipódio) são uma boa opção para a reabilitação de edifícios antigos
em cidades cujo clima seja semelhante ao de Lisboa.

6.2 Desenvolvimentos futuros
Após a realização deste estudo, sugerem-se os seguintes trabalhos de desenvolvimento
futuro:


Estender a análise de simulação efetuada a outros edifícios reais para elevar o grau
de precisão dos resultados obtidos nas campanhas experimentais e contextualizar a
redução do consumo energético em edifícios com solução de cobertura verde.



Efetuar um estudo económico global, que envolva os custos de construção, de
manutenção e de rega para o caso de coberturas verdes e fazer uma comparação
com os custos associados a uma cobertura tradicional.
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Realizar uma análise que promova a ligação direta entre diferentes espécies de
plantas e as características de input do programa, como o LAI ou a emissividade da
folha, e introduzi-las no EnergyPlus.



Efetuar estudos de cariz mais específico para os outros tipos de coberturas verdes –
extensiva e intensiva.



Avaliar o desempenho térmico e energético para diferentes climas.
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Anexo A: Metodologia para substituição de dados
no ficheiro climático do EnergyPlus
1. Fazer o download gratuito do programa Elements acessível no sitio da internet Elements 1.0.5
(2016)
2. Abrir o programa e selecionar Open Weather File, escolhendo de seguida o ficheiro climático
(.epw) a alterar
3. Abrir os novos dados que se quer inserir numa folha de texto (Excel), colocando os referidos
dados em frequência horária, ou seja, aquela que está presente no ficheiro climático (.epw)
4. Selecionar o número de casas decimais necessário, de acordo com o que está presente no
ficheiro aberto no Elements
5. Substituir todas as vírgulas por pontos, utilizando a função Procurar e Substituir
6. Em seguida é necessário apenas copiar a(s) coluna(s) respetiva(s) da folha de texto e colar
diretamente nas colunas existentes na interface do Elements – neste ponto os dados
existentes nas colunas devem alterar-se
7. Ir ao comando File, selecionar Save As, escolher EnergyPlus (.epw) e designar um novo nome
e a pasta onde se quer guardar o ficheiro criado
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