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Abstract 

Since Instituto Superior Técnico is a public entity it must comply with the national and european 

legislations to improve energy efficiency and reduce energy consumption by implementing a 

project that views the energy bill reduction and the implementation of sustainability measures in 

the community. As such, the “Campus Sustentável” project was developed with the main objective 

of improving the energy performance of the campii.  

The objective of this dissertation meets the objectives of the “Campus Sustentável” project for 

Alameda. Since the energy consumption from the air conditioning of the buildings is the main 

consumer of electricity it is necessary to analyze the viability of the implementation of technologies 

that will reduce the electrical consumptions associated with HVAC. One of the measures 

suggested by the “Campus Sustentável” team is the usage of an earth-to-air heat exchanger 

which pre-climatizes the outside air used in the air conditioning of the Pavilhão de Mecânica III.  

Taking this into consideration a system of buried pipes was designed as described in the 

specialized literature. Multiple variables were considered such as the pipes diameter, the pipes 

thickness and the installation depth.  

After demonstrating the technical viability of this technology, a dynamic simulation of its 

implementation was made by making recourse to the EnergyPlus software.  

Through these simulations it was possible to prove that there is a significant improvement of the 

thermal comfort in the rooms of the building followed by a reduction of 20% in the energy bill, 

concerning the HVAC consumption. 

 

Keywords: earth-to-air heat exchanger; buried pipes; HVAC; EnergyPlus; Thermal comfort 
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Resumo 

Sendo o Instituto Superior Técnico uma entidade pública, deve respeitar a legislação nacional e 

a europeia, com vista a melhorar a eficiência energética e diminuir os consumos energéticos, 

implementando para tal um projeto que vá ao encontro da redução da fatura energética e que 

crie medidas de sustentabilidade na comunidade. Como tal, foi criado o projeto “Campus 

Sustentável”, que tem como principal objetivo o melhoramento do desempenho energético dos 

seus campii. 

O objetivo da presente dissertação vai ao encontro dos objetivos do projeto “Campus 

Sustentável” para a Alameda. Atendendo ao facto de o consumo energético associado à 

climatização dos edifícios ser o principal consumidor de energia elétrica de todo o campus, há a 

necessidade de analisar a viabilidade da implementação de uma tecnologia que permita a 

redução dos consumos elétricos associados ao AVAC. Uma das medidas sugerida pela equipa 

do “Campus Sustentável” passa pela utilização de um permutador de calor terra-ar, que pré-

climatiza o ar exterior utilizado na climatização do Pavilhão de Mecânica III. 

Para tal, foi dimensionado um sistema de tubos enterrados, conforme descrito na literatura 

especializada, tendo em conta variáveis como o diâmetro do tubo, a espessura do mesmo e a 

profundidade da instalação. 

Comprovada a viabilidade técnica do uso deste tubo, foi simulada, com o auxílio do programa 

EnergyPlus, a implementação desse sistema na climatização do edifício. 

Através destas simulações, pôde comprovar-se que existe um aumento significativo do número 

de horas nas quais se atinge conforto térmico e que, ao mesmo tempo, há uma redução de 20% 

da fatura energética relativa ao AVAC. 

 

Palavras-chave: permutador de calor terra-ar; tubos enterrados; AVAC; EnergyPlus; conforto 

térmico. 
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1 Introdução 

Um dos grandes desafios que se coloca às sociedades contemporâneas, particularmente no 

mundo ocidental onde o consumismo de bens e serviços tem vindo a crescer nas últimas 

décadas, é a redução da sua forte dependência dos combustíveis fósseis como energia primária. 

Seguramente que as energias alternativas, particularmente as renováveis, desempenharão um 

papel primordial nessa transição. 

Uma boa parte do consumo energético, sob forma de eletricidade, recai sobre o sector dos 

edifícios, sendo que grande parte desta energia é desperdiçada devido à baixa eficiência dos 

equipamentos instalados ou ao tipo de construção a eles associada. É, portanto, imperativo que 

sejam tomadas medidas de eficiência energética que resultem na diminuição do consumo de 

energia elétrica. 

Para que essa diminuição do consumo energético seja uma realidade devem-se introduzir 

programas de eficiência energética aliados a legislações impostas pelas autoridades políticas 

tanto nacionais como europeias e/ou mundiais, de forma a cada sector económico cumpra as 

especificações impostas. 

1.1 Os edifícios e o Consumo Energético Mundial   

Desde 1973 até 2014 houve um aumento do consumo de energia final de 4661 Mtoe1 para 9425 

Mtoe, isto é, um aumento para praticamente o dobro, representando a eletricidade 9,4% em 1973 

e 18,1% em 2014 (IEA, 2016). 

Dentro dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), 

na qual se integra Portugal, este valor chega a representar 22,1% de toda a energia consumida.   

O consumo final de eletricidade a nível mundial chegou, em 2015, a atingir 20 200 TWh 

representando um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior. Desde 1974 que anualmente 

se tem um aumento de 3,4% relativos a este consumo de eletricidade (IEA, 2017). 

Relativamente aos países da OCDE o consumo final de eletricidade perfez um total de 9397 TWh 

representando o sector da Indústria uma fatia de 31,6%, o sector dos serviços comerciais e 

públicos 31,9%, o sector residencial 31,1%, o dos transportes 1,1% e os outros como a 

agricultura e a pesca representam 4,3%. 

Grande parte do aumento de consumo de eletricidade nos países da OCDE vem dos sectores 

residenciais e de serviços públicos/comerciais, que juntos representam 63% da energia total 

consumida. 

Quanto aos países não pertencentes à OCDE, o consumo de eletricidade, no mesmo ano, foi de 

10803 TWh, um valor que representa 53,5% do consumo final de eletricidade mundial, e tem 

vindo a sofrer um aumento significativo desde 1973, representando nesse ano apenas 27,1% do 

consumo mundial de eletricidade. Nestes países, a indústria é o principal responsável pelo 

                                                           
1 1Mtoe=106 toneladas equivalentes de petróleo 
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consumo final de eletricidade, chegando a representar 51% do valor total, cabendo ao setor 

residencial 23%, ao sector dos serviços públicos e comerciais 14% e aos transportes 3%. 

 Enquadramento nacional 

A evolução de consumo energético em Portugal tem vindo a sofrer algumas mudanças 

significativas, tanto no consumo final de energia como no tipo de fonte de energia utilizada.  

Sendo um país constituinte da UE (União Europeia), Portugal segue as leis impostas pela CE 

(Comissão Europeia), que visam diminuir o consumo final de energia e a emissão de gases com 

efeito de estufa, através de medidas que aumentem a eficiência energética na utilização de 

energia nos diferentes sectores económicos (Energética, 2017). 

Uma das medidas adotadas pela UE é a Diretiva nº 32 de 2006, estando os Estados-Membros 

obrigados a diminuir a emissão de gases com efeito de estufa em 20% até 2020 e aumentar em 

igual percentualidade as fontes de energia renováveis na produção total de energia final. Esta 

diretiva diz também que até 2016 os países deveriam ter reduzido 9% no consumo de energia 

final. 

Para responder a estas medidas foram desenvolvidos dois programas a nível nacional que 

tentam assegurar mudanças mais eficientes e torná-las mais efetivas. Esses programas são o 

PNAEE (Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética) e o PNAER (Plano Nacional de 

Ação para as Energias Renováveis) (ADENE, 2017). Desde 2013, apenas o PNAEE se encontra 

em vigor. 

Na sequência da implementação do PNAEE estimou-se que até 2016 haveria uma redução de 

1500 ktep no consumo de energia final, o que representaria uma redução de 8,2% relativamente 

ao período 2001-2005, sendo este valor próximo dos 9% definidos pela EU.  

Constata-se também uma acentuada descida no consumo de energia primária, que desde 2005 

até 2014 teve uma redução de 6166 ktep, representando uma redução de 22%, como se pode 

ver na figura 1 (PORDATA, 2017a). 

 

Figura 1:Consumo de energia primária. 

 

Relativamente à produção de energia elétrica através das energias renováveis, constatou-se um 

aumento para cerca do dobro desde 2001 até 2015, como se pode ver na figura 2. Este aumento 

de produção de energia através de uma FER (fonte de energia renovável) representava em 2001-
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2005 cerca de 30% de toda a energia elétrica produzida aumentando, nos últimos anos para 

valores na ordem dos 60% em 2014 e 50% em 2015. 

 

 

Figura 2:Produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em Portugal. 

Quanto à emissão de gases com efeito de estufa, pode verificar-se pela figura 3 que há uma 

redução de 25% face ao que acontecia em 2001, passando de 8700 mil toneladas de dióxido de 

carbono equivalente para 6500 mil toneladas, ultrapassando os 20% impostos pela Diretiva 

nº2006/32/CE (PORDATA, 2017b).  

 

 

Figura 3:Potencial de efeito de estufa. 

 O Papel dos Edifícios  

O papel dos edifícios no consumo de energia final tem uma elevada relevância, chegando a 

atingir 30% de todo o consumo final em Portugal e de 40% na Europa (DGEG, 2017). No entanto, 

este consumo pode ser reduzido para sensivelmente metade através de medidas de eficiência 

energética, representando uma diminuição na emissão de 𝐶𝑂2 de 400 milhões de toneladas em 

toda a Europa. 

Para que estes valores sejam atingidos foi criada em 1977 o programa EBC (Energy in Buildings 

and Communities) da autoria da Agência Internacional de Energia. Este programa facilita o 

desenvolvimento e a integração de tecnologias capazes de aumentar a eficiência energética nos 

edifícios, através do uso de energias renováveis integradas nos seus sistemas energéticos, da 

monitorização e gestão dos consumos de energia nas comunidades, e na gestão e previsão dos 

consumos reais de energia nos edifícios. 
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Em Portugal, o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios (SCE), apoiado pelo Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em 

Edifícios (RSECE) e pelo RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento Térmico 

dos Edifícios), tem como objetivo o melhoramento do desempenho energético dos edifícios, 

fazendo com que estes cheguem a atingir classes de eficiência elevadas, B- a A+ (República 

Portuguesa, 2010).  

O RSECE incentiva à racionalização dos consumos energéticos num edifício já construído, 

traçando limites máximos para a potência dos sistemas a instalar. Já o RCCTE aplica-se a novas 

edificações, estabelecendo limites para perdas térmicas e controlando os ganhos solares que 

sejam excessivos e impõe também limites nos consumos energéticos associados à climatização, 

incentivando a utilização de fontes energéticas mais eficientes, sobretudo renováveis. 

No entanto, o RCCTE e o RSECE foram revogados, estando em vigor o decreto de lei 118/2013 

e todas as portarias, despachos e retificações que lhe estão associadas.    

 O Instituto Superior Técnico 

O Instituto Superior Técnico, enquanto serviço público, tem o dever de promover o 

desenvolvimento e implementar medidas que visem o cumprimento da legislação em vigor. Com 

o intuito de diminuir os consumos energéticos e de aumentar a eficiência energética dos campi, 

foi criado o programa “Campus Sustentável” inserido no projeto Iniciativa de Energia (IE). De 

referir que o presente trabalho se aplica a um edifício do campus da Alameda. 

Este programa, além de melhorar o desempenho energético de todo o campus da Alameda 

pretende também que toda a comunidade, desde os estudantes aos investigadores, desenvolva 

medidas de sustentabilidade a aplicar aos diferentes edifícios, posicionando assim o IST como 

um Campus Sustentável, apresentando bons resultados no que toca à redução da sua fatura 

energética. 

De forma a desenvolver este projeto, começou por se realizar um conjunto de auditorias 

energéticas em todas as instalações do campus da Alameda, fez-se um levantamento do parque 

energético, caracterizaram-se os espaços quanto à sua climatização, ganhos energéticos e 

ocupação dos mesmos. Ao mesmo tempo que foi feito este levantamento energético, foram 

também instalados sistemas de monitorização e registo de consumos de energia.  

Por um lado, o “EnergIST”, desenvolvido em parceria com o INOV- Inesc (Instituto Nacional de 

Engenharia de Sistemas e Computadores), permite a monitorização em cada um dos 26 edifícios 

da respetiva evolução dos seus consumos energéticos (Campus Sustentavel, n.d.). Por outro 

lado, o wisemetering, desenvolvido com o apoio da Galp Energia, integrado no projeto PPEC 

(Contadores Inteligentes para Decisões Eficientes), monitoriza os consumos energéticos 

associados à climatização nos principais edifícios do IST no campus da Alameda. 

Estas medidas levaram a uma redução no consumo de energia elétrica de 16% em 2016 face ao 

valor de consumo verificado em 2012. Este valor foi alcançado apenas com medidas de 

racionalização energética e sem custos extras associados, traduzindo-se numa poupança na 

fatura energética de 285 mil euros/ano, em termos monetários, e de 8,6 GWh ao longo de cinco 
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anos, representando uma redução das emissões de gases com efeito de estufa de cerca de 1250 

toneladas de 𝐶𝑂2 equivalente. 

Em outubro de 2017 foi aprovado o projeto de investimento com o valor de 5 milhões de euros 

na melhoria das infraestruturas do campus da Alameda, denominado “Plano de Eficiência 

Energética- Técnico 2020”. Este projeto visa a melhoria da eficiência enérgica dos edifícios e a 

incorporação de energias renováveis. As medidas propostas neste projeto visam também 

melhorar as condições de conforto no interior dos edifícios, além da já mencionada eficiência 

energética em equipamentos, que sejam grandes consumidores de energia, e a instalação de 

energias renováveis, com o objetivo primordial de reduzir a fatura energética. Ao realizar-se este 

projeto prevê-se que sejam cumpridas as metas de eficiência energética impostas pelo PNAEE 

para o ano de 2020, com uma redução de energia primaria de 30%. 

1.2 Motivação e Objetivos 

Uma das medidas de poupança de energia proposta pelo programa Campus Sustentável é a 

possibilidade de utilização de um sistema de tubos enterrados num dos pavilhões do campus da 

Alameda, o pavilhão de Mecânica III, questão sobre a qual deve ser feito um estudo quanto à 

análise da viabilidade da instalação deste sistema, assim como da poupança energética que a 

tecnologia permite alcançar.  

Esta tecnologia consiste no aproveitamento da temperatura do solo, tanto na estação de 

aquecimento como na de arrefecimento, para regular a temperatura adequada do ar insuflado 

no edifício, existindo assim um potencial de poupança energética no que diz respeito à 

climatização integrada do Pavilhão de Mecânica III. Isto acontece porque a variação de 

temperatura do solo exibe uma amplitude praticamente nula ao longo do ano, sendo mais baixa 

que a temperatura ambiente na estação de arrefecimento e mais alta na estação de aquecimento.  

Uma vez que a energia despendida para a climatização do edifício de Mecânica III representa 

47,1% do consumo total anual de energia elétrica (Campus Sustentavel, 2013a) é, portanto, 

imperativo que seja feito um estudo da viabilidade tanto energética, como financeira e técnica, 

da implementação deste permutador de calor terra-ar. 

Neste âmbito, a presente dissertação tem como objetivo primordial conceber um sistema de 

tubos enterrados e, caso haja viabilidade na implementação do projeto, dimensionar esta 

tecnologia de forma a satisfazer as necessidades de climatização e permitir uma redução na 

potência instalada no sistema AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) do edifício. 

Caso se verifique a viabilidade na implementação do tubo enterrado, será feita uma simulação 

dinâmica auxiliada pelo programa EnergyPlus. 

Com a implementação deste sistema pretende-se assim que haja uma redução dos consumos 

energéticos associados ao pavilhão em estudo, indo ao encontro das reduções de consumos 

energético impostas pela UE para edifícios públicos e da legislação nacional adaptada das 

diretivas comunitárias. Esta tecnologia pode ser considerada como uma fonte de energia 

renovável uma vez que aproveita as capacidades térmicas do solo sem ser preciso qualquer tipo 

de transformação térmica feita pelo Homem. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos, que estão dispostos da seguinte 

maneira: 

O capítulo 1 consiste na introdução, explicitando o enquadramento da presente dissertação, dos 

seus objetivos e das suas motivações. 

No capítulo 2 é realizada uma revisão bibliográfica referente ao permutador de calor terra-ar, dos 

tipos de sistemas de climatização presentes no Pavilhão de Mecânica III e a sua funcionalidade. 

No terceiro capítulo, dimensiona-se matematicamente os tubos que constituem o permutador de 

calor terra-ar e explicado como é implementada esta tecnologia no programa EnergyPlus. 

Relativamente ao capítulo 4, são apresentados os resultados obtidos, para as várias soluções 

apresentadas, da simulação dinâmica efetuada através do EnergyPlus. É realizada uma análise 

comparativa dos três casos analisados. Complementarmente, é efetuado um estudo económico 

da implementação do sistema. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho e são propostos novos estudos 

complementares à presente dissertação. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Permutador de calor Terra-Ar 

A implementação desta técnica de climatização, denominada de permutador de calor terra-ar, ou 

tubos enterrados, consiste no aproveitamento da energia do solo que, a poucos metros de 

profundidade, apresenta uma variação de amplitude térmica muito menor do que a da 

temperatura do ambiente ao longo do ano. Isto deve-se ao facto do solo possuir uma elevada 

inércia térmica e, devido a esta característica, a sua temperatura não sofrer grandes alterações 

ao longo do ano. 

Esta reduzida variação de temperatura faz com que a temperatura do solo seja mais baixa do 

que a do ar ambiente no Verão e superior no Inverno. Encontra-se assim um recurso natural que 

poderá reduzir, em grande escala, os gastos associados à climatização de edifícios como o 

Pavilhão de Mecânica III. 

No relatório de auditoria energética feita ao edifício (Campus Sustentavel, 2013b) encontram-se 

as informações relativas à auditoria energética realizada no pavilhão de Mecânica III. Nele foram 

definidos cinco regimes de funcionamento dos espaços, de forma a caracterizar as cargas 

permanentes e a desagregar consumos típicos. A ocupação dos espaços e a sua envolvente 

externa foram caracterizadas, variando de piso para piso. Foram também inventariados todos os 

equipamentos que consomem energia elétrica e criado um modelo inicial de estrutura de 

consumos de energia do edifício. Para tal ser possível foram definidas 34 diferentes zonas 

térmicas, dependendo da orientação geográfica dos diferentes espaços, do tipo de sistema de 

AVAC aí presente e dos níveis de ocupação dos mesmos.  

Carrelha (2014) desenvolveu um pré-processador de preparação de ficheiros de dados para o 

programa EnergyPlus, utilizando o Pavilhão de Mecânica III como objeto de estudo, modelo esse 

que será utilizado na obtenção dos consumos energéticos do edifício. 

Lopes (2012) dimensionou um permutador de calor terra-ar a utilizar num edifício novo na área 

da restauração localizado em Lisboa. O estudo foi realizado através da implementação da 

tecnologia no programa EnergyPlus através do subprograma Earthube. Conclui que, para 

temperaturas extremas, o sistema implementado de tubos enterrados é extremamente favorável, 

devido à elevada diferença de temperaturas entre o meio ambiente e o solo. Concluiu também 

que deve ser feito um controlo deste sistema integrado no sistema de gestão técnica do edifício. 

Porém, e apesar de não ter implementado medidas de controlo do sistema, obteve resultados 

muito favoráveis, reduzindo em 40% os consumos energéticos relativos à climatização do espaço 

em estudo.  

O edifício Solar XXI (Gonçalves & Cabrito, 2005)  tem um sistema de tubos enterrados que é 

constituído por 32 tubos de cimento com 30 cm de diâmetro enterrados a 4,6m de profundidade 

permitindo insuflar ar, na estação de arrefecimento, com uma temperatura entre 16ºC e 18ºC 

quando a temperatura ambiente atinge valores na ordem dos 35ºC. Neste edifício o sistema deve 

ser acionado preferencialmente a partir do meio da tarde, quando se necessita de ar frio para 

compensar os ganhos térmicos ao longo do dia. 
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Carclaze Community Primary School, St Austell, Cornwall (Community & Austell, 2009), utiliza 

um permutador de calor terra-ar a apenas 1,5 m de profundidade disposto numa área de 

16mx30m na horizontal, utilizando uma temperatura do solo praticamente constante, na ordem 

dos 8-12ºC, ao longo do ano. Durante o inverno, este sistema tem o efeito de pré-aquecimento 

do ar até 9ºC e no verão este pode ser arrefecido até 14ºC antes de ser distribuído para todo o 

edifício. A instalação deste sistema pode ser observada na figura 4. 

 

 

Figura 4:Instalação do sistema na Escola Primária de Carclaze (Community & Austell, 2009). 

De forma a estudar esta tecnologia deve ser feita uma abordagem genérica dos conteúdos 

teóricos que a implementação da mesma prossupõe.  

Em primeiro lugar o sistema de tubos enterrados é constituído por um tubo, ou um feixe de tubos 

que podem ser dispostos de diferentes maneiras, como sistemas fechados, em que o permutador 

trabalha com um fluido de serviço intermedio, ou como sistemas abertos, em que o fluido de 

trabalho que circula no permutador de calor é diretamente injetado nos diferentes espaços do 

edifício. 

Em ambos os casos o sistema está enterrado a uma determinada profundidade que varia 

consoante o caso estudado, dependendo de vários fatores como a variação térmica anual do 

solo e da composição do solo. Esta variação da temperatura do solo é cada vez menor à medida 

que se aumenta a profundidade de instalação, chegando a ser praticamente nula a determinadas 

profundidades.  

Este diferencial de temperatura entre a temperatura do solo e a temperatura ambiente exterior 

pode ser aproveitado no verão para arrefecer o ar insuflado e aquecê-lo no inverno. 

É através destes tubos que o ar, ou o fluido de trabalho, circula fazendo um aproveitamento 

térmico da inércia térmica do solo. Deve, portanto, ser feita, em primeiro lugar, uma 

caracterização do comportamento térmico do solo onde se implementará o sistema, através de 

um estudo da forma como o calor se propaga nele. De referir que o principal mecanismo de 

transferência de calor no solo é a condução, desprezando assim a convecção e a transferência 

de calor associada à transferência de massa. Assim, para cada caso de estudo, devem ser 

diferentes a condutibilidade térmica, a capacidade térmica e a massa volúmica do solo. 
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Depois de definido o meio envolvente devem-se estudar os parâmetros energéticos do sistema, 

tais como a potência térmica, a temperatura do ar novo a circular nos tubos e os caudais de ar.  

De forma a respeitar os parâmetros impostos, devem ser calculados aspetos como a 

profundidade, diâmetro, espessura e comprimento dos tubos e velocidades de escoamento. 

Deglin et al. (1999) dizem que um sistema que combine da melhor forma os custos e a eficiência 

térmica tem de ter em conta a combinação ótima de diferentes parâmetros. De forma a atingir a 

combinação perfeita de fatores como profundidade de instalação, diâmetro dos tubos ou 

velocidade de escoamento deve ser realizada uma simulação das condições térmicas presentes 

no interior do edifício em conjunto com o sistema de tubos enterrados, alterando as dimensões 

deste último, até se atingir os melhores resultados de conforto térmico possíveis. Os mesmos 

autores dizem também que os principais fatores para o dimensionamento do projeto são:  

• o tipo de solo, uma vez que quanto maior for a humidade do mesmo, maior será a 

condutibilidade térmica e a transferência de calor latente no inverno;  

• a profundidade a que se instala os tubos, quanto maior for menor será o efeito da 

variação da temperatura à superfície, porém maiores serão os custos de instalação;  

• o diâmetro dos tubos instalados, que não pode ser pequeno demais, pois isso leva a 

uma perda de carga superior, requerendo a utilização de ventiladores que gerem 

subpressão, nem muito grande para não comprometer a eficiência térmica do sistema;  

• o caudal do fluido de trabalho, que sendo diminuto, aumenta a eficiência térmica e reduz 

as perdas de carga;  

• o comprimento dos tubos, que determina a eficiência térmica do sistema. 

No que toca a dimensionar/modelar a instalação tem de se ter em conta uma estimativa da 

temperatura do solo à profundidade pretendida. Kusuda & Archenbach (1965) apresentam uma 

tese que permite calcular a temperatura não perturbada do solo a um dado instante, definida por 

uma função que depende da temperatura média anual do meio ambiente, do tempo em horas 

desde o inicio do ano, da amplitude média anual da temperatura, do dia em que se verifica o 

valor mínimo anual da temperatura média diária e da difusividade térmica do solo. 

Bojic et al. (1997) avaliaram o desempenho técnico e económico de um permutador de calor 

terra-ar partindo do pressuposto que o escoamento é não estacionário e unidirecional, 

desprezando as trocas de calor na direção horizontal transversal, tendo apenas em conta a 

direção vertical como a direção dominante do fluxo de calor.  

Badescu (2007) simulou o comportamento térmico da instalação ao longo da direção do fluxo, 

desenvolvendo um sistema numérico bidimensional. Neste trabalho são considerados vários 

patamares na direção do escoamento. Cada patamar está ligado aos seus vizinhos através do 

balanço de energia térmica desde o nível da superfície até ao nível do tubo. Esta aproximação 

permite a computação da temperatura do solo à superfície e em vários patamares de 

profundidade. 

Relativamente à modelação das trocas de calor existentes no sistema existem diversos modelos 

que podem ser divididos em duas categorias, modelos numéricos e modelos analíticos, os 

primeiros são usualmente mais utilizados devido à maior facilidade de compreensão e utilização.  
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Tzaferis et al. (1992) fizeram um levantamento de oito algoritmos que permitem calcular o 

desempenho de um permutador de calor terra-ar. No seu trabalho, os autores dividem os 

algoritmos em dois grupos distintos: os que consideram a convecção do ar no interior do tubo e 

a condução do tubo para o solo envolvente e os que consideram apenas o fluxo de calor 

convectivo do ar circulante para o tubo. Com este estudo, fazem uma comparação dos vários 

modelos com dados experimentais permitindo comparar os erros obtidos por cada modelo.  

No presente trabalho, o dimensionamento do permutador de calor terra-ar  é feito através de um 

método numérico apresentado por Incropera et al. (2011). Neste modelo, foram feitas algumas 

considerações iniciais de acordo com as especificações do problema, entre elas, o diâmetro dos 

tubos, a profundidade de instalação e o caudal de ar novo insuflado.  

Um dos fatores mais preponderantes para o cálculo da dimensão dos tubos é a profundidade de 

instalação do sistema. Sabe-se que em Portugal, a energia proveniente do solo ao longo de todo 

o ano, pode ser aproveitada com um sistema que esteja enterrado a uma profundidade de 1,5 

metros (REHAU, 2018). No entanto, para este trabalho considerou-se que a temperatura do solo 

teria uma amplitude térmica praticamente nula, ocorrendo apenas para profundidades maiores. 

2.2 Climatização 

A climatização de zonas térmicas no campus universitário da Alameda do IST é uma das 

necessidades que mais influencia o consumo elétrico em todos os edifícios, uma vez que o 

conforto térmico é um dos requisitos atualmente reconhecidos (a par da qualidade do ar interior 

- QAI) para que se permita obter condições de trabalho mais eficientes.  

A climatização do edifício de Mecânica III é feita através do auxílio de dois tipos de sistemas de 

climatização. Os pisos superiores através de quatro unidades VRV (volume de refrigerante 

variável) multisplit e os pisos inferiores com a utilização de sistemas de UTAs (unidades de 

tratamento de ar) ligadas a um depósito de fonte de calor e/ou de frio, denominado de chiller. 

  Sistema VRV 

O sistema de VRV consiste numa unidade exterior única associada a um conjunto de unidades 

interiores dispersas pelos vários espaços do edifício, conforme representado na figura 5 

(Seventhwave, 2018). Na unidade exterior encontra-se um condensador e nas unidades 

interiores múltiplos evaporadores (Aynur et al. 2008).  

O termo de VRV advém do facto deste sistema ter a capacidade de controlar a quantidade de 

fluido refrigerante que passa por cada evaporador (Goetzler, 2007). Como tal, é possível a 

utilização de vários tipos de evaporadores, com diferentes capacidades e configurações, 

individualizando a climatização em cada espaço. A climatização é assim feita de forma 

descentralizada podendo aquecer uma zona ao mesmo tempo que arrefece outra. 
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Figura 5: Diagrama de funcionamento do sistema VRV (Seventhwave, 2018). 

A unidade exterior troca calor com o meio ambiente, libertando calor caso se queira arrefecer os 

espaços ou absorvendo calor quando se pretende aquecimento (Seventhwave, 2018). As trocas 

de calor com o exterior são realizadas através de um permutador de calor onde circula um fluido 

frigorígeno, que é de seguida bombeado para as unidades interiores espalhadas pelo edifício. Já 

nas unidades interiores o fluido frigorígeno passa pelas serpentinas dos evaporadores onde se 

faz a troca calor entre o mesmo e o ar presente no interior dos espaços; dependendo se está a 

aquecer ou arrefecer o ar, o fluido frigorígeno condensa ou evapora. Depois de feita a troca de 

calor interior o fluido frigorígeno volta à unidade exterior completando assim um ciclo em que o 

principal fluido a ser considerado é o fluido frigorígeno.  

 Climatização através de UTA e chiller 

Outra forma de assegurar a climatização dos espaços, utilizada no Pavilhão de Mecânica III, é a 

utilização de UTAs que trabalham em conjunto com uma unidade que aqueça ou arrefeça água 

que será utilizada na troca de calor com o ar a insuflar nos espaços a climatizar. 

O ar é o fluido primário neste tipo de sistema, sendo parte recolhido do exterior e parte 

reaproveitado das zonas a climatizar. Como se pode ver na figura 6 (Salinas, n.d.), antes do ar 

entrar na UTA, dá-se a mistura de ar novo com ar proveniente das zonas térmicas, ar recirculado. 

Já na UTA, o ar passa por entre as serpentinas que contêm água que foi aquecida ou arrefecida 

conforme se esteja a fazer aquecimento ou arrefecimento, dando-se assim a troca de calor que 

climatizará o ar que mais tarde é novamente insuflado nas áreas a climatizar, fechando assim o 

ciclo deste tipo de climatização.  

 

Figura 6:Esquematização do funcionamento de uma UTA (Salinas, n.d.). 
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  Conforto térmico 

O conforto térmico pode ser considerado como a sensação de satisfação térmica sentida pelos 

ocupantes das zonas climatizadas. Ocorre quando as perdas térmicas para o exterior são 

compensadas pelo metabolismo do corpo humano, através da respiração, transpiração e 

convecção entre a pele e/ou roupas e o ar ambiente, atingindo-se assim um equilíbrio térmico 

que leva ao conforto. 

São vários os fatores que influenciam este equilíbrio térmico. Fanger (1988) desenvolveu uma 

equação que tem em conta seis fatores distintos na definição de conforto: a taxa de metabolismo 

e o isolamento térmico oferecido pela roupa vestida, considerados fatores pessoais, e outros 

quatro fatores ambientais: temperatura do ar, a humidade relativa, a velocidade do ar e a 

temperatura das superfícies do espaço. 

Conhecendo estes seis fatores, Fanger desenvolveu uma equação – equação (1) - que consegue 

prever o conforto térmico atingido nas zonas climatizadas através do cálculo de um índice 

denominado PMV (predicted mean vote). 

𝑃𝑀𝑉 = (0.303𝑒−0.036𝑀 + 0.28)𝐿 
(1) 

 

𝑀 representa a taxa de metabolismo expressa em 𝑊/𝑚2 e 𝐿 carga térmica corporal, calculada 

através da diferença entre a energia metabólica e o calor dissipado para o meio envolvente.  

 O PMV é assim calculado e pode ser caracterizado por uma escala com cinco valores distintos 

que traduzem a sensação térmica, que vai de -3, para sensação de muito frio a +3, para a 

sensação de muito calor. A tabela 1 apresenta os diferentes valores numéricos do PMV e a sua 

correspondência com a sensação térmica. 

  

Tabela 1:Classes PMV e respetivos confortos térmicos. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Valor de PMV Sensação Térmica 

1,5 a 3 Muito quente 

0,5 a 1,5 Quente 

-0,5 a 0,5 Neutro 

-1,5 a -0,5 Frio 

-3 a -1,5 Muito frio 
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3 Metodologia 

Com o intuito de analisar a viabilidade da implementação do sistema de tubos enterrados no 

Pavilhão de Mecânica III, que é o tema desta tese, dimensiona-se um permutador de calor terra-

ar, tendo em conta as características físicas, quer do tubo quer do solo. De seguida, é realizada 

uma simulação dinâmica do edifício utilizando para isso o software EnergyPlus. É utilizado este 

programa, pois o Campus Sustentável tem ao seu dispor os vários modelos para simulação de 

todos os edifícios. 

Ao efetuar a modelação do sistema de tubos enterrados são definidas as zonas térmicas do 

edifício em estudo que poderão vir a beneficiar deste sistema, garantindo assim que os tubos 

servem apenas as zonas que são providas de ar exterior. É, portanto, efetuada uma modelação 

matemática e física do tubo enterrado que garanta o conforto térmico dos espaços, mas que 

reduza ao mesmo tempo o consumo de energia elétrica. 

Com o auxílio do EnergyPlus comparam-se os valores de conforto térmico (PMV) e da 

temperatura interior com e sem a utilização de um permutador de calor de tubos, e analisam-se 

também as reduções de consumo energético que este sistema poderá vir a trazer.  

3.1 Modelação 

 Caracterização do Edifício  

Como referido antes, o edifício estudado para utilização do permutador de calor terra-ar, é o 

Pavilhão de Mecânica III localizado no Campus da Alameda do Instituto Superior Técnico, na 

Avenida Rovisco Pais, em Lisboa a uma altitude de 109 metros. O Pavilhão pode ser  identificado 

com o número 12 na figura 7 (Campus Sustentavel, 2013b).  

 

Figura 7: Localização do Pavilhão de Mecânica III (12) no campus da Alameda(Campus Sustentavel, 2013b). 
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O edifício em estudo tem uma área de pavimento interior de 3322 𝑚2. É constituído por 

laboratórios de investigação e ensino, gabinetes e secretarias divididos por 4 pisos (1 a 4), dos 

quais dois estão abaixo do solo (1 e 2) e dois estão a níveis superiores (3 e 4). 

Nos pisos 1 e 2 encontram-se os laboratórios de investigação e ensino e alguns gabinetes 

destinados ao apoio das atividades laboratoriais. Já o piso térreo (piso3), no qual se encontra a 

entrada principal do edifício na sua fachada sul, e o piso aéreo (piso 4), são constituídos 

maioritariamente por gabinetes de docentes e salas de reuniões. 

Segundo o relatório de Auditoria realizado pelo AudIST, o edifício apresenta um consumo anual 

de 221 271 Kwh tendo como principal parcela de consumo energético a climatização do edifício, 

referidos como AVAC local e AVAC comum. 

De facto, pode confirmar-se pela figura 8 (Campus Sustentavel, 2013b) que a parcela principal 

de consumo energético é atribuída ao AVAC-comum, constituída pelos equipamentos cuja 

alimentação é feita diretamente a partir de um quadro de energia elétrica, e o controlo dos 

mesmos realizado de forma centralizada quase na sua totalidade. 

 

Figura 8: Consumos energéticos do Pavilhão de Mecânica III divididos por parcelas. 

No edifício podem ser considerados como sistemas integrantes do AVAC-comum os 

equipamentos VRV Multisplit, UTAs, Chiller, Bomba de Circulação, Rooftop e ventiladores. A 

figura 9 (Campus Sustentavel, 2013b) mostra a discretização das percentagens de consumo 

elétrico de todos estes elementos. De realçar que a unidade Rooftop está inoperacional de 

momento. 
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Figura 9: Desagregação do consumo energético dos sistemas de climatização do edifício (Campus Sustentavel, 
2013b). 

Existem quatro unidades VRV Multisplit que servem os pisos 3 e 4, maioritariamente zonas de 

escritórios e salas de reunião. Estas unidades são controladas localmente pelos utilizadores, 

fazendo com que as unidades exteriores funcionem 24 horas por dia, quer seja em 

funcionamento normal ou em stand-by. 

 As 16 UTAs associadas ao Chiller servem as zonas que se encontram nos pisos 1 e 2, sendo 

os seus horários de funcionamento controlados pelo Núcleo de Manutenção do Instituto Superior 

Técnico.  

 Zonamento 

Para ser possível a construção de um modelo de simulação dinâmica, são definidas zonas 

térmicas distintas no interior do edifício em estudo, de acordo com características e critérios de 

zonamento semelhantes. Agrupam-se assim espaços que tenham a mesma orientação 

geográfica, a existência, ou não, de climatização, o tipo de sistema AVAC aí presentes, a taxa 

de ocupação e a densidade de equipamentos iguais instalados. 

Agrupados todos os espaços com semelhantes características, são criadas 34 diferentes zonas 

térmicas cuja distribuição pode ser consultada no Anexo A. 

 Considerações Iniciais 

Em primeiro lugar, são definidas as zonas que beneficiarão da implementação do permutador de 

calor terra-ar. O primeiro aspeto a ter em consideração é a existência de uma entrada de ar novo 

a insuflar nos espaços.  

Como referido no subcapítulo 2.2, as zonas que tenham como climatização os sistemas VRV 

multisplit não poderão insuflar ar proveniente do exterior, uma vez que o circuito primário deste 

sistema de climatização é constituído por fluido frigorígeno e não ar. De forma a evitar a mudança 

radical da distribuição de ar insuflado nos pisos superiores opta-se por não considerar as zonas 

térmicas dos pisos 3 e 4 aquando do dimensionamento do permutador. Apenas as zonas 

térmicas referentes aos pisos 1 e 2 possuem UTAs que recebem ar vindo do exterior, o qual irá 

sofrer uma pré-climatização ao passar pelo tubo enterrado.  
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Após visita ao Pavilhão de Mecânica III constatou-se que existem três entradas de ar distintas. 

Uma das entradas de ar exterior apresenta-se na figura 10. São, portanto, dimensionados 3 tubos 

distintos, cada um referente a cada uma das entradas de ar exterior. Assim, cada tubo servirá 

zonas distintas e, como tal, as capacidades térmicas de cada um também serão distintas.  

 

Figura 10: Entrada de ar exterior fornecido às UTAs. 

De acordo com o livro de características técnicas disponibilizado pelo Campus sustentável (Sitel, 

n.d.), cada UTA instalada tem diferentes valores de caudal, tanto de ar insuflado para as zonas 

térmicas como de ar novo. A tabela 2 apresenta os valores de caudal insuflado por cada UTA e 

o correspondente ar novo, assim como as zonas térmicas que cada UTA serve. 

Tabela 2: Caudal de ar insuflado e de ar novo em cada UTA e respetivas zonas térmicas (Sitel, n.d.). 

UTA Caudal total (𝑚3

ℎ⁄ ) 

Caudal de ar novo 

(𝑚3

ℎ⁄ ) 
Zona Térmica 

1.1 1000 400 4 

1.2 1200 800 16 

1.3 700 300 16 

1.4 1200 800 15 

1.5 1200 800 15 

1.6 2700 800 1 

1.7 1100 600 2 

1.9 700 400 13 

1.10 2300 600 8,9,10 

1.11 1600 600 7 

2.1 1200 800 5,6 

2.2 500 200 16 

2.3 700 300 16 

2.4 700 300 15 

2.5 700 300 15 

2.6 1400 300 11,12 
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Agrupando as UTAs consoante a entrada de ar exterior que têm em comum, diferenciam-se três 

grupos distintos, tendo em conta que só há três entradas de ar exterior. Desta feita serão 

diferenciados, para cálculos futuros do dimensionamento dos tubos enterrados, três tubos 

distintos: o tubo 1, o tubo 2 e o tubo 3. A tabela 3 mostra que UTAs são servidas por cada um 

dos tubos enterrados. Na mesma tabela apresentam-se os valores de caudais de ar nos tubos 

enterrados, cujos valores são obtidos através do somatório de caudais de ar novo de cada UTA. 

Apresentam-se também os caudais de ar insuflado de cada um dos sistemas. 

 

Tabela 3: Aglomeração das UTAs consoante a entrada de ar exterior e caudais de ar nos tubos enterrados. 

Tubo UTA servida 

Caudal de ar novo 

(𝐦𝟑

𝐡⁄ ) 

Caudal total de ar 

insuflado (𝐦𝟑

𝐡⁄ ) 

1 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
5000 9100 

2 1.6. 1.7, 1.9 1800 4500 

3 1.10, 1.11, 2.6 1500 5300 

 Modelo matemático e físico 

O modelo matemático e físico apresentado neste subcapítulo vai ao encontro do apresentado 

nos manuais do programa E+, usando para isso este modelo como primeira aproximação à 

simulação dinâmica desenvolvida. Consegue-se assim ter um bom termo de comparação entre 

ambas as modelações. 

Do ponto de vista físico-matemático o problema pode ser caracterizado como um escoamento 

de um fluido no interior de um tubo que, por sua vez, apresenta um escoamento exterior de outro 

fluido. A representação gráfica do problema está representada na figura 11 (Incropera et al., 

2011). 

O fluido que circula no interior é, neste caso, o ar que se pretende climatizar e o exterior será o 

solo a uma determinada profundidade. Como, obviamente, o solo não é um fluido, irá considerar-

se que o único mecanismo de transferência de calor para o ar é a condução. De certa forma, isto 

equivale a considerar o solo um fluido estático (sem movimento). Além disso, vai-se admitir que 

o solo não constitui resistência térmica. 

 

Figura 11: Representação gráfica do escoamento de ar no interior dos tubos enterrados (Incropera et al., 2011). 

Assim, a temperatura da superfície exterior do tubo é considerada igual à temperatura do solo, 

que se mantém inalterada ao longo do comprimento do tubo (o que equivale a dizer que se usa 
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uma condição de fronteira de temperatura exterior imposta). Considera-se também que o 

escoamento interno é totalmente desenvolvido, e que é totalmente turbulento desde a entrada 

do tubo.  

Considera-se adicionalmente que o solo que rodeia o tubo tem uma condutibilidade térmica 

constante e que o tubo tem uma secção axial uniforme em todo o seu comprimento. 

Definidos os parâmetros iniciais, o modelo pode ser definido através da equação 2: 

 ∆𝑇𝑠

∆𝑇𝑒
=

𝑇𝑠 − 𝑇𝑚,𝑠

𝑇𝑠 − 𝑇𝑚,𝑒
= exp (−

�̅�𝐴

�̇�𝑐𝑝
) (2) 

Em que ∆𝑇𝑠 representa a diferença entre as temperaturas externas e internas ao tubo à saída do 

mesmo e ∆𝑇𝑒 a diferença entre as mesmas temperaturas à entrada e 𝑇𝑠 representa a temperatura 

da superfície externa do tubo, que por definição é igual à temperatura do solo no meio 

envolvente. Este valor será tomado como o valor médio ao longo do ano. 𝑇𝑚,𝑠 é a temperatura 

média de saída do ar no tubo e 𝑇𝑚,𝑒 a temperatura média de entrada, que representará a 

temperatura ambiente do meio exterior. Por último 𝑈 é o coeficiente global de transmissão de 

calor, 𝐴 a área da superfície de contacto,  �̇� e 𝑐𝑝 o caudal mássico e o calor específico do fluido 

que circula no interior do tubo, respetivamente. 

Sabe-se também que a resistência térmica, 𝑅𝑇, entre os dois meios é equivalente a (𝑈𝐴)−1, pelo 

que: 

 ∆𝑇𝑠

∆𝑇𝑒
=

𝑇𝑠 − 𝑇𝑚,𝑠

𝑇𝑠 − 𝑇𝑚,𝑒
= exp (−

1

�̇�𝑐𝑝 ∑ 𝑅𝑡
) 

 

(3) 

A partir de certa profundidade não há perturbação da temperatura do solo nas redondezas 

consoante as condições atmosféricas exteriores. Assim sendo, apresentar-se-ão apenas duas 

resistências, a resistência térmica da parede do tubo, resistência de condução radial, 𝑅𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑑, e a 

resistência de convecção do escoamento interno, 𝑅𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑣. 

A resistência total, 𝑅𝑇, é calculada através da equação 4: 

 𝑅𝑇 = ∑ 𝑅𝑡 = 𝑅𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑅𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑣 (4) 

 

A resistência de condução e de convecção são definidas por Incropera et al. (2011) como: 

 
𝑅𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑑 =

ln (
𝑟𝑒

𝑟𝑖
⁄ )

2𝜋𝐿𝑘𝑡𝑢𝑏𝑜

 
(5) 

 
𝑅𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑣 =

1

ℎ𝑎𝑟𝜋2𝑟𝑖𝐿
 

(6) 

Em que 𝑟𝑒 representa o raio exterior do tubo e 𝑟𝑖 o raio interior do mesmo, L é o comprimento 

total do tubo e 𝑘𝑡𝑢𝑏𝑜 a condutibilidade térmica do mesmo. A variável ℎ𝑎𝑟 é o coeficiente de 

transmissão de calor por convecção do ar, e é definido a partir do número de Nusselt por: 

 

 
ℎ𝑎𝑟 =

𝑁𝑢𝐷𝑘𝑎𝑟

𝐷𝑖
 

(7) 
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𝑘𝑎𝑟 é a condutibilidade térmica do ar. 𝑁𝑢𝐷 é o número de Nusselt, que para escoamento 

totalmente definidos pode ser calculado através da seguinte correlação empírica (Incropera et 

al., 2011): 

 

𝑁𝑢𝐷 =
(

𝑓
8

⁄ ) ∗ (𝑅𝑒𝐷 − 1000)𝑃𝑟

1 + 12,7(
𝑓

8
⁄ )

1
2⁄ ∗ (𝑃𝑟

2
3⁄ − 1)

 

(8) 

Na equação 8, 𝑃𝑟 representa o número de Prandtl e 𝑓 o factor de atrito, que pode ser obtido 

através do diagrama de Moody. 

𝑅𝑒𝐷 representa o número de Reynolds do escoamento e pode ser definido: 

 
𝑅𝑒𝐷 =

4�̇�

𝜋𝐷𝑖𝜇
 (9) 

𝜇 é a viscosidade dinâmica do fluido, que neste caso é o ar. 

O número de Prandtl, Pr, é obtido pela seguinte equação: 

𝑃𝑟 =
𝜈𝑐𝑝𝜌

𝑘𝑎𝑟

 (10) 

Em que 𝜈 representa a viscosidade dinâmica e 𝜌 a massa volúmica do ar. 

 Cálculo das variáveis 

 Temperatura não perturbada do solo 

De forma a garantir que a temperatura do solo não é perturbada pelas condições atmosféricas, 

uma das considerações iniciais definidas anteriormente, tem de ser realizado um estudo da 

variação da temperatura do solo a várias profundidades. Este estudo é considerado consistente 

quando a variação da temperatura do solo ao longo do ano, for praticamente nula. Isto significa, 

o solo, a essa profundidade, não está dependente das condições atmosféricas exteriores. 

O método utilizado para este cálculo da temperatura do solo em profundidade é apresentado por 

Kusuda et al. (1965) e pode ser definido pela equação 11: 

 

𝑇𝑠𝑜𝑙𝑜 = 𝑇𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − ∆𝑇𝑠𝑢𝑝 ∗ 𝑒

−𝑧∗√
𝑧

360∗𝛼𝑠𝑜𝑙𝑜 ∗ cos [
2𝜋

365
∗ (𝑡 − 𝑡𝑑𝑒𝑠𝑓 −

𝑧

2
∗ √

365

𝜋𝛼𝑠𝑜𝑙𝑜

)] (11) 

As variáveis da equação 11 são definidas na tabela 4: 

Tabela 4: Descrição das variáveis da equação de Kusuda. 

Variável Definição 

𝑧 Profundidade da instalação [m] 

𝛼𝑠𝑜𝑙𝑜 Difusividade térmica do solo [𝑚2/𝑑𝑖𝑎] 

𝑡 Dia da simulação[dia] 

𝑡𝑑𝑒𝑠𝑓 
Constante de desfasamento da 

temperatura[dia] 

∆𝑇𝑠𝑢𝑝 Amplitude da temperatura à superfície [℃] 

𝑇𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  Temperatura média anual à superfície [℃] 

𝑇𝑠𝑜𝑙𝑜 Temperatura do solo à profundidade z [m] 
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As variáveis definidas anteriormente podem então ser calculadas. Em primeiro lugar, foram 

definidas as características do solo presente no Campus da Alameda e, a partir destas 

condições, foi utilizada a sub-rotina do programa EnergyPlus CalcSoilSurftemp, para obter os 

valores da constante de desfasamento da temperatura à superfície, da amplitude térmica e 

temperatura média à superfície. 

 Caracterização do solo 

No portal da Câmara Municipal de  Lisboa (Lisboa ,2018) é identificado o tipo de solo presente 

no Campus da Alameda, constatando-se que é do tipo arenítico com um teor de humidade de 

15%. 

Uma vez que o presente trabalho é realizado em conformidade com valores que se encontrem 

no manual de engenharia do EnergyPlus (U.S. Department of Energy, 2017), as características 

térmicas do solo no Campus da Alameda podem ser condensadas na tabela 5. É referido, a título 

de exemplo, mais um tipo de solo presente nas tabelas do livro de Incropera et al. (2007), que 

se pode considerar como um solo típico para comparação com o presente no solo de estudo. 

Tabela 5: Características do solo do campus da Alameda do IST (Incropera et al., 2011). 

Tipo De Solo 

Densidade, 

𝜌 [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

Condutibilidade 

Térmica, k [
𝑊

𝑚.𝐾
] 

Difusividade 

Térmica,𝛼 [
𝑚2

𝑠
]2 

Calor Específico, 

𝑐𝑝[
𝐽

𝑘𝑔.𝐾
] 

Arenítico 

(15% Humidade) 
1602 2,51 1,08*10−6 

1450 

Solo típico (a 300K) 2050 0,52 1,37*10−7 1840 

 Programa CalcSoilSurftemp 

Como referido anteriormente, o cálculo dos parâmetros referentes a esta sub-rotina do 

EnergyPlus são a constante de desfasamento da temperatura do solo à superfície, da amplitude 

térmica e da temperatura anual média à superfície. 

A constante de desfasamento representa o tempo, medido em número de dias, contando a partir 

do inicio do ano até ao dia em que a temperatura do solo à superfície atinge o valor mínimo. A 

amplitude térmica toma a metade do valor da diferença entre as temperaturas mínima e máxima 

do solo à superfície, e a temperatura anual média à superfície é o valor médio da temperatura 

do solo à superfície ao longo do ano (U.S. Department of Energy, 2017).   

Para utilizar esta sub-rotina é necessário obter o ficheiro de dados climáticos para a zona de 

Lisboa a uma altitude de 109 metros. Este ficheiro climático é obtido do ficheiro Excel 

desenvolvido pelo LNEG intitulado de “Anos Meteorológicos de Referência para simulação 

dinâmica” (LNEG, 2018), que toma em consideração um ano climatérico de referência, em 

concordância com os dados climáticos dos últimos anos. 

                                                           
2 As unidades da difusividade térmica do solo são expressas, nesta tabela, em 𝑚2/𝑠 no entanto, o 

valor de difusividade térmica expressa na equação 11 tem como unidades 𝑚2/𝑑𝑖𝑎. 
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Depois de obtido o ficheiro de dados climáticos o programa necessita de duas entradas 

referentes às condições do solo em profundidade e na superfície. O primeiro determinará a 

condutibilidade e a difusividade térmicas do solo, já o segundo determinará o coeficiente de 

absorção do solo e a fração de taxa de evaporação do mesmo à superfície. Todos os valores 

serão valores médios obtidos ao longo do ano. 

Como tal, é escolhido um solo que esteja de acordo com o definido no subcapítulo anterior. De 

entre as opções escolheu-se: 

• Heavy and Damp, para o solo em profundidade (junto aos tubos) 

• Bare and Moist, para o solo à superfície 

Na figura 12 pode ver-se como esta sub-rotina foi utilizada no programa. 

 

Figura 12:Interface do programa EnergyPlus para a utilização da sub-rotina. 

 Os resultados para a constante de desfasamento da temperatura à superfície, da amplitude 

térmica e temperatura anual média à superfície, retiradas do programa, apresentam-se na tabela 

6. 

Tabela 6: Parâmetros retirados da sub-rotina "CalcSoilSurfTemp". 

Variável Valor 

𝑡𝑑𝑒𝑠𝑓  309 

∆𝑇𝑠𝑢𝑝 4,6 

𝑇𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  17,6 

 Determinação da Profundidade 

Depois de definidos os valores das variáveis da equação 10, é simulada a evolução da 

temperatura do solo a diferentes profundidades, utilizando uma folha de cálculo Excel, com o 

objetivo de obter uma profundidade, à qual se possa garantir que as perturbações a que o solo 

está sujeito sejam desprezáveis. 

Simula-se a temperatura do solo para as profundidades de 1, 2 e 3 metros, cujos resultados se 

apresentam na figura 13. 
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Figura 13: Evolução da temperatura do solo a 1, 2 e 3 metros ao longo de um ano. 

Os valores máximos e mínimos, assim como o valor médio das temperaturas (que é constante 

para qualquer das profundidades), a várias profundidades, estão condensados na tabela 

seguinte. 

 

Tabela 7: Vários valores numéricos para as diferentes profundidades de instalação. 

Profundidade Valor Máximo Valor Mínimo Diferença Média 

1 20,3 14,9 5,4 17,6 

2 18,6 16,6 2,1 17,6 

3 17,9 17,3 0,6 17,6 

 

De acordo com a tabela 7, pode concluir-se que a uma profundidade de 3 metros a variação da 

temperatura do solo pouco se desvia do valor médio, sendo a diferença entre o valor máximo e 

valor mínimo de 0,6℃. Portanto, a profundidade da instalação do tubo terra-ar será tomada como 

3 metros (𝑧 = 3𝑚). 

Para esta profundidade a temperatura do solo alcança valores muito próximos do valor médio, 

como resultado da não perturbação por fatores externos. Assim, o valor a utilizar no cálculo do 

comprimento do tubo será o valor médio de 17,61℃  (𝑇𝑠𝑜𝑙𝑜 = 𝑇𝑠 = 17,6℃). 

 Verificação do caudal mínimo de ar novo 

Um dos parâmetros que mais influencia o dimensionamento do sistema de tubos enterrados é o 

caudal de ar circulado no sistema. Este caudal é determinado consoante as especificações 

técnicas do sistema de climatização instalados. No entanto, tem de ser garantido que um caudal 

de ar novo mínimo é insuflado nos diversos espaços dos edifícios, de forma a que haja uma 

renovação de ar a cada intervalo específico de tempo. Desta feita, foram criadas 

regulamentações que obrigam a que sejam feitas renovações de ar consoante a taxa de 

ocupação dos espaços e da taxa de metabolismo dos ocupantes. Em RECS (2013) estão 

definidos os valores de caudal mínimo de ar novo em função da carga poluente associada à 

ocupação.  
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Uma vez que os pisos onde se implementará esta tecnologia são compostos, maioritariamente, 

por salas laboratoriais, assume-se que a taxa de metabolismo é a que o RECS (Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços) define como moderada. No 

entanto, há também espaços nos quais a taxa de metabolismo se pode comparar à de um 

gabinete. Para estas taxas de metabolismo, mostra-se na tabela 8 quais são as suas 

especificidades. 

 

Tabela 8: Atribuição de caudal mínimo de ar novo aos pisos 1 e 2 (RECS, 2013). 

Tipo de Atividade Taxa de Metabolismo 

(met) 

Espaço Caudal de ar novo 

[𝑚3/(ℎ𝑜𝑟𝑎. 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎)] 

Moderada (1,4 a 2,0) Laboratórios 35 

Sedentária 1,2 Gabinetes 24 

 

É necessário saber de seguida qual a taxa de ocupação de cada zona, isto é, qual o número de 

pessoas que se encontra nas zonas a estudar. Sabendo o número de pessoas que o ar que 

circula no interior de cada tubo enterrado irá servir, calcula-se o caudal mínimo de ar que circula 

em cada tubo enterrado.  

Do Repositório Digital do Projeto Campus Sustentável (Campus Sustentavel, 2013a) pode 

recolher-se o número de pessoas que ocupam as diferentes zonas térmicas. Considera-se que 

a taxa de ocupação das zonas é máxima, de forma a garantir um caudal que salvaguarde todas 

as percentagens de ocupação. Na tabela 9 pode constatar-se quais os caudais mínimos de ar 

novo a circular em cada tubo. De notar que o caudal mínimo de ar novo na tabela 9 tem como 

unidades 𝑚3/ℎ; este valor obtém-se multiplicando o valor de caudal de ar novo presente na 

tabela 8 pelo número de pessoas que cada tubo enterrado serve. 

Considerou-se que o ar que circula no interior dos tubos 1 e 3 servem zonas que apresentam 

uma taxa de metabolismo correspondente a laboratórios e o ar que no interior do tubo 2 serve 

zonas como gabinetes ou escritórios.   

Tabela 9: Valores de caudal mínimo de ar novo número de pessoas servidas por cada tubo. 

Tubo Nº de Pessoas 
Caudal mínimo de ar novo 

[𝑚3/ℎ] 

1 103 3605 

2 67 1608 

3 35 1470 

 

Comparando os valores de caudal mínimo de ar novo da tabela 9 com os respetivos caudais de 

ar novo da tabela 3, percebe-se que os sistemas de climatização presentes no Pavilhão de 

Mecânica III, para os pisos 1 e 2, respeitam as regulamentações impostas pelo RECS. Como tal, 

os valores de caudal de ar interior considerados no dimensionamento do tubo serão os valores 

presentes na tabela 3. 
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 Características do tubo 

Um dos materiais mais utilizados para a construção de condutas de ar é o betão que, apesar de 

ter uma baixa condutibilidade térmica, tem um custo de investimento inicial bastante mais 

reduzido que o de outros materiais de construção como o cobre ou o aço galvanizado. Portanto, 

o material da tubulação escolhido é o betão cujas propriedades térmicas se apresentam na tabela 

10 (Incropera et al., 2011). 

Tabela 10: Propriedades físicas e térmicas do betão. 

Material 

Massa volúmica 

[
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ] 

Condutibilidade 

Térmica [𝑤
𝑚. 𝑘⁄ ] 

Calor Específico 

[
𝐽

𝑘𝑔. 𝐾⁄ ] 

Difusividade 

Térmica [𝑚2

𝑠⁄ ] 

Betão (a 25℃) 2300 1,4 880 6,917 ∗ 10−7 

 

Quanto às suas dimensões, podem ser encontradas em um qualquer catálogo (Presdouro, 

2013). Seleciona-se um diâmetro que, ao mesmo tempo garanta uma boa área de transferência 

de calor e, garanta também, uma instalação realística do sistema. Isto é, tem de se garantir que 

o tubo não seja de dimensões muito grandes, uma vez que o espaço de implementação do 

sistema apresenta algumas restrições, como se verá nos próximos subcapítulos. Assim, 

escolheu-se um tubo de betão com o diâmetro exterior 0,4 m e um diâmetro interno de 0,36 m 

(uma espessura de 0,02 m). 

De forma a eliminar todas as impurezas, como condensados e fungicidas, deve ser aplicada uma 

camada de tinta antifúngica na superfície interior do tubo (Robbialac, 2018), garantindo assim a 

melhor qualidade do ar insuflado pelos tubos enterrados. 

 Características do ar 

Conforme anteriormente referido, o fluido de trabalho considerado é o ar e, para efeitos de 

cálculos numérico, foram tomados os valores de referência, valores a 300K, apresentados na 

tabela 11 (Incropera et al., 2011). 

Tabela 11: Propriedades do ar a 300K. 

Propriedade Valor 

Massa Volumíca [
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ] 1,1614 

Calor Específico[
𝐽

𝑘𝑔. 𝑘⁄ ] 1007 

Viscosidade Dinâmica[𝑁. 𝑠
𝑚2⁄ ] 184 ∗ 10−7 

Condutibilidade Térmica[𝑊
𝑚. 𝐾⁄ ] 26,3 ∗ 10−3 

Número de Prandtl 0,707 
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 Temperatura do ar  

De acordo com os dados meteorológicos (Clima, 2018) os valores médios de temperatura 

máxima e mínima para a cidade de Lisboa rondam os 30℃ e os 8℃, respetivamente. No entanto, 

é do conhecimento geral que existem dias para os quais as temperaturas são superiores aos 

30℃ ,pelo que se considera: 

𝑇𝑚,𝑒,𝑣𝑒𝑟ã𝑜 = 35℃ 

𝑇𝑚,𝑒,𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 = 8℃ 

 

Quanto à temperatura desejada no final do tubo enterrado, definem-se os valores de 𝑇𝑚,𝑠,𝑣𝑒𝑟ã𝑜 =

24℃ para o Verão, e de 𝑇𝑚,𝑠,𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 = 15℃ para o Inverno. O valor de 15℃ adotado para o 

Inverno, como temperatura no final dos tubos, não é uma temperatura de conforto, uma vez que 

esta ronda os 18℃. No entanto, não se poderá atingir valores tão elevados já que a temperatura 

do solo, à profundidade considerada, não atinge esse valor. 

 Dimensionamento final 

Tendo em conta os valores numéricos apresentados nos subcapítulos anteriores, podem 

calcular-se os comprimentos mínimos que cada tubo poderá vir a ter, quer na estação de 

aquecimento, quer na estação de arrefecimento. No entanto, os escoamentos no interior dos 

tubos exibirão números de Reynolds distintos, o que leva a ter valores de fatores de atrito 

diferentes. Os fatores de atrito são retirados do diagrama de Moody representado na figura 14, 

considerando que a superfície interior do tubo é hidrodinâmicamente lisa e que o escoamento é 

totalmente turbulento. 

 

Figura 14: Diagrama de Moody para obtenção do fator de fricção (Incropera et al., 2011). 
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Na tabela 12 apresentam-se os valores dos números de Reynolds e dos respetivos fatores de 

fricção, assim como os comprimentos de cada tubo para ambas as estações. 

 

Tabela 12: Comprimentos dos tubos enterrados. 

Tubo 𝑅𝑒𝐷 𝑓 𝐿𝑣𝑒𝑟𝑎𝑜[𝑚] 𝐿𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜[𝑚] 

1 3,1 ∗ 105 0,014 65,5 85 

2 7,3 ∗ 104 0,019 38 50 

3 105 0,018 41,3 53,8 

 

Considera-se então que os comprimentos dos tubos enterrados são: 𝐿1 = 85 𝑚 ; 𝐿2 = 50 𝑚 ; 𝐿3 =

53,8 𝑚 . Assegura-se com estes comprimentos que as temperaturas à saída dos tubos são as 

pretendidas para ambas as estações. 

Como o comprimento dos tubos é maior no Inverno, a temperatura do ar à saída dos tubos no 

Verão não é 24℃, como considerado anteriormente. O ar é arrefecido até 24℃ para as distâncias 

assinaladas como Lverao e continua a ser arrefecido até à distância total de cada tubo. Neste caso 

a temperatura de saída do ar em cada tubo, no Verão, é menor do que a considerada: 

 𝑇𝑚,𝑠,𝑣𝑒𝑟ã𝑜,𝑡𝑢𝑏𝑜1 = 22,7℃; 𝑇𝑚,𝑠,𝑣𝑒𝑟ã𝑜,𝑡𝑢𝑏𝑜2 = 22,3℃; 𝑇𝑚,𝑠,𝑣𝑒𝑟ã𝑜,𝑡𝑢𝑏𝑜3 = 22℃. 

 Local de implementação 

Depois de calculados os comprimentos mínimos de cada tubo, é escolhido o local onde se pode 

implementar o permutador de calor. A opção mais acertada recai no corredor entre o pavilhão de 

Mecânica III e o pavilhão de Mecânica II, assinalado a azul na figura 15. Como se pode constatar, 

a área do corredor é suficiente para que a construção dos três tubos seja possível. 

No anexo B pode ver-se como foi feita a distribuição espacial dos tubos. Assemelhou-se o 

corredor a um retângulo de comprimento 65m e largura 3m, de forma a respeitar os 

comprimentos mínimos de tubos soterrados. De referir, que as medidas aí presentes não se 

encontram à escala, uma vez que a figura presente no anexo B é meramente um esboço. 

 

Figura 15: Planta do Campus da Alameda do IST com local de implementação proposto assinalado. 
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  Perda de carga no sistema 

Para calcular as perdas de carga de cada tubo, tem de se ter em conta a geometria que cada 

tubo apresenta. Como tal, as geometrias adotadas para cada tubo podem ser consultadas no 

anexo B, onde se verificar que as geometrias dos tubos são diferentes e, como tal, as perdas de 

carga serão distintas.  

Considerando que a secção transversal de cada tubo se mantém constante em todo o seu 

comprimento, a velocidade do ar no interior dos tubos também se vai manter inalterada e, 

portanto, as perdas de carga do sistema podem ser expressas, em ordem à variação da pressão 

do sistema, ∆𝑝, através da equação 12 (Ashrae, 2009). 

 
∆𝑝 = (

𝑓𝐿

𝐷ℎ

+ ∑ 𝐶)(
𝜌𝑉2

2
) 

(12) 

 

A primeira parcela da equação 12 representa as perdas de carga em linha, 𝐿 representa o 

comprimento total do tubo (m), 𝐷ℎ o diâmetro hidráulico do tubo (m), 𝑉 a velocidade do ar (m/s), 

𝜌  a massa volúmica do ar (kg/𝑚3). O segundo termo, ∑ 𝐶 , o somatório das perdas de carga 

localizadas, como cotovelos ou admissões de ar. 

De acordo com as geometrias dos tubos apresentadas no Anexo B, o tubo 1 apresenta perdas 

de carga em linha, ao longo de 92 metros (este valor representa a soma do comprimento do tubo 

enterrado, e a ligação do local de implementação à entrada de ar novo) e perdas de carga 

pontuais em 3 cotovelos e na admissão de ar. O tubo 2 tem perdas de carga em linha ao longo 

dos 83 metros e perdas de carga pontuais em 3 cotovelos e na admissão de ar. Por último, o 

tubo 3 tem perdas de carga em linha ao longo de 55 metros e perdas de carga pontuais na 

admissão de ar e num cotovelo. 

A velocidade de circulação do ar é calculada através da divisão do caudal volumétrico, presente 

na tabela 3, pela área da secção do tubo, que é igual para os 3 tubos. 

De acordo com a Ashrae (2009), para superar as perdas de carga do tubo, devem ser instalados 

ventiladores que possuam uma potência necessária, �̇�𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎, calculada através da equação 

13. 

 �̇�𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 = 𝑄 ∗ ∆𝑝 (13) 

 

Na equação anterior, 𝑄 é o caudal volumétrico expresso em [𝑚3

𝑠⁄ ]. Na tabela 13 mostram-se os 

valores de perda de carga e as potências necessárias para que o ar circule por cada tubo 

(Ashrae, 2009). 

Tabela 13: Potência necessária para vencer cargas térmicas. 

Tubo 𝑓𝐿
𝐷ℎ

⁄  ∑ 𝐶 𝑄[𝑚3

𝑠⁄ ] 𝑉 [𝑚 𝑠⁄ ] =
𝑄[𝑚3 𝑠]⁄

𝐴[𝑚2]
 ∆𝑝[𝑁

𝑚2⁄ ] �̇�𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎[𝑊] 

Tubo 1 3,58 0,83 1,39 13,65 477 663 

Tubo 2 4,38 0,83 0,5 4,91 73 37 

Tubo 3 2,6 0,61 0,42 4,1 31,7 13 
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De seguida, é feita uma outra análise relativamente às perdas de carga do sistema, considerando 

que todo o caudal de ar insuflado pelas UTAs, é ar que circula nos tubos enterrados. Assim 

sendo, o chiller, que tem um papel predominante no aquecimento e/ou o arrefecimento do ar nas 

UTAs, deixa de funcionar. A climatização passa a ser feita única e exclusivamente pelo ar que 

circula no permutador de calor terra-ar, considerando que o caudal é o caudal total assinalado 

na tabela 3. Nesta situação, o caudal de ar que circula nos tubos enterrados, aumenta 

substancialmente e, portanto, as perdas de carga serão muito maiores. Na tabela 14 são 

mostrados os valores das perdas de carga para este caso, e da potência que os ventiladores 

terão de ter de forma a superarem as mesmas. 

Tabela 14: Potência dos ventiladores, tendo em consideração os caudais totais das UTAs. 

Tubo 𝑓𝐿
𝐷ℎ

⁄  ∑ 𝐶 𝑄[𝑚3

𝑠⁄ ] 𝑉 [𝑚 𝑠⁄ ] =
𝑄[𝑚3 𝑠]⁄

𝐴[𝑚2]
 ∆𝑝[𝑁

𝑚2⁄ ] �̇�𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎[𝑊] 

Tubo 1 3,58 0,83 2,53 24,85 1581 4000 

Tubo 2 4,38 0,83 1,25 12,28 456 570 

Tubo 3 2,6 0,61 1,47 14,44 389 572 

 

Como se pode ver, a potência necessária para vencer as perdas de carga, neste tipo de sistema, 

é bastante maior. Ao aumentar o diâmetro dos tubos isto poderia ser evitado, porém as limitações 

de espaço inerentes a este problema não permitem que tal seja efetuado. Assim, resta incluir no 

sistema, ventiladores de potência mais elevada.  

3.2 O Programa EnergyPlus  

 Alterações ao programa inicial 

Antes de se realizar qualquer simulação no programa EnergyPlus, têm de ser efetuados alguns 

ajustes ao modelo do Pavilhão de Mecânica III. Numa primeira análise deve-se fazer um estudo 

comparativo entre os diversos aspetos presentes no ficheiro do Repositório Digital do Projeto 

Campus Sustentável  (Campus Sustentavel, 2013a) e o modelo do pavilhão cedido pelo Campus 

Sustentável. Consegue-se assim garantir que a simulação do edifício é a mais precisa possível. 

As principais alterações ao programa têm em consideração o número de pessoas presentes em 

que cada zona térmica e nos tipos de equipamentos que estão referidos no ficheiro 

“MECIII_AudIST@IST”, que não estejam definidos no modelo disponibilizado ou que estejam 

mal dimensionados. Só depois de se garantir que todos os aspetos de simulação estão coerentes 

com o ficheiro de auditoria, se pode construir um modelo que simule o edifício mais próximo da 

realidade. 

Outras alterações importantes feitas no programa são os parâmetros que vão afetar o cálculo do 

PMV. Os parâmetros que estão sujeitos a alterações e que são de maior importância são: 1) 

ganhos térmicos dos ocupantes dependentes das atividades por eles realizadas; 2) o isolamento 

térmico proveniente da roupa vestida.  
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Os ganhos térmicos, inerentes às atividades realizadas pelas pessoas, são diferentes de espaço 

para espaço. Como tal, no manual de “Input Output References “ do programa EnergyPlus 

(EnergyPlus, 2015) estão tabeladas algumas atividades típicas e as taxas de metabolismo a elas 

associadas. 

Na figura 16 destaca-se o exemplo da alteração do tipo de atividade na zona térmica 8, um 

laboratório de ensino, no qual as pessoas se movimentam. Pode ver-se que o objeto “Activity 

Level Schedule Name” sofre uma alteração que vai do valor 116 W/pessoa, que representa uma 

atividade típica de um escritório, para 178 W/pessoa, um valor que segundo os manuais do 

EnergyPlus  (2015) se refere a walking about, típica de uma atividade laboratorial.   

 

Figura 16: Alteração ao objeto “Activity Level Schedule Name” da zona térmica 8. 

O isolamento térmico do vestuário utilizado pelos ocupantes toma apenas dois valores distintos 

0,5 clo3 (Clothing and Thermal Insulation) para o Verão, estação de arrefecimento, e 1 ou 1,3 clo 

para o Inverno, estação de aquecimento. Estes valores foram calculados de acordo com os 

valores apresentados em (ToolBox, 2018) e tendo em conta que no verão as pessoas estão 

vestidas com calças e uma camisola de manga curta e no inverno, além dos anteriores, têm 

também uma camisola de manga comprida e em algumas zonas térmicas um casaco. 

 Condições com sistema de AVAC ideal 

De forma a garantir as condições ideais de conforto térmico, deve ser realizada uma análise do 

sistema de ar condicionado ideal, sistema que elimina todas as cargas térmicas dos espaços. 

Desta forma avaliam-se os diferentes ganhos térmicos do edifício e, com os devidos 

refinamentos, aproxima-se o modelo de um sistema que garanta a eliminação de todas as cargas 

térmicas. Mais tarde, estes refinamentos são implementados nas simulações com o sistema de 

ar condicionado real, garantindo-se que as análises comparativas dos vários modelos estudados 

assentam nos mesmos pressupostos.  

                                                           
3 1 clo = 0.155 m2K/W, 0 clo corresponde a uma pessoa despida. 
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É utilizada a sub-rotina IdealLoadsAirSystem do programa EnergyPlus, a fim de refinar o modelo 

até se atingir as condições de conforto térmico perfeitas. Com esta simulação podem ser 

identificados os valores de conforto térmico e temperatura para o sistema de AVAC ideal, 

comparando-os com os valores dos modelos de AVAC real com e sem a implementação do 

permutador de calor terra-ar. 

Foram selecionadas 4 zonas térmicas distintas, as zonas térmicas 2, 4, 7 e 15, uma vez que 

todas elas podem vir a ser críticas, pois são escritórios e laboratórios que apresentam ocupação 

diária relativamente significativa (Campus Sustentavel, 2013a). 

Da tabela 15 à tabela 18 são apresentados os valores de PMV e das temperaturas da zona 

térmica 2, a título exemplificativo, para os meses de janeiro e de junho. Janeiro representa as 

condições na estação de aquecimento e junho as condições na estação de arrefecimento. Como 

se pode constatar pelas tabelas 15 e 17 o conforto térmico é alcançado na totalidade das horas 

e dias de ambos os meses, como visualizado pelo sombreamento a verde de todas as células 

da tabela. Depreende-se desta forma que há a eliminação de todos os ganhos térmicos da zona, 

o que permite o conforto térmico aos ocupantes da zona estudada em todas as horas de 

ocupação.  

Contrariamente ao modelo de AVAC ideal, o sistema de AVAC real4 não consegue atingir as 

condições de conforto térmico e de temperatura, tal como se apresenta nas tabelas 15,16,17 e 

18. No entanto, os valores de PMV e temperatura sofrem alterações consoante se utilize, ou não, 

o sistema de tubo enterrados na climatização do edifício.  

De referir que as escalas de cores atribuídas para as tabelas de PMV e de temperatura presentes 

neste trabalho estão expressas no Anexo C. Como o sistema de AVAC ideal garante as 

condições de conforto térmico ideais, as tabelas referidas neste subcapítulo apresentam todos 

os valores sombreados pela cor verde, não só na zona térmica 2, como em todas as outras.

                                                           
4 O sistema de AVAC real é o presente nos modelos de simulação fornecidos pelo Campus 

Sustentável 
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Tabela 15: PMV em janeiro da Zona Térmica 2 com HVAC ideal. 

 

Tabela 16: Temperatura em janeiro na Zona Térmica 2 com HVAC ideal. 
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Tabela 17:PMV em junho da Zona Térmica 2 com HVAC ideal. 

 

Tabela 18:Temperatura horárias em junho na Zona Térmica 2 com HVAC ideal. 
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 O programa Earthtube 

Para que a simulação dinâmica deste tipo de sistema seja feita no programa EnergyPlus, é 

utilizada o programa Earthtube, desenvolvido por  Lee et al. (2006). No seu trabalho, os autores 

utilizam algumas simplificações que não alteram a validade do estudo: 

• O escoamento interno do tubo é hidro e termicamente desenvolvido; 

• A temperatura do solo na vizinhança do tubo é calculada através do método de Kusuda, 

apresentado anteriormente (Kusuda & Archenbach, 1965); 

• A temperatura do solo à volta do tubo não é afetada pela presença do mesmo e, como 

tal, a temperatura do solo mantém-se constante na direção axial do tubo; 

• O tubo tem uma área transversal uniforme ao longo do seu comprimento, isto é, o 

diâmetro do tubo mantém-se sempre constante; 

• O solo em redor do tubo é homogéneo e apresenta uma condutividade térmica 

constante. 

De forma a implementar o sistema de tubos enterrados no programa, é necessário efetuar duas 

simulações distintas. Na primeira simulação, é feita a implementação dos tubos através do 

programa Earthtube. O utilizador deve, para isso, introduzir variáveis anteriormente 

determinadas; entre elas, as características do tubo e do solo, tal como na modelação numérica 

do permutador. Na figura 17 apresenta-se a interface do programa Earthtube onde se introduzem 

as caraterísticas do solo e do tubo utilizados na simulação. Ao efetuar-se a primeira simulação, 

podem recolher-se os valores da temperatura do ar no final do tubo. São estas temperaturas que 

vão ser utilizadas na segunda simulação como temperaturas do ar exterior insuflado nas UTAs. 

 

Figura 17: Variáveis a introduzir no programa Earthtube. 

Na segunda simulação, é utilizado o programa EMS (Energy Managment System). Este 

programa é uma sub-rotina do EnergyPlus que requer alguma programação. Através da sua 

utilização consegue-se transformar o ar à saída dos tubos da primeira simulação, em ar pré-

aquecido ou pré-arrefecido na entrada das UTAs na segunda simulação, permitindo desta forma 

implementar a operação de pré-aquecimento e/ou pré-arrefecimento impostas pela utilização dos 

tubos enterrados. Este ar pré-climatizado vai entrar nas UTAs e juntar-se ao ar recirculado 

proveniente das zonas térmicas a climatizar.  

Para finalizar, simula-se o caso em que se considera que apenas o ar que passa pelos tubos 

enterrados climatiza as zonas térmicas, evitando a utilização da unidade que aquece e/ou 

arrefece a água (chiller) utilizada na permuta de calor nas UTAs. 
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4 Discussão de Resultados 

O Pavilhão de Mecânica III apresenta um problema relativamente à climatização dos pisos 

subterrâneos, uma vez que nestes pisos se encontram zonas muito frias no Verão e, 

principalmente, no Inverno. 

Como referido antes, as zonas em estudo são as zonas térmicas 2, 4, 7 e 15. Como todas se 

encontram nos pisos 1 e 2 não estão sujeitas a ganhos térmicos provenientes da radiação solar 

direta. Considera-se, portanto, como principal fator influenciador do conforto térmico os ganhos 

térmicos do corpo humano e, como se verifica em algumas zonas, a ocupação não chega a 

valores suficientemente elevados para permitirem manter a temperatura das zonas em valores 

de conforto térmico neutros. 

A taxa de ocupação diária das zonas é definida na tabela 19 na qual se realçam as horas, em 

que há ocupação das zonas, uma vez que o conforto térmico é apenas considerado quando há 

um número razoável de pessoas a ocupar os espaços. Assim sendo, os intervalos de ocupação 

diária a ter em consideração são das 09h:00m até 12h:00m e das 13h:00m às 18h:00m. 

Tabela 19: Taxa de ocupação diária. 

Hora Taxa de ocupação [%] 

00:00-07:00 0 

07:00-08:00 25 

08:00-12:00 100 

12:00-13:00 25 

13:00-14:00 75 

14:00-18:00 100 

18:00-24:00 0 

 

Neste capítulo são analisados os resultados para três situações distintas de conforto térmico e 

de temperatura das zonas térmicas. Em primeiro lugar, serão analisados os valores de PMV e 

de temperatura das zonas sem o permutador de calor estudado. Em segundo lugar, estes valores 

são comparados com a introdução do sistema de tubos enterrados, com e sem o auxílio do 

chiller, para climatização do ar insuflado nas zonas térmicas. Por último, é feita uma análise 

económica de cada uma das três situações: sem tubo enterrado, com tubo enterrado e chiller, e 

só com tubo enterrado.  
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4.1 PMV e Temperaturas das Zonas térmicas 

 Zona Térmica 2 

A zona térmica 2, assinalada a azul na figura 18, é constituída por duas salas distintas, uma 

delas um gabinete e outra uma sala de assistência técnica a um monta cargas instalado no piso 

3. Como se está perante uma zona térmica que tem um gabinete e, portanto, ocupação diária, 

deve ser feito um estudo do conforto térmico nas várias simulações. 

 

Figura 18: Planta do piso 1 do Pavilhão de Mecânica III com a zona térmica 2 sombreada. 

 

 Condições sem permutador 

Como se pode observar nas tabelas 20 e 22 os valores de PMV são sempre negativos e chegam 

a encontrar-se abaixo de -0,5 na parte da manhã e no fim do dia, alturas do dia em que o ar 

condicionado está desligado. No entanto, entre as 9h00 e as 12h00 estes valores mantêm-se na 

escala de desconforto térmico, apesar do ar condicionado já estar em funcionamento. Estes 

valores acentuam-se para o mês de junho, chegando a ter alguns dias em que se chega a ter 

desconforto térmico ao longo de todo o dia, como nos dias 1 e 11 de junho em que o PMV atinge 

sempre valores de desconforto térmico. 

As tabelas 21 e 23 mostram que as temperaturas na zona térmica 2 estão em larga escala abaixo 

da temperatura normal de conforto térmico, indo ao encontro do que foi dito no parágrafo anterior. 

Apenas no mês de junho existem algumas horas em que a temperatura sobe acima dos 20ºC. 

No mês de janeiro a temperatura nunca chega a ultrapassar os 16ºC. 
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Tabela 20: PMV horário da zona térmica 2 para o mês de janeiro sem permutador de calor. 

 

Tabela 21: Temperatura horária da zona térmica 2 para o mês de janeiro sem permutador de calor. 
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Tabela 22: PMV horário da zona térmica 2 para o mês de junho sem permutador de calor. 

 

Tabela 23: Temperatura horária da zona térmica 2 para o mês de junho sem permutador de calor. 
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 Condições com permutador 

Ao observar as tabelas 24 e 26 consegue perceber-se que a introdução do sistema de tubos 

enterrados melhora substancialmente os valores de PMV. Com a instalação do permutador 

grande parte dos valores de PMV entre as 9h e as 12h passam a ter valores neutros, isto é, entre 

-0,5 e 0,5. No mês de junho continua a verificar-se que existe desconforto térmico, na maior parte 

dos dias, na parte da manhã. No entanto, existe uma melhoria significativa em relação à situação 

sem permutador. O desconforto passa a existir até, sensivelmente, às 10h e não até as 13h como 

anteriormente. 

Nas tabelas de temperatura, tabelas 25 e 27, verifica-se o aparecimento de muitas zonas verdes, 

indicativas do aparecimento de temperaturas que se consideram temperaturas de conforto 

térmico. Principalmente em junho, durante várias horas as temperaturas chegam a ultrapassar 

os 20ºC, algo que raramente acontecia num sistema sem o permutador de calor terra-ar. 

Como se pode ver pela figura 19 e 20 existe, em ambos os dias, um aumento de 2ºC na 

temperatura operativa da zona térmica e um aumento dos valores de PMV, garantindo conforto 

térmico na quase totalidade das horas. De referir que para esta zona térmica o fator de 

isolamento térmico das roupas é de 1,3 clo para o Inverno. 

 

Figura 19: Valores de PMV e Temperatura, com e sem permutador, para o dia 11 de janeiro na zona térmica 2. 

 

Figura 20:Valores de PMV e Temperatura, com e sem permutador, para o dia 11 de junho na zona térmica 2. 
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Tabela 24:PMV horário da zona térmica 2 para o mês de janeiro com permutador de calor. 

 

Tabela 25: Temperatura horária da zona térmica 2 para o mês de janeiro com permutador de calor. 
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Tabela 26:PMV horário da zona térmica 2 para o mês de junho com permutador de calor. 

 

Tabela 27:Temperatura horária da zona térmica 2 para o mês de junho com permutador de calor. 
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 Condições apenas com permutador 

Ao usar apenas o ar do tubo enterrado para climatizar as zonas térmicas obtêm-se resultados 

em tudo parecidos com os obtidos utilizando uma mistura do ar novo pré-climatizado no tubo 

enterrado e do ar climatizado pelas serpentinas das UTAS, onde corre água proveniente do 

chiller.  

De acordo com a tabela 28, no mês de janeiro a implementação do sistema de tubos enterrados 

melhora substancialmente as condições de conforto térmico na zona térmica 2, passando a ter 

apenas 15 horas na zona de desconforto térmico frio em vez das 82 horas anteriores. Se apenas 

se considerar que o ar circulado no sistema de tubos enterrados é insuflado nos espaços, não 

haverá grandes alterações no conforto térmico.  

Quando comparado com a situação em que o ar do tubo enterrado é misturado com o ar 

climatizado pelas serpentinas das UTAS, passa a haver apenas mais 12 horas consideradas 

“muito frias”, quando só o ar que passa no tubo enterrado é insuflado, totalizando 167 horas. No 

entanto, é já uma melhoria significativa, uma vez que se consegue reduzir o número de horas 

“muito frias” de 231 para 167.  

Para o mês de junho existe um pequeno aumento nos valores da temperatura. Como se pode 

constatar na tabela 29, a implementação do sistema de tubos enterrados aumenta 

significativamente o número de horas em que se atinge o conforto térmico: passa de 128 horas 

sem o permutador de calor para 198 usando o permutador em conjunto com o chiller, chegando 

até às 206 horas com a climatização feita apenas pelo ar do tubo enterrado. Estes números 

traduzem um aumento no número de horas de conforto de 32,5%. 

 

Tabela 28: Comparação do número de horas, divididas pela escala de PMV, para o mês de janeiro da zona térmica 2. 

Escala de conforto 

térmico 

PMV Temperaturas 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Muito frio 0 0 0 231 155 167 

Frio 82 15 15 17 91 79 

Neutro 166 233 233 0 2 2 

Quente 0 0 0 0 0 0 

Muito quente 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 29: Comparação do número de horas, divididas pela escala de PMV, para o mês de junho da zona térmica 2. 

Escala de conforto 

térmico 

PMV Temperaturas 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas 

com 

Permutador 

Muito frio 0 0 0 70 6 2 

Frio 112 42 34 147 84 73 

Neutro 128 198 206 23 150 165 

Quente 0 0 0 0 0 0 

Muito quente 0 0 0 0 0 0 

 

 Zona Térmica 4 

A zona térmica 4, assinalada a azul na figura 21, é constituída por cinco laboratórios e uma sala 

técnica. Esta zona apresenta um grande nível de ocupação, pelo que deve ser feita a análise do 

conforto térmico nela experienciado. 

 

Figura 21: Planta do piso 1 do Pavilhão de Mecânica III com a zona térmica 4 sombreada. 

 Condições sem permutador 

Tal como acontece na zona térmica 2, esta zona também apresenta valores de PMV sempre 

negativos e, como tal, de desconforto em alguns períodos de ocupação. No mês de junho os 

valores de PMV abaixo de -0,5 chegam a ser a grande maioria quando comparados com os 

valores de PMV neutro. Só no mês de janeiro é atingido o conforto térmico durante as horas de 

ocupação, a partir das 11h:00. Em junho existe um grande número de dias em que o conforto 

térmico não é atingido. 

Na generalidade, as temperaturas sentidas nesta zona térmica são um pouco mais elevadas, 

quando comparadas com a zona térmica 2. No entanto, este aumento não é significativo para 

que se atinja valores de conforto térmico na maioria das horas de ocupação. Das tabelas 31 e 

33 pode comprovar-se que em janeiro há algumas horas em que as temperaturas chegam a 

ultrapassar os 16ºC e em junho o número de horas que a temperatura se eleva dos 20ºC é 

significativamente baixo, não se atingindo assim o conforto térmico desejado. 
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Tabela 30: PMV horário da zona térmica 4 para o mês de janeiro sem permutador de calor. 

 

Tabela 31: Temperatura horária da zona térmica 4 para o mês de janeiro sem permutador de calor. 
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Tabela 32: PMV horário da zona térmica 4 para o mês de junho sem permutador de calor. 

 

Tabela 33: Temperatura horária da zona térmica 4 para o mês de junho sem permutador de calor. 
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 Condições com permutador 

Com a implementação do sistema de tubos enterrados, como se pode ver na tabela 34, em todas 

as horas de ocupação da zona térmica 4 o conforto térmico é atingido, assemelhando-se ao 

sistema de HVAC ideal descrito anteriormente. Já em junho, a tabela 36 mostra que há um 

aumento significativo do número de horas que se atinge valores de PMV neutro. Apenas na parte 

da manhã, entre as 9h:00 e as 10h:00, continua a haver algumas horas em que não se atinge o 

conforto térmico. 

Quanto às temperaturas nos dois meses, pode verificar-se que em junho as temperaturas 

atingem muitas vezes valores de conforto, na grande maioria das vezes acima dos 20ºC. Em 

janeiro, as temperaturas chegam a valores considerados de conforto térmico no inverno, 

principalmente na parte da tarde.  

Considerando os dias 15 de janeiro e 15 de junho, pode observar-se nas figuras 22 e 23 que o 

sistema de tubos enterrados garante que o PMV, em ambos os dias, atinge sempre valores de 

conforto térmico. Existe também um aumento na temperatura de sensivelmente 2ºC. Para esta 

zona térmica o fator de isolamento térmico das roupas é de 1,3 clo para o Inverno. 

 

Figura 22: Valores de PMV e Temperatura, com e sem permutador, para o dia 15 de janeiro na zona térmica 4. 

 

Figura 23:Valores de PMV e Temperatura, com e sem permutador, para o dia 15 de junho na zona térmica 4.
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Tabela 34:PMV horário da zona térmica 4 para o mês de janeiro com permutador de calor. 

 

Tabela 35: Temperatura horária da zona térmica 4 para o mês de janeiro com permutador de calor. 
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Tabela 36:PMV horário da zona térmica 4 para o mês de junho com permutador de calor. 

 

Tabela 37:Temperatura horária da zona térmica 4 para o mês de junho com permutador de calor. 
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 Condições Apenas com permutador 

Sem o auxílio do chiller na climatização da zona térmica 4, os valores de temperatura e PMV 

pouco se alteram quando comparados com a situação anterior. Desta feita, de acordo com a 

tabela 38, em janeiro o número de horas em que se sente muito frio, relativamente a 

temperaturas interiores, aumenta de 51 para 90. Isto acontece, pois, a temperatura do ar no fim 

do tubo nunca atinge valores de conforto e sem a ajuda de um outro tipo de climatização haverá 

uma diminuição da temperatura nos espaços. Em junho acontece precisamente o contrário: há 

um aumento do número de horas em que a temperatura é considerada de conforto térmico, 

diminuindo o número de horas em que a temperatura é reduzida, como se pode ver na tabela 

39. 

Esta diminuição de temperaturas em janeiro, e aumento em junho, reflete-se pouco no número 

de horas em que os valores de PMV se encontra na zona de sensação térmica neutra. Existe 

apenas uma redução de 3 horas em janeiro e um aumento de 10 horas em junho.  O que pode 

ser explicado, pelo facto de se considerar um valor muito elevado de isolamento térmico, para a 

taxa de metabolismo elevada referente à zona térmica em questão, provocando uma sensação 

de conforto térmico quando na realidade a temperatura sentida na zona térmica é reduzida. 

De realçar que com a implementação do sistema de tubos enterrados se atinge conforto térmico 

na totalidade das horas de ocupação para o mês de janeiro. Este aumento traduz-se num 

acréscimo de 21% no número de horas em que se atinge o conforto térmico. Em junho este 

aumento é na ordem dos 62,5%, um aumento, também ele, muito significativo. 

 

Tabela 38: Comparação do número de horas, divididas pela escala de PMV, para o mês de janeiro da zona térmica 4. 

Escala de conforto 

térmico 

PMV Temperaturas 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas 

com 

Permutador 

Muito frio 0 0 0 164 51 90 

Frio 53 0 3 84 165 139 

Neutro 195 248 245 0 32 19 

Quente 0 0 0 0 0 0 

Muito quente 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 39: Comparação do número de horas, divididas pela escala de PMV, para o mês de junho da zona térmica 4. 

Escala de conforto 

térmico 

PMV Temperaturas 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Muito frio 0 0 0 22 0 0 

Frio 163 18 8 209 54 17 

Neutro 77 222 232 9 186 223 

Quente 0 0 0 0 0 0 

Muito quente 0 0 0 0 0 0 

 

 Zona Térmica 7 

A zona térmica 7, assinalada a azul na figura 24, é constituída por apenas uma sala de apoio 

aos laboratórios do piso. Esta zona térmica tem, a par da zona térmica 4, uma elevada ocupação 

por parte de alunos e professores. Sendo um espaço mais pequeno que a zona térmica 4, os 

ganhos térmicos provenientes da ocupação do espaço são mais significativos, pelo que deve ser 

feita uma análise do comportamento térmico deste espaço. 

 

 

Figura 24: Planta do piso 1 do Pavilhão de Mecânica III com a zona térmica 7 sombreada. 

 

 Condições sem permutador 

A zona térmica 7 é uma zona que apresenta uma elevada densidade ocupacional, pelo que os 

valores de temperatura e de PMV para esta zona são perto dos ideais, na medida em que o 

metabolismo é suficiente para gerar cargas térmicas capazes de assegurar um ambiente 

aceitável. Apenas durante a manhã, até às 10h00, apresenta valores de PMV abaixo dos -0,5.  

Ao contrário das zonas térmicas analisadas anteriormente, na zona térmica 7 e na maior parte 

das horas de ocupação é atingido o conforto térmico. Como se pode ver na tabela 40 e 42 os 
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valores de PMV encontram-se maioritariamente na zona neutra, apresentando até valores acima 

do 0, como por exemplo no dia 12 de janeiro e 14 de junho. 

Nas tabelas 41 e 43 vê-se o aparecimento de temperaturas assinaladas a verde, principalmente 

no mês de janeiro, algo que não acontece nas outras zonas térmicas estudadas. Em junho, o 

número de horas na parte da tarde, que a temperatura da zona é considerada de conforto 

térmico, é significativamente grande, constata-se também a existência de poucas horas 

consideradas “muito frias”.  
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Tabela 40: PMV horário da zona térmica 7 para o mês de janeiro sem permutador de calor. 

 

Tabela 41: Temperatura horária da zona térmica 7 para o mês de janeiro sem permutador de calor. 
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Tabela 42: PMV horário da zona térmica 7 para o mês de junho sem permutador de calor. 

 

Tabela 43: Temperatura horária da zona térmica 7 para o mês de junho sem permutador de calor. 
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 Condições com permutador 

Como esperado, a implementação do tubo enterrado no sistema de climatização da zona térmica 

7 reduz, quase na sua totalidade, o número de horas nas quais a sensação térmica é considerada 

fria. Como se pode ver nas tabelas 44 e 46, o número de horas que têm o PMV menor que -0,5 

é muito reduzido. Porém, há o aparecimento residual de algumas horas em que o PMV é maior 

que 0,5, o que significa que nesses períodos dos meses de janeiro e junho a sensação térmica 

pode ser de calor, aspeto que ainda não foi objeto de análise até ao momento nesta tese. Estes 

resultados estão relacionados com a elevada carga térmica proveniente do grande número de 

ocupantes, quando comparados com outras zonas térmicas, e com o facto do espaço ter 

dimensões muito reduzidas, o que faz com que estas cargas sejam muito mais significativas do 

que em qualquer outra zona térmica. Esta ocorrência salienta-se no dia 10 de janeiro, em que se 

registam duas horas onde o PMV é superior ao considerado neutro. 

A temperatura sentida nesta zona aumenta nos dois meses, em comparação com o sistema sem 

o permutador de calor. Tal como acontecia antes, os valores de temperatura das 09h:00 até 

12h:00 mantém-se mais baixos do que os apresentados na parte da tarde. Em junho as 

temperaturas chegam a ultrapassar os 22ºC durante muitas horas e em janeiro ultrapassam os 

18ºC principalmente nos dias 10 e 11. 

Na figura 25 pode observar-se a evolução do PMV e da temperatura no dia 10 de janeiro. Com 

a implementação do permutador de calor pode ver-se que há um aumento no valor do PMV que 

chega a subir acima de 0,5, assim como um aumento da temperatura sentida no mesmo dia que 

chega perto dos 19ºC 

 

Figura 25: Valores de PMV e Temperatura, com e sem permutador, para o dia 10 de janeiro na zona térmica 7. 
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Tabela 44:PMV horário da zona térmica 7 para o mês de janeiro com permutador de calor. 

 

Tabela 45: Temperatura horária da zona térmica 7 para o mês de janeiro com permutador de calor. 
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Tabela 46:PMV horário da zona térmica 7 para o mês de junho com permutador de calor. 

 

Tabela 47:Temperatura horária da zona térmica 7 para o mês de junho com permutador de calor. 

 



 

56 
 

 Condições apenas com permutador 

Ao ser feita a climatização da zona térmica 7, apenas com o ar insuflado pelo tubo enterrado, 

não são melhoradas as condições de conforto térmico e de temperatura analisadas em 4.1.3.2.  

Apesar de no mês janeiro as condições com e sem o auxílio do chiller serem semelhantes, ao 

observar-se a tabela 48, pode constatar-se que existe um aumento no número de horas ditas 

“muito frias” (de 110 para 121). No entanto, neste mesmo mês, a implementação do sistema de 

tubos enterrados mostra-se muito vantajosa, uma vez que permite a abolição, quase total, do 

número de horas de desconforto térmico em termos de PMV, verificadas apenas até às 9h00 do 

dia 15 de janeiro, como se pode ver pela tabela 44.  

De acordo com a tabela 49 existe, em junho, um aumento muito significativo do número de horas 

consideradas “quentes”, perfazendo um total de 56 horas. Este valor representa 23,3% do 

número total de horas de ocupação, um valor muito elevado quando comparado com outras 

zonas térmicas. Este aumento, é também acompanhado pela redução do número de horas de 

conforto térmico em termos de PMV, quando comparado com o sistema de climatização sem o 

permutador de calor, passando de 186 horas para 180 horas. 

Nesta zona térmica não se mostra vantajoso desligar o chiller, principalmente para o mês de 

junho, uma vez que as cargas térmicas aí presentes são demasiado intensas, para que possam 

ser eliminadas apenas pelo ar arrefecido pelo solo. 

Tabela 48: Comparação do número de horas, divididas pela escala de PMV, para o mês de janeiro da zona térmica 7. 

Escala de conforto 

térmico 

PMV Temperaturas 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Muito frio 0 0 0 176 110 121 

Frio 12 1 1 66 102 98 

Neutro 236 244 245 6 36 29 

Quente 0 3 2 0 0 0 

Muito quente 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 49: Comparação do número de horas, divididas pela escala de PMV, para o mês de junho da zona térmica 7. 

Escala de conforto 

térmico 

PMV Temperaturas 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Muito frio 0 0 0 66 10 3 

Frio 54 12 4 131 94 44 

Neutro 186 228 180 43 136 193 

Quente 0 0 56 0 0 0 

Muito quente 0 0 0 0 0 0 
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 Zona Térmica 15 

A zona térmica 15, assinalada a azul na figura 26, é constituída por 4 gabinetes de apoio aos 

laboratórios e uma oficina. Uma vez que ainda não foi analisada nenhuma zona do piso 2 e, 

como esta zona é constituída por gabinetes de ensino, que diariamente têm ocupantes, é objeto 

de análise para a presente dissertação. 

 

Figura 26: Planta do piso 2 do Pavilhão de Mecânica III com a zona térmica 15 sombreada. 

 Condições sem permutador 

A zona térmica 15 apresenta uma variação muito grande dos valores de PMV, ao longo do dia. 

Isto deve-se ao facto desta zona se situar num piso superior (um piso acima daquele em que se 

situavam as zonas antes analisadas) e, assim, ao estar mais próximo da superfície, está mais 

sujeito às variações das condições atmosféricas exteriores. Como se pode ver nas tabelas 50 e 

52, os valores de PMV descem pontualmente até valores abaixo de -1 e, ao longo do mesmo 

dia, sobem até valores que estão dentro dos considerados como neutros.  

Em janeiro, a maior parte das horas de ocupação têm, como valores de PMV valores abaixo de 

-0,5, o que acontece em quase todos os dias até às 14h00. Também em janeiro, há um elevado 

número de dias, em que estes valores de PMV estão sempre fora da classe de conforto térmico, 

representando 20% dos dias. Em junho, as condições de conforto térmico assemelham-se às 

das zonas térmicas 2 e 4, abaixo de -0,5 até às 13h00 e de conforto térmico na parte da tarde. 

Quanto às temperaturas sentidas nos espaços, a tabela 51, mostra que em janeiro as 

temperaturas são, na maior parte das vezes, muito abaixo do estabelecido como temperatura de 

conforto, chegando, em alguns casos, abaixo dos 10ºC. Na tabela 53, constata-se que no mês 

de junho, há uma grande amplitude nos valores das temperaturas, que chegam a alcançar 

valores abaixo dos 18ºC na parte da manhã e acima dos 21ºC na parte da tarde, indo ao encontro 

do que foi dito no parágrafo anterior, relativamente aos valores de PMV.
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Tabela 50: PMV horário da zona térmica 15 para o mês de janeiro sem permutador de calor. 

 

Tabela 51: Temperatura horária da zona térmica 15 para o mês de janeiro sem permutador de calor. 
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Tabela 52: PMV horário da zona térmica 15 para o mês de junho sem permutador de calor. 

 

Tabela 53: Temperatura horária da zona térmica 15 para o mês de junho sem permutador de calor. 
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 Condições com permutador 

Tal como acontece em todas as zonas térmicas analisadas, os valores de PMV e de temperatura 

sobem quando o permutador de calor é implementado no sistema de climatização do edifício. 

Na tabela 54 pode verificar-se que, em janeiro, o número dias em que o PMV era sempre inferior 

a -0,5 é nulo. De facto, os valores de PMV atingem, em todos os dias na parte da tarde, valores 

considerados neutros, chegando em alguns casos a ser superior a 0. De referir que desta feita, 

não se observam valores de PMV inferiores a -1, pelo que há um aumento da generalidade dos 

valores de PMV aproximando-se assim mais do nível de conforto térmico. No que toca ao mês 

de junho, deve referir-se que se atinge o conforto térmico por volta das 11h00, contrastando com 

as 13h00 no caso em que não se tem tubos enterrados. Este conforto térmico mantém-se ao 

longo de todas as horas de ocupação, pelo que há um aumento do número de horas de conforto 

térmico, quer em janeiro, quer em junho. 

Apesar de haver um aumento dos valores de temperatura nos espaços, estes continuam a ser 

muito reduzidos. No mês de janeiro, a mancha de valores sombreados a azul escuro 

(temperaturas “muito frias”) continua a representar a grande maioria das horas, aparecendo, no 

entanto, alguns valores representados a verde. Relativamente a junho, pode ver-se que os 

valores sombreados a azul escuro são muito reduzidos, comparativamente ao caso analisado no 

ponto anterior. Continuam, assim, a subsistir temperaturas reduzidas na parte da manhã, e na 

parte da tarde estas sobem até valores que estão dentro dos considerados como valores de 

conforto térmico, chegando a alcançar, em algumas horas, valores acima dos 23ºC. 

Na figura 27 verifica-se um aumento ligeiro dos valores de PMV e das temperaturas. Com a 

implementação do tubo as temperaturas sobem cerca de 1ºC, ultrapassando os 20ºC. Os valores 

de PMV passam a estar dentro dos limites de conforto, por volta das 12h00, como referido nos 

parágrafos anteriores.  

 

Figura 27: Valores de PMV e Temperatura, com e sem permutador, para o dia 12 de junho na zona térmica 15. 
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Tabela 54:PMV horário da zona térmica 15 para o mês de janeiro com permutador de calor. 

 

Tabela 55: Temperatura horária da zona térmica 15 para o mês de janeiro com permutador de calor. 
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Tabela 56:PMV horário da zona térmica 15 para o mês de junho com permutador de calor. 

 

Tabela 57:Temperatura horária da zona térmica 15 para o mês de junho com permutador de calor. 
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 Condições apenas com permutador 

Tal como acontece em todas as zonas térmicas analisadas anteriormente, as condições de 

conforto melhoram com a introdução do permutador de calor terra-ar e, nesta zona térmica, a 

utilização isolada do ar circulante nos tubos enterrados na climatização do edifício chega a ser 

até uma solução bem mais benéfica no mês de junho. 

No mês de janeiro, como se pode ver na tabela 58, atinge-se o conforto térmico num maior 

número de horas de ocupação, o que representa um aumento do número de horas neutras de 

54% para 72,9%. Em relação à temperatura sentida na zona térmica, pode ver-se que o número 

de horas “muito frias” sofre uma redução de 210 horas (84,6% do número total de horas) para 

167(67,3%). Porém, o número de horas, nas quais a temperatura atinge valores de conforto 

térmico, continua a ser muito reduzido. Isto pode ser explicado pela mesma razão analisada para 

a zona térmica 4, o facto de se ter considerado um valor de isolamento térmico muito elevado, 

para uma taxa de metabolismo elevada, faz com que a sensação térmica tenha valores na escala 

de conforto, acima dos valores da temperatura sentida na zona. 

Em junho, a solução de climatizar o edifício apenas com o ar exterior vindo do permutador de 

calor, mostra ser de longe a mais vantajosa. Como se pode observar pela tabela 59, os valores 

de PMV da classe neutra aumentam substancialmente, representando 86,3% de todas as horas 

de ocupação mensal. Este valor é bastante satisfatório quando comparado com os 58% sem a 

utilização do permutador e os 74,2% do caso da climatização feita através do ar proveniente dos 

tubos e do climatizado pelas UTAs. Quanto às temperaturas sentidas na zona, este aumento é 

ainda mais relevante, chegando a ser, o número de horas nas quais a temperatura é considerada 

de conforto térmico, perto de 90%, contrastando com os 44% do caso onde não se considera o 

permutador para a climatização do edifício. 

 

Tabela 58:Comparação do número de horas, divididas pela escala de PMV, para o mês de janeiro da zona térmica 
15. 

Escala de conforto 

térmico 

PMV Temperaturas 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Muito frio 0 0 0 210 170 167 

Frio 114 67 74 38 73 77 

Neutro 134 181 174 0 5 4 

Quente 0 0 0 0 0 0 

Muito quente 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 59: Comparação do número de horas, divididas pela escala de PMV, para o mês de junho da zona térmica 15. 

Escala de conforto 

térmico 

PMV Temperaturas 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Sem 

Permutador 

Com 

Permutador 

Apenas com 

Permutador 

Muito frio 0 0 0 23 3 0 

Frio 100 62 13 112 80 26 

Neutro 140 178 207 105 157 214 

Quente 0 0 20 0 0 0 

Muito quente 0 0 0 0 0 0 

 

4.2 Análise energética e económica 

Do ponto de vista térmico, a implementação do sistema de tubos enterrados mostrou ser uma 

solução bastante prometedora. No entanto, tem de ser feita também uma análise do ponto de 

vista económico e energético deste tipo de sistema. 

Através do programa EnergyPlus conseguem recolher-se os valores dos consumos energéticos 

para cada um dos três casos estudados na presente dissertação. Seguidamente é efetuada a 

comparação dos valores do consumo energético do sistema de AVAC. Na tabela 60, estão 

assinalados os consumos mensais para cada um dos casos. 

Tabela 60:Consumo mensais do sistema HVAC em cada um dos casos. 

Mês Sem tubo [kWh] Com tubo [kWh] Só com tubo [kWh] 

Janeiro 9559 9164 9173 

Fevereiro 8852 8431 8442 

Março 7333 6905 6916 

Abril 15288 11333 5765 

Maio 15112 10951 4787 

Junho 14746 10657 4382 

Julho 15630 11638 5472 

Agosto 9756 7297 3397 

Setembro 15094 11067 4862 

Outubro 14584 10447 4315 

Novembro 11746 9438 6345 

Dezembro 8768 8367 8377 

Total [kWh/ano] 146468 115695 72233 
 

De referir que o valor de consumo energético associado ao AVAC do caso em que não se 

implementa o tubo enterrado (146468 kWh/ano), corresponde ao consumo apresentado na figura 

9 (104727 kWh/ano). Estes consumos mostram uma discrepância de 29%, sendo um dos 
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motivos o facto do programa admitir que os horários de ocupação e as potências instaladas nos 

vários espaços são valores médios, quando estes são agrupados em zonas térmicas. Outro 

motivo desta diferença de valores é devido ao programa não admitir vários tipos de climatização 

numa única zona térmica, pelo que existe a impossibilidade de definir a existência de 

equipamentos suplementares à climatização implementada. 

A tabela 60 mostra os valores do consumo total do AVAC de todo o edifício; no entanto, ainda 

não estão considerados os consumos dos ventiladores associados à implementação do 

permutador de calor terra-ar. Devem ser consideradas as potências apresentadas nas tabelas 

13 e 14, adicionando os consumos energéticos das mesmas aos consumos presentes na tabela 

60. Na tabela 61 mostram-se os valores de consumos finais de cada uma das situações 

estudadas, assim como os custos energéticos e económicos que se podem vir a obter com a 

implementação de cada solução, tendo em consideração que um kWh custa 0,1368€ (EDP, 

2018). 

Tabela 61: Custos anuais inerentes ao sistema de AVAC do Pavilhão de Mecânica III. 

 
AVAC 

[kWh/ano] 

Ventiladores 

[kWh/ano] 

Total 

[kWh/ano] 

Custo Anual 

[€] 

Sem 

permutador 
146468 0 146468 20.036,80 

Com 

permutador 
115695 6246 121941 16.681,53 

Só com 

permutador 
72233 45044 117277 16.043,50 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 61, a implementação do tubo enterrado 

garante uma poupança anual que ronda os 3350€, quando o sistema trabalha em conjunto com 

o chiller na climatização do edifício, reduzindo a fatura energética relativa ao AVAC em 17%, de 

146468 kWh/ano para 121941 kWh/ano. 

Quando a climatização do edifício é assegurada apenas com o ar vindo dos tubos enterrados, a 

diminuição dos consumos energéticos é ainda maior, chegando a representar uma redução de 

20%, o que significa uma poupança que ronda os 4000€ ao fim de um ano, relativamente ao 

AVAC o edifício. Como se pode constatar, o consumo elétrico dos ventiladores representa uma 

grande fatia do consumo de eletricidade, 45044 kWh/ano dos 117277 kWh/ano totais, 

correspondentes a 38% do consumo total do AVAC. Como dito anteriormente, um maior diâmetro 

dos tubos do permutador de calor, provoca uma redução das perdas de carga do sistema com a 

consequente diminuição da potência requerida dos ventiladores, podendo vir a tornar esta opção 

ainda mais rentável. 

Como se pode ver pela figura 28, o consumo energético associado aos meses da estação de 

arrefecimento, de abril até outubro, sofre uma redução significativamente mais acentuada do que 
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na estação de aquecimento. Em alguns meses, como maio e setembro, se apenas o permutador 

de calor for usado para a climatização dos espaços, consegue-se uma redução de 70% dos 

consumos associados ao AVAC. Para os meses da estação de aquecimento, a implementação 

do sistema de tubos enterrados não se revela tão eficaz como para os meses de arrefecimento.  

 

Figura 28: Consumos desagregados pelos meses do ano. 

Considerando a solução para a climatização das zonas térmicas apenas com o ar que circula 

pelo sistema de tubos enterrados, na estação de arrefecimento, existe uma redução do consumo 

energético que chega a ser superior a 50%, quando comparada com a solução onde a 

climatização é assegurada com o auxílio do chiller. O mesmo não acontece para a estação de 

aquecimento, onde os valores do consumo energético são iguais. 

De uma maneira geral, avaliados os vários parâmetros, este sistema de tubos enterrados 

estudado, garante uma poupança significativa nos consumos energéticos do sistema de 

climatização do edifício, e por consequência das emissões de agentes poluentes, indo de 

encontro às regulamentações nacionais e internacionais recomendadas.  

No entanto, têm de ser estudados os custos iniciais de investimento deste tipo de sistema de 

climatização, conseguindo assim saber qual é o tempo de recuperação do investimento feito 

neste tipo de aplicação.  

Este tipo de análise tem em consideração vários aspetos que vão desde a abertura da vala onde 

se colocará o permutador de calor, até aos ventiladores extra que a implementação deste sistema 

implica. Para tal, foram definidos os custos extra aquando da construção do permutador, tendo 

em conta que as grandes ações da implementação do sistema de tubos enterrados consistem 

em: 

• Escavação em terras de qualquer natureza para abertura de vala, com meios mecânicos; 

• Colocação das manilhas de betão; 

• Fixação dos ventiladores adicionais; 

• Execução de aterro da vala com terras provenientes da escavação realizada, incluindo 

espalhamento e compactação. 
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Considera-se que o custo de abertura da vala é de 5€/m3 e da execução do aterro é 6€/m3, e 

que o local escolhido para a implementação do tubo tem um volume de 585 m3 de solo. Este 

valor é obtido através da multiplicação da largura do corredor (3m) pelo comprimento (65m) pela 

profundidade da instalação (3m). 

O número total de manilhas de betão a usar no sistema tem em conta a soma dos comprimentos 

dos 3 tubos, perfazendo um total de 188,8 m de tubo enterrado. Isto equivale a ter 175 manilhas 

de betão, uma vez que as manilhas consideradas têm 1,08 m de comprimento (Presdouro, 2013). 

O preço de cada manilha com diâmetro igual ao considerado (0,4 m) é de 7,71€ (Presdouro, 

n.d.).  

Tendo em consideração dois casos distintos para a climatização com o sistema de tubos 

enterrados, com e sem auxílio do chiller, deve-se escolher os ventiladores a usar em cada caso 

tendo em conta as diferentes potências requeridas. Para ambos os casos, os ventiladores 

escolhidos devem ter uma potência nominal que seja igual ou maior às apresentadas nas tabelas 

13 e 14, potência necessária. Os ventiladores escolhidos para cada um dos casos são da marca 

“casals” e estão apresentados na tabela 62 (Casals, 2017). 

Tabela 62: Tabela de modelos e de preços dos ventiladores extra 

 Ventilador 
Potência 

necessária [W] 
Modelo Preço [€] 

Com auxílio do 

chiller 

Ventilador Tubo 1 663 HC 56 T4 0,75kW 753,10 

Ventilador Tubo 2 37 HC 40 M6 0,04kW  620,40 

Ventilador Tubo 3 13 HC 40 M6 0,04kW 620,40 

Sem auxílio do 

chiller 

Ventilador Tubo 1 4000 HC 80 T4 4kW  1.463,50 

Ventilador Tubo 2 570 HC 56 T4 0,75kW  753,10 

Ventilador Tubo 3 572 HC 56 T4 0,75kW 753,10 

 

Resumindo, o custo final de cada um dos casos é a soma do custo de abertura e fecho da vala, 

das manilhas de betão e dos ventiladores extra que têm de ser implementados, como tal 

apresenta-se na seguinte tabela os custos de cada parcela assim como os custos totais da 

implementação destes sistemas. 

Tabela 63: Custos, em euros, associados às diferentes parcelas da construção do sistema de tubos enterrados 

 
Abertura de 

Vala [€] 

Execução do 

Aterro [€] 

Manilhas de 

Betão [€] 
Ventiladores [€] 

Com auxílio do 

chiller 
2925 3510 1350 1994 

Sem auxílio do 

chiller 
2925 3510 1350 2970 
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De acordo com a tabela 63 pode constatar-se que quando a climatização é feita através da 

mistura do ar dos tubos enterrados com o ar recirculado das zonas térmicas, isto é, a climatização 

é feita com auxílio do chiller, o investimento inicial para a implementação deste tipo de sistema 

é de 9779€. Isto quer dizer que o retorno deste investimento se obtém ao final de 2 anos e 11 

meses, uma vez que este sistema permite poupanças anuais de 3350€. 

Os custos associados à implementação do sistema de tubos enterrados, tendo em conta o caso 

em que apenas o ar que circula nos tubos enterrados climatiza o edifício, isto é, sem auxílio do 

chiller, ascende aos 10.755€. Este valor é ligeiramente superior ao anterior, no entanto o tempo 

de recuperação deste investimento é menor (2 anos e 8 meses) uma vez que as poupanças 

anuais que esta solução são de 4000€. 
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5 Conclusões e Trabalho Futuro 

A implementação do permutador de calor terra-ar na climatização do Pavilhão de Mecânica III, 

mostra ser uma solução de poupança energética muito vantajosa, quer em termos económicos, 

quer em termos de climatização dos espaços do edifício (temperatura do ar interior e conforto 

térmico). 

A presente dissertação tem como objetivo analisar a viabilidade da instalação do sistema de 

tubos enterrados e o seu impacto na climatização das zonas térmicas do Pavilhão de Mecânica 

III, com as repercussões a nível dos consumos energéticos. 

5.1 Conclusões 

Apesar do espaço escolhido para a implementação do permutador de calor terra-ar ter alguns 

constrangimentos físicos, nomeadamente na largura do corredor, o comprimento dos tubos 

enterrados considerado no estudo é suficiente para que se consigam garantir melhores 

condições de conforto térmico nos espaços do edifício.  

Os dois casos apresentados na presente dissertação, climatização com permutador e chiller, e 

apenas com permutador, são mais vantajosos do que a situação onde não se considera a 

implementação dos mesmos. No entanto, estes dois casos são muito semelhantes no que se 

refere à climatização dos espaços, apresentando vantagens diferenciadas de acordo com as 

estações do ano. 

A utilização do sistema de tubos enterrados, em conjunto com o chiller, mostra ser a solução 

mais viável para a estação de aquecimento. Além dos consumos energéticos, para esta situação, 

diminuírem em relação ao caso em que não há tubos enterrados, há uma grande melhoria nos 

valores de conforto térmico de PMV e de temperatura nas zonas analisadas. Na generalidade 

das zonas térmicas, o número de horas de ocupação no mês de janeiro, em que se atinge o 

conforto térmico, é o mais elevado quando comparado com as duas outras situações, chegando 

em a ser 100% para a zona térmica 4. Quando comparada com a climatização dos espaços feita 

exclusivamente com ar circulante no tubo enterrado, pode concluir-se que os consumos são 

muito semelhantes. Porém, como o número de horas de conforto térmico é mais elevado, 

aconselha-se que na estação de aquecimento a climatização seja feita com o trabalho conjunto 

do permutador de calor terra-ar e o chiller. 

Na estação de arrefecimento, o verão, a utilização isolada do ar que passa pelos tubos 

enterrados na climatização dos espaços é de longe a mais benéfica. Não só há uma redução 

dos consumos energéticos, chegando a atingir-se poupanças mensais na fatura energética 

superiores a 50%, como também há um aumento no número de horas nas quais se atinge o 

conforto térmico, salvo algumas exceções, como é o caso da zona térmica 7. Nesta zona térmica 

há uma elevada densidade ocupacional, não conseguindo o sistema de tubos enterrados por si 

só, vencer as cargas térmicas associadas aos ocupantes. Porém, na generalidade das zonas 
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térmicas há uma melhoria das condições de conforto térmico, como é o caso da zona térmica 4 

onde há um aumento de 32% para 96,6% no número de horas de conforto em junho. Aliando 

este facto à redução acentuada dos consumos energético, pode concluir-se que na estação de 

arrefecimento, a solução mais viável para a climatização dos espaços do pavilhão é a utilização 

isolada do ar que passa pelos tubos enterrados.  

No entanto, a utilização isolada do ar exterior que percorre os tubos enterrados, está dependente 

das condições atmosféricas exteriores. Isto é, caso o sistema esteja sujeito a condições de 

temperatura extremas, a climatização poderá não funcionar de uma maneira tão favorável como 

a descrita, uma vez que as temperaturas poderão atingir valores que não estão de acordo com 

a normalidade. Tendo em consideração este facto, a climatização do edifício com este tipo de 

sistema deve ser feita com um controlo descentralizado, isto é, deve ser controlada manualmente 

tendo em conta as condições climatéricas exteriores. Assim, podendo ligar e desligar o chiller a 

qualquer altura, garante-se que, em situações extremas, o conforto térmico dos espaços esteja 

garantido. 

5.2 Trabalho Futuro 

Uma vez que na presente dissertação é feita uma análise considerando que os parâmetros 

físicos e térmicos do problema são fixos, deve ser objeto de estudo futuro a variação do diâmetro 

dos tubos enterrados, de modo a garantir que as perdas de carga não sejam tão grandes, 

podendo reduzir-se os consumos elétricos dos ventiladores. Para além da variação do diâmetro 

dos tubos do permutador, é relevante a análise da variação do número de tubos, do comprimento 

dos mesmos, dos caudais de ar e da profundidade da instalação, de forma a obter várias 

soluções que possam vir a ser mais eficientes do que a apresentada neste trabalho. 

Como referido no decorrer deste trabalho, a implementação do sistema de tubos enterrados só 

pode ser garantida quando o sistema tem uma entrada de ar exterior. Assim, sugere-se que, em 

estudo posterior, se analise a substituição do sistema de climatização dos dois pisos superiores, 

uma vez que nestes pisos a climatização é feita através de sistemas VRV multisplit.  

Todas as zonas térmicas analisadas no presente trabalho apresentam temperaturas muito 

baixas, concluindo-se apenas que há um aumento da temperatura e dos valores de PMV para 

estas zonas. Deve ser realizado o estudo do caso inverso, isto é, para as zonas térmicas que 

apresentam temperaturas muito altas, como é o caso das zonas térmicas dos pisos 3 e 4, 

verificando-se o impacto do sistema de tubos enterrados.  

Outro estudo que pode ser efetuado passa pela análise financeira dos custos de implementação 

deste sistema. Esta análise deve ser realizada do ponto de vista de Engenharia Civil, de uma 

forma mais pormenorizada do que a realizada nesta dissertação. 

Por último, deve ser alargado este tipo de estudo a outros edifícios do campus da Alameda do 

IST, nomeadamente os edifícios com maiores consumos energéticos. 
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Anexo A- Zonas Térmicas 

 

 

Figura A 1: Planta do piso 1 do Pavilhão de Mecânica III, com zonas térmicas. 
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Figura A 2:Planta do piso 2 do Pavilhão de Mecânica III, com zonas térmicas. 
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Figura A 3:Planta do piso 3 do Pavilhão de Mecânica III, com zonas térmicas. 
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Figura A 4:Planta do piso 4 do Pavilhão de Mecânica III, com zonas térmicas. 
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Anexo B – Distribuição dos Tubos Enterrados 

 

 

 

Figura B 1:Distribuição espacial dos tubos (a figura não está à escala). 

 

 

 

 

 

Figura B 2: Percurso do Tubo 1. 
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Figura B 3:Percurso do Tubo 2. 

 

 

 

 

Figura B 4:Percurso do Tubo 3. 
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Anexo C- Intervalos de valores para escala de cores 

 

Tabela C 1: Escala de cores para os diferentes valores de PMV e temperatura. 

Cor 
Sensação 
Térmica 

PMV 
Temperatura 
em janeiro 

Temperatura 
em junho 

 Muito frio [-3; -1,5[ [0;15[ [0;18[ 

 Frio [-1,5;0,5[ [15;17[ [18;20[ 

 Neutro [-0,5;0,5] [17;24[ [20;26[ 

 Quente ]0,5;1,5] [24;28[ [26;32[ 

 Muito quente ]1,5;3] [28;50] [32;50] 

 


