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Resumo 

A ventilação natural desempenha um papel importante no desempenho térmico e energético 

dos edifícios. O presente estudo tem como objetivo analisar as condições de ventilação natural de um 

fogo de habitação e seus impactes naquele desempenho, utilizando o programa computacional de 

simulação dinâmica EnergyPlus. A partir deste efetuaram-se várias simulações multi-zona em regime 

livre (estação de arrefecimento) e em regime de temperatura controlada (estação de aquecimento). Na 

estação de arrefecimento foram analisados os cenários de ventilação com abertura de janelas em 

períodos do dia pré-estabelecidos e existência ou ausência de aberturas fixas nas fachadas. As 

análises revelaram que o horário de ventilação 18h-23h, em que há ocupação e atividade no fogo, 

fornece bons resultados nos indicadores térmicos e de arejamento utilizados. A existência de aberturas 

para ventilação nas fachadas revelou-se um fator importante na manutenção da temperatura interna 

ao fazer diminuir a temperatura média dos compartimentos ao longo do dia. A ventilação cruzada 

revelou-se eficaz na ventilação do fogo nos períodos do dia em que ocorre. Na estação de aquecimento 

as alternativas de simulação escolhidas foram a existência ou ausência de aberturas fixas para 

ventilação nas fachadas e o valor da sua área. Os resultados revelaram que o efeito chaminé 

desempenha um papel importante na ventilação de um fogo e que de uma forma geral se sobrepõe ao 

efeito do vento. As aberturas fixas nas fachadas foram essenciais para a ventilação nesta estação, 

verificando-se que o seu dimensionamento segundo a normalização existente é adequado ao 

desempenho esperado do fogo. 

Palavras-chave: Ventilação natural, Efeito chaminé, Ventilação cruzada, Ventilação noturna, 

Regime livre, Regime de temperatura controlada. 
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Abstract 

Natural ventilation plays an important role on the thermal and energy performance of a building. 

The present study aims to analyze the natural ventilation conditions of a dwelling and its impacts on the 

thermal and energy performance using the EnergyPlus dynamic simulation software. Through this 

software, several multi-zone simulations were carried out under free-floating conditions (no HVAC 

systems), in the cooling season, and under controlled temperature conditions, in the heating season. In 

the cooling season, ventilation scenarios with windows opening in pre-set periods of time and existence 

or absence of fixed openings in the facades were analyzed. The analysis revealed that the ventilation 

schedule 18h-23h, corresponding to a period of occupation and activity in the dwelling, provides 

satisfactory results on the thermal and ventilation indicators. The existence of ventilation openings in 

the facades proved to be an important factor of temperature control by lowering the average indoor zone 

temperatures during the day. Cross-ventilation showed to be effective in dwelling ventilation during the 

periods of the day it occurs. In the heating season the chosen simulation alternatives were the existence 

or absence of fixed openings for room ventilation and their surface area. The results showed that the 

chimney effect plays an important role in the ventilation of the dwelling and that in general it outperforms 

the wind effect. The fixed openings on the facades were essential for the ventilation in this season and 

the sizing according to the existing standardization showed to be adequate for the expected 

performance of the dwelling. 

Keywords: Natural ventilation, Chimney effect, Cross ventilation, Night ventilation, Free-floating 

conditions, Controlled temperature conditions. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

 Presentemente, a sustentabilidade é um desafio transversal que se coloca em relação a todos 

os setores de atividade, como é o caso do projeto e construção de edifícios. Este conceito, que propõe 

uma mudança de paradigma para o crescimento e desenvolvimento das sociedades, tem por objetivo 

criar uma maior consciencialização das populações para a necessidade de racionalizar os recursos 

disponíveis criando produtos economicamente viáveis e ao mesmo tempo incutindo preocupações 

ambientais. 

 Neste sentido, no caso dos edifícios é necessário ter em conta os princípios de sustentabilidade 

não só na fase de construção mas também na sua fase de exploração. É muito importante controlar a 

emissão de gases com efeito de estufa nas várias fases do ciclo de vida, criar condições para a recolha 

de resíduos, e utilizar sempre que possível formas de energia limpa. A poupança de energia ao longo 

de toda a fase de exploração e vida útil do edifício é também um requisito fundamental para uma correta 

abordagem da sustentabilidade. É por isso que ganha relevância por parte dos diversos agentes do 

processo construtivo a avaliação e controlo dos principais parâmetros com implicações energéticas nos 

edifícios. Entre os parâmetros a controlar destacam-se os que mais diretamente se relacionam com as 

condições de funcionamento e habitabilidade dos edifícios, como sejam os níveis de ventilação, de 

conforto térmico e de iluminação. 

 Embora cada um destes parâmetros trate de um aspeto específico, verifica-se na prática que 

em muitos casos podem estar interligados e que não é possível criar boas condições de habitabilidade 

sem atender às interações que se verificam entre eles.  

Um exemplo disto é a interação entre o comportamento térmico dos edifícios e a ventilação 

natural dos mesmos. É importante ventilar os espaços para regular a qualidade do ar interior e prevenir 

condensações indesejadas. No entanto há que verificar se as condições de temperatura ambiente ficam 

asseguradas e se as sensações de desconforto devido ao movimento do ar são aceitáveis. Estes 

aspetos ganham especial importância no Inverno, em que o aquecimento artificial dos espaços é 

essencial para contrariar o arrefecimento natural produzido por temperaturas exteriores inferiores à 

temperatura de conforto e que exercem o seu efeito através da ventilação e condução do calor pela 

envolvente. No caso da ventilação, para evitar perdas energéticas excessivas, é importante assegurar 

que nesta estação do ano a entrada de ar exterior é reduzida ao mínimo indispensável para assegurar 

a qualidade do ar interior. No Verão este problema não é tão acentuado, uma vez que a ventilação 

natural pode ser vantajosa nesta estação para arrefecer o edifício de forma passiva, especialmente à 

noite.  

 Dada a importância desta temática no domínio da construção sustentável, esta Dissertação de 

Mestrado irá incidir sobre a análise da ventilação natural e do seu impacte no comportamento térmico 

e energético dos edifícios, quer na estação de aquecimento quer na de arrefecimento.  
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1.2. Objetivo 

A ventilação desempenha um papel importante na qualidade do ar interior e desempenho 

térmico e energético dos edifícios, bem como no conforto térmico dos seus ocupantes. Este trabalho 

tem como objetivo analisar as condições de ventilação natural e seus impactes no desempenho térmico 

e energético dos edifícios, nas estações quer de aquecimento quer de arrefecimento, em regime de 

funcionamento livre e em regime de temperatura controlada. Para efetuar o estudo da ventilação natural 

e a avaliação do desempenho térmico e energético dos edifícios utiliza-se um programa de simulação 

dinâmica amplamente difundido e reconhecido pela comunidade científica especializada – o 

EnergyPlus. 

1.3. Estrutura do trabalho 

O presente trabalho encontra-se dividido em seis capítulos, cada um com um número variável 

de subcapítulos. A organização dos diferentes capítulos foi efetuada de forma a expor as ideias de 

forma sequencial e clara. 

No Capítulo 1 enquadra-se o estudo com o desafio atual da sustentabilidade, expõe-se o 

objetivo do trabalho e a sua estrutura. 

Na primeira parte do Capítulo 2 é exposto o conceito de ventilação e efetua-se uma revisão 

teórica dos conceitos subjacentes. Na segunda parte do mesmo capítulo efetua-se um breve 

enquadramento do trabalho nos estudos já realizados sobre o tema. 

No Capítulo 3 expõe-se a metodologia utilizada no trabalho, bem como a definição dos 

parâmetros geométricos, térmicos e energéticos necessários à definição completa do caso de estudo. 

No Capítulo 4 efetua-se uma breve introdução ao programa de simulação dinâmica utilizado 

(EnergyPlus), seguida de uma explicação extensiva do modo de introdução de dados no mesmo. 

No Capítulo 5 é efetuada a exposição do plano de simulações para as estações de 

arrefecimento e de aquecimento. 

No Capítulo 6 são expostos os resultados das simulações efetuadas, em termos de parâmetros 

de ventilação, térmicos e energéticos para as estações de arrefecimento e aquecimento. É também 

efetuada uma análise comparativa das várias simulações e são extraídas breves conclusões dos 

resultados obtidos, para cada estação do ano. 

No Capítulo 7 elaboram-se as conclusões acerca do trabalho efetuado e são apresentadas 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2. Ventilação natural e comportamento térmico de edifícios 

Num edifício é necessário garantir condições adequadas de habitabilidade em termos de 

conforto térmico e higiene do ar, o que implica um controlo adequado das variáveis do ambiente interno 

associadas, como a temperatura, concentração de vapor de água e concentração de poluentes. O 

conhecimento dos mecanismos de insuflação e exaustão de ar dos edifícios é essencial para a 

implementação de disposições de projeto que permitam assegurar as exigências de conforto térmico, 

qualidade do ar interior e prevenção de condensações sem custos monetários excessivos para os 

ocupantes. Neste contexto é importante o aproveitamento das condições exteriores de temperatura, 

velocidade e direção do vento para ventilar naturalmente os edifícios e assim evitar os custos 

associados à instalação, funcionamento e manutenção de equipamentos de ventilação mecânica. O 

presente trabalho tem o seu foco na influência da ventilação natural no desempenho térmico e 

energético dos edifícios. Como existem duas estações do ano com características térmicas bastante 

distintas – Verão e Inverno – é necessário ter em conta os dois cenários na definição das estratégias 

de ventilação do edifício: ventilação na estação de aquecimento (Inverno) e ventilação na estação de 

arrefecimento (Verão). Definir estratégias de ventilação eficientes e equilibradas para estes dois 

períodos não é tarefa simples, dado que a introdução de ar exterior influencia as condições de conforto 

no edifício de forma bastante diferente consoante a estação do ano. No Verão, a ventilação dos edifícios 

é benéfica não só para promover o arrefecimento dos espaços (ventilação noturna), como também para 

produzir o arrefecimento da pele por contacto com o ar em movimento. No Inverno, a introdução de ar 

exterior no edifício, que se encontra a uma temperatura inferior à temperatura do ar interior, conduz a 

gastos com energia de aquecimento que podem ser elevados e por isso deve ser efetuada na proporção 

mínima indispensável para a manutenção da qualidade do ar interior. Para garantir um caudal de 

ventilação equilibrado no edifício é necessário recorrer a dispositivos quer fixos, que regulem 

passivamente as condições de habitabilidade do fogo (por ex. instalação de grelhas de ventilação), 

quer móveis (por ex. abertura de janelas), que permitam calibrar a sua ação consoante as 

necessidades impostas pela estação do ano.  

Para ajudar à compreensão dos mecanismos de ventilação é útil conhecer as variáveis que 

estão na sua base e a forma como se relacionam com os caudais gerados. É a diferença de pressões 

entre o exterior e o interior do edifício que provoca a entrada de ar através das aberturas existentes na 

envolvente, quer sejam realizadas intencionalmente para o efeito ou não. Ventilar um espaço pressupõe 

que a entrada de ar se processa através de aberturas próprias, como é o caso das janelas ou de outras 

aberturas mais discretas localizadas em paredes e/ou caixilhos. Quando a entrada de ar no edifício é 

efetuada através de frinchas e/ou aberturas não intencionais, o processo denomina-se por infiltração 

de ar. Seguidamente apresentam-se as equações fundamentais do escoamento do ar para um e outro 

caso em função da diferença de pressões e as diferentes formas que esta diferença de pressões toma 

consoante o mecanismo de ventilação natural assente na ação do vento ou no diferencial térmico entre 

os ambientes interior e exterior. Descreve-se, depois, a forma como a ventilação natural influencia o 

comportamento térmico e energético dos edifícios e os desafios que surgem na definição de estratégias 

de ventilação. Por fim, efetua-se uma revisão sumária dos trabalhos de investigação efetuados no 
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âmbito da ventilação natural de edifícios e que são de natureza semelhante ao efetuado na presente 

dissertação. 

2.1. Caudal escoado de ventilação 

Como referido atrás, a ventilação de um fogo está associada à entrada de ar novo através de 

vãos de janela e/ou outras aberturas realizadas na envolvente especificamente para esse fim. Para que 

a entrada de ar aconteça é necessário que se estabeleça uma diferença entre as pressões interna e 

externa do edifício. O caudal médio de ventilação, Q (m3/s), através de qualquer abertura – com 

dimensões maiores do que aproximadamente 10 mm (BSI, 2007) – é função dessa diferença de 

pressão e descrito pela seguinte equação (2.1): 

 𝑄 = 𝐶 × 𝐴
2∆𝑝

𝜌

.

 (2.1) 

em que: 

𝑄  – caudal escoado (m3/s); 

𝐶  – coeficiente de descarga (adimensional);  

𝐴  – área da abertura (m2);  

∆𝑝 – diferença de pressão (Pa);  

𝜌 – densidade do ar (kg/m3).  

Para orifícios em aresta viva e escoamentos com número de Reynolds superiores a 30000, o 

coeficiente de descarga Cd aproxima-se de 0.61. Para estas condições a velocidade de saída é 

independente do tamanho da abertura (Lees, 1986).  

2.2. Caudal escoado por infiltração 

Infiltração é o fluxo de ar que se desenvolve através de fendas e outras aberturas não 

intencionais e através do uso normal de portas exteriores para entrada e saída de pessoas. Fuga de ar 

é outro termo utilizado para designar infiltração. Nas habitações modernas quase impermeáveis ao ar, 

a infiltração é considerada responsável por uma parte das perdas totais de energia. Para além do 

consumo de energia, a infiltração influencia também a qualidade do ar e o conforto térmico no edifício 

(ASHRAE 2009). 

O fluxo de infiltração pode ser descrito através de um modelo de lei de potência. O modelo de 

lei de potência é definido através da equação (2.2) e é correntemente utilizado no cálculo da infiltração 

através de fendas e corredores estreitos (Hagentoft, 2003): 

 𝑄 = 𝐶 × ∆𝑝  (2.2) 

em que: 

𝑄 – caudal escoado (m3/s); 

𝐶 – coeficiente de escoamento (m3/s a 1 Pa); 
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∆𝑝 – diferença de pressão (Pa);  

𝑛 – expoente de fluxo (adimensional). 

 O valor do expoente n da equação (2.2) varia entre 1 e 0.5 consoante o escoamento seja 

laminar ou turbulento, respetivamente.  

2.3. Sistemas de ventilação 

A insuflação de ar intencional num edifício pode ser classificada como ventilação natural ou 

ventilação mecânica (ASHRAE, 2009). A ventilação mecânica refere-se ao processo em que o ar 

externo é fornecido e extraído do edifício através de ventiladores, bombas e outros dispositivos 

mecânicos de controlo do ar. Este processo pode ser efetuado por via de pressurização (quando são 

impostas pressões positivas no edifício que originam a entrada do ar) ou por via de despressurização 

(no caso de sistemas de exaustão do ar). Grande parte dos edifícios ventilados mecanicamente utilizam 

uma combinação de ambas as vias, estando a injeção de ar integrada nos sistemas de aquecimento, 

ventilação e ar-condicionado (AVAC). Na ventilação natural de edifícios, o fluxo de ar que atravessa 

um edifício é originado pelas pressões geradas pelo vento na envolvente do edifício (ventilação por 

ação do vento) e/ou pelas diferenças de pressão geradas pelas diferenças de densidade do ar, que por 

sua vez são causadas pelas diferenças de temperatura entre o interior do fogo e o ambiente externo 

(ventilação por efeito chaminé). Neste tipo de ventilação a entrada de ar exterior no edifício é efetuada 

maioritariamente através de aberturas na fachada e por portas e janelas. As aberturas na fachada 

podem ser fixas ou reguláveis, enquanto que as portas e janelas podem ser operadas manualmente ou 

automaticamente por um sistema de gestão do edifício. As componentes mecânica e natural da 

ventilação podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente em diferentes horários do dia ou 

estações do ano (de Gids, 2010). Este trabalho foca-se na ventilação natural, pelo que os mecanismos 

de obtenção desta são detalhados nos subcapítulos seguintes. 

2.3.1. Ventilação por efeito chaminé 

O efeito chaminé é viabilizado pela diferença de pressão entre os ambientes externo e interno 

que é consequência das diferenças de temperatura entre estes dois meios. A diferença de massas 

volúmicas resulta numa diferença de pressões estáticas que se traduz na equação (2.3) [Silva 2003]: 

 𝛥𝑝 = 𝛥𝜌 × 𝑔 × ℎ (2.3) 

em que: 

𝛥𝑝 – diferença de pressão estática (Pa); 

Δρ – diferença de massas volúmicas do ar (kg/m3); 

g – aceleração da gravidade (m/s2); 

h – distância ao nível de pressões neutras (nível em que a pressão exterior é igual à interior) (m) (ver 

Figura 2.1 adiante); 

sendo a diferença de massas volúmicas definida por (2.4): 
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 𝛥𝜌 =  𝜌 × 𝛽 × ∆𝑇  (2.4)

em que: 

ρe – massa volúmica do ar exterior (kg/m3); 

𝛽 – coeficiente de expansão volumétrico (K-1); 

ΔTi–e – diferença entre as temperaturas interior (Ti) e exterior (Te) (K) (ver Figura 2.1 adiante). 

A equação (2.4) pode ainda ser escrita na seguinte forma (2.5): 

 𝛥𝜌 =
𝑝

𝑅 × 𝑇

1

𝑇
(𝑇 − 𝑇 ) =

𝑝

𝑅

1

𝑇
−

1

𝑇
 (2.5) 

sendo R a constante universal dos gases perfeitos (J/(kg.K)). Assim sendo, a diferença de pressões 

entre o interior e o exterior que resulta do efeito chaminé fica definida pela equação (2.6): 

 𝛥𝑝 =
𝑝 × 𝑔 × ℎ

𝑅

1

𝑇
−

1

𝑇
 (2.6) 

Partindo do pressuposto que a temperatura interior é mais elevada do que a exterior, a 

distribuição de pressões é do tipo da mostrada na Figura 2.1. O ar exterior encontra-se a uma 

temperatura inferior e por isso possui uma densidade maior, o que o faz entrar no fogo através das 

aberturas inferiores (A1). No interior do fogo o ar é aquecido, perde densidade e tende a subir, saindo 

pelas aberturas superiores (A2) – aberturas na fachada, chaminés. Quando a temperatura do ar interior 

é inferior à temperatura exterior, o processo inverte-se (Amaral, 2008). 

 

Figura 2.1 - Diferença de pressões resultante do efeito chaminé (adaptado de Andersen (2003)) 

O comportamento térmico de um edifício está fortemente relacionado com a ventilação e a 

infiltração de ar. Ao mesmo tempo, os fluxos de ar que se estabelecem dependem dos níveis térmicos 

a que se encontram as diferentes zonas da edificação. Na ausência de vento, estas diferenças são a 

única força motriz para a ventilação natural (Allard, 1998). 
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2.3.2. Ventilação por ação do vento 

Quando o vento atinge um edifício origina pressões positivas na fachada de barlavento e 

pressões negativas na fachada de sotavento. A diferença na pressão dinâmica do vento cria um 

potencial para que o ar flua de um ponto onde a pressão é maior (barlavento), para outro onde a pressão 

é menor (sotavento) (Givoni, 1981). É possível estimar as pressões do vento para edifícios com 

geometria simples. No entanto, o escoamento do ar nas imediações de um edifício é complexo, 

podendo tornar essa estimação difícil, pelo que é um problema que exige investigação e por isso tem 

sido objeto de estudo de vários autores, como por exemplo Aynsley et al. (1977) e Liu (1991). 

A ação do vento na superfície do edifício é expressa como a diferença de pressão entre a 

pressão total no ponto e a pressão atmosférica estática. Os dados de pressão do vento podem 

geralmente ser obtidos em túneis de vento utilizando modelos de edifícios em escala reduzida. Se a 

forma do edifício, as condições da sua área circundante e a direção do vento forem definidas, a pressão 

do vento é proporcional ao quadrado da velocidade do vento em escoamento livre (não perturbada pelo 

edifício). Esta velocidade é normalmente tomada à altura do beiral do edifício no túnel de vento. Assim, 

a pressão do vento geralmente é normalizada, sendo dividida para o efeito pela pressão dinâmica da 

velocidade do vento em escoamento livre. A pressão do vento padronizada é denominada coeficiente 

de pressão do vento e simbolizada por Cp, como indica a equação (2.7): 

 𝐶 =
𝑃 − 𝑃

1
2

𝜌𝑉
 (2.7) 

em que: 

Cp – coeficiente de pressão do vento; 

PT – pressão total (Pa); 

PAS – pressão atmosférica estática à altura do edifício (Pa); 

ρ – densidade do ar (kg/m3); 

VH – velocidade do vento medida á altura do edifício num local afastado da sua área de influência 

(m/s). 

 A diferença de pressão Δp (Pa) originada pela ação do vento toma a forma mostrada na 

equação (2.8), que depende do coeficiente de pressão Cp e da velocidade do vento não perturbada 

pelo edifício, VH: 

 𝛥𝑝 = 𝐶
1

2
𝜌𝑉  (2.8) 

A ventilação por ação do vento pode dividir-se entre (Emmerich et al., 2001): 

 Ventilação cruzada – ventilação gerada por aberturas de ventilação em lados opostos de um 

espaço fechado. Para ter um fluxo de ventilação suficiente, deve haver uma diferença 

significativa na pressão do vento entre as aberturas de entrada e saída. 
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Ventilação cruzada 
(a) 

Ventilação unilateral 
(b) 

 Ventilação unilateral – A ventilação unilateral refere-se à ventilação gerada por aberturas 

colocadas numa mesma fachada. As forças motrizes para ventilação unilateral são 

relativamente pequenas e são altamente variáveis. 

A Figura 2.2 mostra um esquema em planta de um único compartimento ventilado pela ação 

do vento. As setas cinzentas são utilizadas para mostrar uma distribuição de pressões típica no exterior 

do edifício. O vento produz um aumento de pressão no lado de barlavento do edifício (indicado por 

setas apontando na direção do edifício), e uma diminuição da pressão no lado de sotavento (indicado 

por setas apontando para longe do edifício). As mudanças exatas do sinal da pressão sobre a superfície 

do edifício dependem principalmente da geometria do mesmo, da direção do vento e da velocidade do 

vento, a qual por sua vez pode variar dependendo da altura acima do nível do solo e da proximidade a 

outros edifícios. Essas diferenças de pressão podem gerar fluxos através do edifício (ventilação 

cruzada), como mostrado na Figura 2.2 (a), ou fazer com que o ar entre e saia de um espaço pelo 

mesmo lado (ventilação unilateral), como mostrado na Figura 2.2 (b). 

                           

 

Figura 2.2 - Esquema em planta de um único compartimento com ventilação cruzada (a) 
e ventilação unilateral (b) (adaptado de Acred (2014)) 

A ventilação cruzada é geralmente preferida por envolver um maior caudal e um melhor 

varrimento dos espaços do que a ventilação unilateral. Muitos modelos baseados na diferença de 

pressão entre cada zona interna de um edifício foram desenvolvidos com boa precisão para ventilação 

cruzada, pelos seus cálculos simples e diretos (Fang et al., 1995; Feustel, 1998). No entanto, na maioria 

dos casos, poucos edifícios podem apresentar ventilação cruzada devido às divisórias internas, 

obstáculos e grande rácio profundidade-altura. Por este motivo, a ventilação unilateral possui ainda 

assim grande importância no projeto de ventilação. 

2.4. Implicações térmicas e energéticas da ventilação natural 

Na estação de arrefecimento a ventilação natural pode ter um efeito favorável sobre a 

temperatura interior. De facto, a temperatura interior é superior à temperatura exterior na maior parte 

das horas nesta estação, pelo que nessas condições a entrada de ar exterior através da abertura de 

janelas ou de outras aberturas colocadas nas fachadas produz um arrefecimento dos compartimentos 

e pode assim melhorar as suas condições de conforto térmico. A abertura de janelas resulta 

maioritariamente da ação humana e está dependente de condições externas (localização do fogo, 

condições atmosféricas exteriores). É também possível recorrer a sistemas inteligentes de abertura de 
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janelas, embora esta possibilidade esteja presente numa percentagem pouco significativa das 

construções em Portugal. Nos períodos do dia em que as janelas não estão abertas é possível 

assegurar os caudais mínimos para ventilação através de aberturas nas fachadas, desde que sejam 

dimensionadas para o efeito segundo a normalização existente. O Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Habitação (REH, 2013) define como temperatura de conforto para a estação 

de arrefecimento 25˚C, que idealmente deve ser assegurada em todas as horas. No entanto, devido à 

amplitude térmica durante o dia e devido à imprevisibilidade das condições atmosféricas não é possível 

assegurar esta temperatura durante todas as horas do dia, no período total da estação de 

arrefecimento, sem gerar custos energéticos. 

Na estação de aquecimento a abertura de janelas não é aconselhável, já que em geral a 

temperatura interior do fogo é superior à temperatura exterior. No entanto, a ventilação dos espaços é 

necessária para regular a qualidade do ar interior e o seu nível de humidade. Deste modo, a colocação 

de aberturas nas fachadas pode ter um papel fundamental na obtenção das taxas de renovação do ar 

mínimas recomendadas. A temperatura mínima diária exterior nesta estação do ano é frequentemente 

inferior a 10˚C enquanto que a temperatura interior recomendada pelo REH como sendo de conforto é 

18˚C. Esta acentuada diferença dificulta a manutenção das condições de conforto durante toda a 

estação de aquecimento. Para atenuar a descida da temperatura interior, que dificilmente é conseguida 

naturalmente nos edifícios de habitação correntes, é frequente utilizar-se algum tipo de sistema de 

aquecimento no interior das habitações no Inverno, o que origina gastos energéticos, que serão tanto 

maiores quanto maiores forem as infiltrações de ar e maior for o nível de ventilação permitido.  

2.5. Revisão bibliográfica sumária 

Tendo em conta a multiplicidade de impactes que a ventilação pode causar no ambiente interno 

das edificações, alguns claramente positivos, como seja a melhoria da qualidade do ar, e outros que 

devem ser devidamente avaliados em termos das vantagens ou desvantagens que podem trazer, como 

é o caso do conforto térmico e consumo de energia, o tema tem merecido a atenção da comunidade 

científica, que o tem explorado intensivamente em variadíssimas vertentes, sobretudo a partir da 

década de 70 do século XX, quando a primeira crise do petróleo despertou as consciências para a 

necessidade de poupança energética em todos os domínios de atividade, incluindo naturalmente o 

setor dos edifícios. A redução em demasia das taxas de ventilação nessa época, com o objetivo de 

poupar energia, teve posteriormente como consequência a síndrome dos edifícios doentes (Sick 

Building Syndrome), motivada pelo abaixamento da qualidade do ar interior que daí resultou. A 

dosagem correta de ar novo nos edifícios e a forma de o obter, sobretudo quando é utilizada a via 

natural por ação térmica (efeito chaminé) e/ou do vento, continua, assim, a ser um tema muito atual e 

objeto de numerosos e variados estudos. Assim, no caso da ventilação natural, é possível encontrar na 

literatura estudos que vão desde o desenvolvimento de modelos simplificados baseados em 

expressões analíticas ou empíricas que permitem estimar os caudais de ar em edifícios de uma só 

zona, até ao desenvolvimento de modelos mais sofisticados quer nodais, envolvendo duas ou mais 

zonas representadas por uma rede de nós entre os quais se estabelecem os fluxos de ar, quer em CFD 

(Computational Fluid Dynamics), baseados na discretização das equações do movimento (Navier-
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Stokes) e da energia, com o fenómeno da turbulência integrado. Para além da investigação de base, 

ao nível da modelação dos fenómenos, existe uma infinidade de estudos de aplicação dos modelos 

desenvolvidos, sobretudo quando integrados em programas computacionais, direcionados para a 

avaliação de estratégias de ventilação e dos seus impactes no desempenho dos edifícios, a nível 

térmico, energético e da qualidade do ar interior. Para além disso, são de salientar os estudos 

experimentais de laboratório e de campo, com o objetivo de compreender melhor os fenómenos e 

validar os modelos. Abaixo apresentam-se de forma sumária alguns estudos sobre ventilação natural 

que, de alguma forma, se aproximam do realizado neste trabalho, ao nível das estratégias e impactes 

da ação do vento e do efeito chaminé nos edifícios. 

A análise teórica da ventilação natural num edifício representado por uma única zona com duas 

ou mais aberturas considerando o efeito individual ou combinado da ação do vento e do efeito chaminé 

foi efetuada por vários investigadores (Linden et al., 1990; Li et al, 2001; Chen et al., 2002). Estes 

estudos mostram que o fluxo de ar depende de vários parâmetros, tais como a geometria do edifício, a 

fonte de calor, o tamanho e altura relativa das aberturas. O vento pode também funcionar a favor do 

efeito chaminé ou contra, o que origina diferentes padrões de fluxos de ar. Os trabalhos de Lin et al. 

(2002), Holford et al. (2003), Flynn et al. (2006) e Ji et al. (2007) incidiram sobre a ventilação em edifícios 

com duas zonas interligadas, contabilizando apenas o efeito chaminé. Estes estudos, em conjunto com 

o de Yang et al. (2006), mostram que a não linearidade de soluções e a multiplicidade de fluxos de ar 

num edifício com duas zonas que seja ventilado naturalmente são bastante importantes. 

As soluções numéricas possuem um papel fundamental em estudos utilizando redes nodais de 

ventilação (airflow network) interligando múltiplas zonas. Feustel et al. (1992) descreve cinquenta 

modelos numéricos diferentes desenvolvidos entre 1970 e 1992, que se focam sobretudo em ventilação 

através de pequenas aberturas. O desenvolvimento de programas computacionais de simulações 

numéricas permitiu conjugar a simulação de redes nodais de ventilação de múltiplas zonas com a 

vertente térmica e energética. O estudo de Zhiwen et al. (2007) utiliza um programa de simulação 

numérica (MIX) para análise da ventilação de um edifício, com duas zonas, sob a ação combinada do 

vento e do efeito chaminé, e compara as soluções numéricas obtidas com as soluções analíticas, 

obtendo um resultado satisfatório. Este estudo frisa ainda que a diferença de alturas entre zonas nem 

sempre contribui para o aumento do fluxo de ar gerado, sendo este dependente também das forças 

relativas do vento e efeito chaminé, assim como da direção do vento. 

Foram efetuados vários estudos sobre a ventilação natural na estação de arrefecimento, tal 

como o trabalho de Artmann et al. (2007), que desenvolveu um modelo computacional para medir o 

potencial climático de arrefecimento passivo de edifícios utilizando a ventilação noturna, em vários 

países Europeus. Devido às elevadas temperaturas na estação de arrefecimento no Sul da Europa, 

concluiu-se que um clima mediterrânico, como o que se verifica em Portugal, possui um pequeno 

potencial para o arrefecimento noturno quando comparado com outros tipos de clima, uma vez que a 

temperatura do ar exterior durante a noite é considerada elevada. 

Givoni (1991) distingue ventilação para conforto de ventilação para arrefecimento. A primeira é 

utilizada em climas quentes durante o Verão quando as temperaturas são altas e proporciona uma 

sensação de conforto aos utilizadores, sendo utilizada principalmente durante o dia. A segunda é o tipo 
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de ventilação utilizado para arrefecer os espaços quando a temperatura exterior é inferior à interior, 

sendo maioritariamente associada à ventilação noturna. O trabalho experimental mencionado revelou 

que a ventilação para conforto não pode ser utilizada juntamente com a ventilação para arrefecimento, 

já que a primeira anula o efeito da segunda quando utilizadas em conjunto no mesmo dia. 

As simulações computacionais baseadas na análise de um prédio residencial localizado no sul 

de Itália (Rinaldi et al., 2016) mostram os benefícios da estratégia de ventilação natural aplicada pela 

lógica de controlo otimizado. Neste estudo utilizam-se funções que permitem a abertura de janelas num 

intervalo de tempo otimizado e dependente da temperatura dos compartimentos. O conforto térmico e 

a análise energética mostram a melhoria de desempenho da habitação com redução significativa das 

horas de desconforto relativas ao sobreaquecimento e a consequente redução das necessidades de 

energia para arrefecimento.  

O estudo de Faggianelli et al. (2014) utilizou um modelo empírico para estudar as variações do 

fluxo de ar para diferentes áreas de aberturas, utilizando janelas pivotantes. Este estudo mostra que é 

possível manter um fluxo de ar confortável no interior dos compartimentos através da alteração mínima 

dos ângulos de abertura das janelas durante o dia, devido à regularidade do vento. Seguindo este 

critério foi conseguida uma média de 5 renovações por hora (Rph) com uma variação de ±0.5 Rph. 

A análise de sensibilidade efetuada por Gao et al. (2011) tomou como objetivo verificar a 

importância da posição de janelas, portas interiores e orientação do edifício no grau de ventilação do 

mesmo. Verificou-se que o parâmetro mais importante são as janelas, seguido da orientação do edifício 

e das portas interiores. Concluiu-se ainda que a variação de dois dos parâmetros ao mesmo tempo 

(janelas e orientação do edifício) tem um impacte positivo na ventilação, o que não acontece se forem 

alterados os três parâmetros ao mesmo tempo. 

Um estudo realizado na Malásia (Kubota et al., 2009), em que o clima é quente e húmido, 

comparou a eficácia da ventilação em vários períodos – ventilação noturna, diurna e 24h por dia – e 

por fim comparou estes casos com simulações onde a ventilação não é permitida. Os resultados do 

estudo revelaram que o efeito de arrefecimento da ventilação noturna é maior do que o dos outros tipos 

de ventilação simulados. As experiências revelaram que a ventilação noturna reduziu o pico da 

temperatura do ar interior em 2.5˚C, enquanto a temperatura média foi reduzida em 2˚C, em 

comparação com os padrões de ventilação diurna.  

Um trabalho experimental realizado no Chipre (Aimilios et al., 2017) quantifica a eficácia das 

estratégias de arrefecimento através da ventilação. O estudo conclui que a ventilação noturna possui 

um impacte positivo maior no efeito de arrefecimento dos compartimentos no Verão do que as 

estratégias de arrefecimento diurnas e 24h por dia. Segundo o mesmo estudo, através da utilização de 

diferentes áreas de abertura de janelas conclui-se que a ventilação cruzada possui melhores resultados 

do que a estratégia de ventilação unilateral ou ventilação por uma única janela. 

O estudo de Krzaczek et al. (2015) incidiu sobre a utilização do efeito chaminé como meio de 

ventilação natural de um fogo com quatro chaminés. Este estudo utilizou janelas pivotantes com uma 

pequena abertura para entrada de ar nos compartimentos e as simulações foram efetuadas para os 

casos de existência e ausência de vento. Concluiu-se que para o caso da ausência de vento os valores 

mínimos de renovações do ar por hora (Rph) foram atingidos. No caso da existência de vento, as 
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janelas colocadas na fachada de sotavento reduziram o efeito chaminé e o número de Rph 

significativamente devido às pressões negativas geradas que provocam a saída do ar pela janela. A 

influência do vento na ventilação por efeito chaminé foi confirmada pelo estudo de Gladyszewska-

Fiedoruk et al. (2012), no qual se salienta a grande sensibilidade da ventilação do edifício em relação 

às mudanças de direção do vento. 

O estudo empreendido na presente dissertação enquadra-se no âmbito dos trabalhos 

descritos, ao aprofundar o fenómeno da ventilação natural e analisar os seus efeitos a nível do 

comportamento térmico e energético para situações diversas de funcionamento dos edifícios. Para tal 

propõe-se utilizar um programa de simulação dinâmica do comportamento térmico e energético de 

edifícios integrando um modelo avançado de ventilação multi-zona do tipo nodal (EnergyPlus). Como 

caso de estudo será utilizado um fogo típico de um edifício de habitação tradicional e a análise é 

estendida às estações de aquecimento e arrefecimento. Com a ferramenta indicada aplicada ao caso 

de estudo efetua-se um estudo geral dos mecanismos de ventilação (por ação do vento e por efeito 

chaminé) e das especificidades da ventilação para cada estação do ano, com especial foco nas janelas 

e outras aberturas utilizadas para entrada do ar. Na estação de arrefecimento é comparado o 

comportamento do fogo nos casos de existência e ausência de aberturas nas fachadas, para horários 

de abertura de janelas idênticos, e também comparada a utilização da ventilação noturna com a 

ventilação diurna e 24h por dia. Será também efetuada a comparação entre a ventilação cruzada e a 

ventilação através das chaminés. Na estação de aquecimento são também comparados os casos de 

existência e ausência de aberturas nas fachadas, para além da influência da sua área no grau de 

ventilação do fogo. Será também efetuado um estudo comparativo entre a situação hipotética de 

inexistência de vento e a situação real.  
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3. Metodologia de análise  

3.1. Introdução 

Neste capítulo descreve-se a metodologia utilizada com vista a atingir os objetivos propostos 

no início deste trabalho. Optou-se por utilizar um programa de simulação dinâmica do comportamento 

térmico e energético de edifícios – o EnergyPlus –, que é uma ferramenta que apresenta as 

funcionalidades necessárias ao estudo proposto e que é amplamente utilizada no meio científico pela 

atenção colocada na validação dos seus modelos físicos e pela qualidade dos resultados produzidos 

face a casos reais. No que respeita ao caso de estudo, houve o cuidado de escolher uma geometria e 

uma disposição de aberturas que pudesse fazer sobressair o fenómeno da ventilação, que é um dos 

objetivos centrais deste trabalho. Assim, idealizou-se um modelo com dupla exposição exterior, com 

janelas/aberturas em ambas as fachadas de modo a aproveitar os benefícios da ventilação cruzada. 

As simulações serão efetuadas em dois grupos: estação de aquecimento e estação de 

arrefecimento. Na estação de arrefecimento as simulações serão efetuadas em regime livre, o que 

significa que não será fornecida energia para o controlo da temperatura interna dos compartimentos. 

Na estação de aquecimento as simulações serão efetuadas em regime de temperatura controlada, o 

que significa que existirá fornecimento de energia para a manutenção do conforto térmico nos 

compartimentos.  

No subcapítulo 3.2 será descrito o caso de estudo em termos das suas características gerais. 

No subcapítulo 3.3 serão detalhados os pressupostos relativos à ventilação, bem como o 

dimensionamento dos sistemas de admissão e exaustão do ar proveniente do exterior.  

3.2. Definição do caso de estudo 

Neste subcapítulo procede-se à descrição do caso de estudo, em termos de geometria (3.2.1), 

modelo base (3.2.2), caracterização climática (3.2.3), envolvente opaca (3.2.4) e ganhos internos e 

padrões de utilização (3.2.5). 

3.2.1. Geometria 

O caso de estudo base é composto por uma fração de um edifício de habitação, de tipologia 

T2, com os vãos envidraçados em duas fachadas opostas orientadas na direção Norte-Sul. As restantes 

fachadas estão orientadas a Este e a Oeste e fazem fronteira com duas frações autónomas 

semelhantes que se admite terem uma temperatura do ar similar à do modelo de estudo.  

O fogo tem um pé direito de 2.7 m e apresenta uma área em planta de 80.7 m2, o que perfaz 

um volume total de 218 m3. O fogo está situado em meio urbano e faz parte de um edifício de betão 

armado com uma malha convencional de pilares e vigas com seis pisos acima do solo; situa-se ao nível 

do primeiro andar (a uma altura de 3m) e está confinado por um fogo do mesmo edifício do lado Oeste 

e por um fogo de um edifício adjacente do lado Este com altura e área de implantação idênticas às do 

edifício onde o caso de estudo se insere. 

O caso de estudo apresenta dois quartos, um de casal (Quarto 2) e outro individual (Quarto 1), 

uma instalação sanitária completa (I.S.), uma sala de estar (Sala), uma cozinha (Cozinha) e um hall de 
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entrada (Hall) a partir do qual se faz a distribuição para todas as outras divisões do fogo. Apresenta-se 

na Figura 3.1 a vista em planta do caso de estudo.  

 
Figura 3.1 - Vista em planta do caso de estudo 

3.2.2. Modelo base 

A partir da planta real do caso de estudo foi necessário criar um modelo de estudo mais 

simplificado de modo a facilitar a sua modelação no programa de simulação. A colocação de quatro 

janelas de correr em duas fachadas opostas (duas janelas em cada fachada) e a geometria retangular 

do fogo permitem também o estudo da ventilação cruzada de uma forma mais direta.   

As lajes superior e inferior e as paredes que limitam o fogo a Este e a Oeste estão em contacto 

com fogos do mesmo edifício e de edifícios adjacentes que possuem condições termo-higrométricas 

semelhantes às do caso de estudo, pelo que as trocas térmicas através de cada um destes elementos 

será menos importante do que em relação às paredes exteriores do fogo. Assim, optou-se por colocar 

estas superfícies como adiabáticas, significando que se admite não existirem trocas de calor através 

das mesmas.  

Os elementos com características adiabáticas terão assim menor importância na definição do 

modelo base, pelo que às paredes da envolvente a Este e Oeste foi conferida a mesma constituição e 

atribuída a mesma designação: parede separadora de fogos. 

Na parte Oeste do fogo existem três paredes em contacto com uma caixa de escadas, que 

constitui um espaço não útil do ponto de vista das exigências de conforto térmico. Estas paredes são 

tratadas de forma distinta das restantes, como será detalhado no subcapítulo 4.2.6. 

Na estação de aquecimento uma parte importante da ventilação de um fogo é devida ao efeito 

chaminé, já explicado no subcapítulo 2.3.1. Para tirar partido deste mecanismo de ventilação, foram 

incluídas no modelo duas chaminés, uma na Cozinha e outra na I.S. As suas paredes são adiabáticas 

para assegurar que não existem trocas de calor entre estas e a zona atribuída aos pisos superiores do 
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edifício. Na Figura 3.2 está representada a perspetiva do fogo desenhado num programa próprio para 

o efeito – o Google SketchUp –, que será apresentado no capítulo 4. Na Figura 3.3 estão representadas 

a geometria em planta do modelo base, com a nomenclatura das paredes constituintes, as áreas das 

divisões e a localização das chaminés. 

                                                                                 

                 

3.2.3. Caracterização climática 

O território Português está dividido segundo o Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Habitação (REH, 2013) em várias zonas geográficas, em função das condições climáticas 

que lhes são características. A regulamentação considera duas estações para efeitos de verificação do 

conforto térmico – estação de aquecimento (Inverno) e estação de arrefecimento (Verão) –, sendo o 

território nacional dividido em 3 zonas climáticas para cada uma dessas estações: I1, I2 I3, para a 

estação de aquecimento e V1, V2, V3 para a estação de arrefecimento. A cada concelho do território 

nacional foi assim atribuída uma zona climática de Inverno e uma zona climática de Verão, de acordo 

com os critérios utilizados para a caracterização do clima. A classificação climática de um local é um 

dado fundamental pois tem implicações, não só no que toca à limitação das necessidades energéticas 

no processo de verificação térmica, mas também ao nível dos requisitos dos coeficientes de 

transmissão térmica da construção e dos fatores solares dos envidraçados, que são elementos 

Figura 3.2 - Perspetiva do fogo no 
programa Google SketchUp 

Figura 3.3 - Modelo do caso de estudo 
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importantes para verificação da admissibilidade do objeto de estudo à metodologia de verificação 

regulamentar. Tomando em conta o disposto na regulamentação e que o apartamento em estudo está 

localizado em Lisboa, as zonas climáticas de aquecimento e arrefecimento são I1 e V3, respetivamente.  

O período da estação de arrefecimento está fixado no REH como sendo de quatro meses: 

Junho, Julho, Agosto e Setembro. Assim, o período para o qual serão efetuadas as simulações para a 

estação de arrefecimento compreende estes quatro meses apenas. 

O período da estação de aquecimento é diferente para cada zona climática e depende das 

temperaturas médias registadas para o ano climático tipo entre o início de Outubro e o fim de Maio. Do 

ponto de vista regulamentar, este período inicia-se no primeiro decêndio posterior a 1 de Outubro em 

que, para cada localidade, a temperatura média é inferior a 15˚C e com termo no último decêndio 

anterior a 31 de Maio em que a referida temperatura ainda é inferior a 15˚C. A definição deste período 

foi realizada tendo por base o ficheiro Weather File para a cidade de Lisboa, disponível para download 

no sítio da internet do EnergyPlus (EnergyPlus, 2012), que comporta os dados climáticos horários para 

um ano tipo completo, sendo relevantes para o presente estudo a temperatura, a intensidade da 

radiação solar e a direção e intensidade do vento. Após uma análise cuidada, calculou-se a temperatura 

média de cada decêndio entre 1 de Outubro e 31 de Maio e definiu-se a estação convencional de 

aquecimento para a cidade de Lisboa como tendo início a 31 de Outubro e fim a 11 de Maio. 

3.2.4. Envolvente opaca 

As soluções construtivas utilizadas na definição do caso de estudo base foram escolhidas em 

função da zona climática de Inverno para Lisboa (I1), tendo em conta os valores dos coeficientes de 

transmissão térmica máximos definidos no REH.  

Tal como foi referido anteriormente, existem elementos da envolvente do modelo base que têm 

maior relevância do que outros para o estudo das trocas térmicas entre o interior e o exterior do fogo. 

As paredes exteriores (orientadas a Norte e a Sul) são as que possuem maior importância nas trocas 

com o ambiente exterior, pelo que é importante assegurar que estão suficientemente isoladas 

termicamente. O principal parâmetro indicador do maior ou menor desempenho térmico de um 

elemento de construção é o coeficiente de transmissão térmica U [W/(m².°C)], que representa o fluxo 

de calor que atravessa um elemento por m2 de área de superfície e por unidade de diferença de 

temperatura entre os ambientes interior e exterior. Os limites máximos para este parâmetro térmico 

encontram-se previstos no Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) 

e dependem, como se referiu anteriormente, da zona climática de Inverno em que o fogo se encontra. 

No caso de estudo o fogo encontra-se na zona climática de Inverno I1, que possui um 

coeficiente de transmissão térmica máximo Umáx=0.50 W/(m².°C) para as paredes exteriores. Deste 

modo, adotou-se uma constituição de parede exterior com os seguintes elementos (do exterior para o 

interior do fogo): 2 cm de reboco exterior, tijolo furado de 11 cm, caixa-de-ar de 3 cm, isolamento térmico 

de 4 cm em poliestireno extrudido, tijolo furado de 11 cm, e reboco de 2 cm, perfazendo uma espessura 

total de 33 cm. Esta solução fica com um coeficiente de transmissão térmica de 0.50 W/(m².°C). Na 

Tabela 3.1 apresentam-se as espessuras das camadas de materiais e respetivas resistências térmicas 
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desta solução. Os valores das condutividades e resistências térmicas foram baseados no documento 

ITE 50 (IPQ, 2002). 

Tabela 3.1 - Constituição e caracterização térmica das paredes exteriores do fogo  

Paredes Exteriores 
Material λ (w/(mºC) Espessura (m) R (m².°C/W) 

Reboco 1.3 0.020 0.015 

Tijolo   0.110 0.270 

Caixa-de-ar   0.030 0.180 

Poliestireno extrudido 0.037 0.040 1.081 

Tijolo   0.110 0.270 

Reboco 1.3 0.020 0.015 

Coeficiente de transmissão térmica U - 0.50 W/(m².°C) 

Outros elementos que separam o ambiente interior do fogo do ambiente exterior são os 

envidraçados, o que leva a ter especial atenção na sua definição. O coeficiente de transmissão térmica 

máximo para os envidraçados que consta no REH é Umáx=2.80 W/(m².°C). Deste modo adotou-se uma 

solução de vidro duplo correntemente utilizada em Portugal composta por dois vidros de sílica de 6 mm 

de espessura, com uma caixa-de-ar de 16 mm entre ambos. O coeficiente de transmissão térmica para 

esta solução é U=2.75 W/(m².°C). A constituição e caracterização térmica dos envidraçados apresenta-

se na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Constituição e caracterização térmica dos envidraçados do fogo 

Envidraçados 
Material λ (w/(mºC) Espessura (m) R (m².°C/W) 

Vidro 0.9 0.006 0.003 

Ar   0.016 0.180 

Vidro 0.9 0.006 0.003 

Coeficiente de transmissão térmica U - 2.75 W/(m².°C) 

A parede que se encontra em contacto com o espaço não-útil (caixa de escadas) será 

modelada através de um coeficiente que terá em conta a temperatura do ar do espaço não-útil. A 

definição deste coeficiente será detalhada no capítulo 4.2.6. O REH define um coeficiente de 

transmissão térmica máximo para este tipo de elementos de Umáx=2.0 W/(m².°C). Para respeitar este 

requisito, adotou-se uma constituição de parede com os seguintes materiais (do exterior para o interior 

do fogo): 1.5 cm de reboco exterior, isolamento térmico de 1 cm em poliestireno extrudido, 20 cm de 

betão armado e reboco de 1.5 cm. O coeficiente de transmissão térmica desta parede toma o valor 

U=1.53 W/(m².°C) e a sua constituição encontra-se descrita na Tabela 3.3. 

  



  

18 

 

Tabela 3.3 - Constituição e caracterização térmica da parede em contacto com o espaço não-útil (caixa de escadas) 

Parede da caixa de escadas 

Material λ (w/(mºC) 
Espessura 

(m) 
R (m².°C/W) 

Reboco 1.3 0.015 0.012 

Poliestireno extrudido 0.037 0.010 0.270 

Betão (20cm) 2 0.200 0.100 

Reboco 1.3 0.015 0.012 

Coeficiente de transmissão térmica U - 1.53 W/(m².°C) 

Na Tabela 3.4 resumem-se os valores máximos para os elementos construtivos em contacto 

com o exterior (envidraçados e paredes exteriores) e espaço não-útil (parede da caixa de escadas), 

bem como os valores utilizados no caso base. 

Tabela 3.4 - Coeficientes de transmissão térmica dos elementos construtivos em contacto com  
o exterior e o espaço não útil para a zona climática de Inverno I1 

  
Coeficiente de transmissão térmica 

- U [W/(m².°C)] 

Utilizado Máximo 
Envidraçados 2.75 2.80 

Paredes Exteriores 0.5 0.5 

Parede  da caixa de escadas 1.53 2.00 

Os elementos constituintes do modelo base que não estão em contacto com o exterior ou com 

locais não-úteis são indispensáveis à definição completa do mesmo mas perdem importância em 

termos das trocas térmicas face às paredes exteriores, envidraçados e paredes da caixa de escadas.  

As paredes separadoras de fogos e os pavimentos superior e inferior estão em contacto com 

espaços cujas condições térmicas são semelhantes às do modelo de estudo, justificando assim a sua 

classificação como elementos adiabáticos. Uma vez que se desprezam as trocas térmicas através 

desses elementos, torna-se pouco importante a concordância dos seus coeficientes de transmissão 

térmica com valores dos regulamentos. O mesmo ocorre com as paredes divisórias do fogo, para as 

quais não existem exigências regulamentares. No entanto, para uma completa definição do modelo 

base, definir-se-á a constituição de cada um destes três tipos de elementos e os valores dos 

coeficientes de transmissão térmica associados. Enquanto no caso das paredes separadoras de fogos 

e pavimentos superior e inferior, que são elementos de fronteira do caso de estudo, esta informação é 

indispensável para o funcionamento do programa de simulação, no caso das paredes divisórias esta 

informação poderia ser dispensada no caso de uma modelação mono-zona. Como, para efeitos de 

análise da ventilação, será utilizado um modelo multi-zona, em concordância com o número de 

compartimentos do fogo, a informação sobre a constituição das divisórias é igualmente indispensável. 

Para as paredes separadoras de fogos optou-se por uma solução construtiva composta por um 

pano de alvenaria de tijolo furado de 22 cm com uma camada de reboco de 1.5 cm nas duas faces do 

mesmo. Esta constituição está ilustrada na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 - Constituição e caracterização térmica das paredes separadoras de fogos 

Paredes separadoras de fogos 
Material λ (w/(mºC) Espessura (m) R (m².°C/W) 

Reboco 1.3 0.015 0.012 

Tijolo   0.220 0.520 

Reboco 1.3 0.015 0.012 

Coeficiente de transmissão térmica U - 1.25 W/(m².°C) 

No caso dos pisos superior e inferior, a sua constituição é a seguinte: teto com 1.5 cm de 

reboco, estrutura em laje de 20 cm em betão armado, e pavimento em ladrilho de grés cerâmico assente 

sobre 3 cm de betonilha de regularização. As suas características térmicas mostram-se na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 - Constituição e caracterização térmica do pavimento do fogo 

Pavimento 
Material λ (w/(mºC) Espessura (m) R (m².°C/W) 

Reboco 1.3 0.015 0.012 

Laje 2 0.200 0.100 

Betonilha 1.3 0.030 0.023 

Ladrilho grés cerâmico 1.3 0.015 0.012 

Coeficiente de transmissão térmica U - 2.89 W/(m².°C) 

Para as paredes divisórias utilizou-se uma solução corrente, composta por um pano de 

alvenaria de tijolo furado de 11 cm e uma camada de reboco de 1.5 cm em cada face, com uma 

espessura total de 14 cm. A constituição das paredes divisórias encontra-se descrita na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 - Constituição das paredes divisórias do fogo 

Paredes divisórias 
Material λ (w/(mºC) Espessura (m) R (m².°C/W) 

Reboco 1.3 0.015 0.012 

Tijolo   0.110 0.270 

Reboco 1.3 0.015 0.012 

Coeficiente de transmissão térmica U - 1.81 W/(m².°C) 

3.2.5. Ganhos Internos e padrões de utilização 

Existem fontes de calor dentro das habitações que contribuem para o aquecimento das 

mesmas durante todo o ano, tais como a atividade humana, a iluminação e os equipamentos elétricos. 

Este acréscimo de calor no sistema é prejudicial em termos térmicos durante a estação de 

arrefecimento e vantajoso na estação de aquecimento. Fora da contabilização deste tipo de energia 

ficam os aparelhos de climatização, uma vez que a energia despendida pelos mesmos destina-se a 

manter as condições de conforto e constitui uma das variáveis que se pretende avaliar neste estudo. 

Para definir os ganhos internos devidos à atividade humana no fogo em estudo será necessário 

primeiro definir o número de pessoas que vivem diariamente na habitação. Dado que se trata de um 

fogo de tipologia T2, assumiu-se que nele habitam três pessoas: um casal de meia-idade e um filho 

jovem. Em seguida estabeleceu-se um horário de ocupação do fogo para os seus habitantes, 
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especificando-se as divisões ocupadas durante esse período e o tipo de atividade de cada habitante 

nas diferentes divisões, de modo a estabelecer o seu nível de metabolismo.  

Os ganhos internos devidos ao funcionamento de equipamentos elétricos e iluminação serão 

detalhados de forma semelhante ao realizado para a atividade humana. Será definido um período de 

utilização diário e a potência associada a cada equipamento. 

3.2.5.1. Horário de ocupação do fogo 

Como simplificação admitiu-se que o horário de ocupação em dias úteis será semelhante ao 

verificado em fins-de-semana e feriados. Admitiu-se ainda que todos os habitantes do fogo possuem o 

mesmo horário em termos de permanência no fogo, variando apenas a divisão em que se encontram 

durante este período.  

O horário estipulado em termos de ocupação diária do fogo encontra-se na Figura 3.4. Em 

média, os ocupantes encontram-se no fogo entre as 18h da tarde e as 7h do dia seguinte. Entre as 18h 

e as 23h encontram-se acordados, estando em média duas pessoas na Sala e uma pessoa na Cozinha. 

No período das 23h às 7h encontram-se duas pessoas no Quarto 2 e uma pessoa no Quarto 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Horário de ocupação diária do fogo 

Na ocupação das diferentes divisões do fogo, optou-se por definir o horário em termos de 

ocupação média. Estipulou-se que os habitantes saem do fogo às 7h e regressam às 18h e que todos 

se deitam às 23h. No período que decorre desde que entram no fogo depois das 17h (o intervalo 

correspondente às 18h começa às 17h01 e termina às 18h) até que vão dormir às 23h, em termos 

médios dois dos ocupantes estão na Sala enquanto um deles se encontra na Cozinha. Optou-se por 

desprezar o tempo que cada ocupante passa na I.S. e no Hall. 

O nível de metabolismo de cada ocupante depende da atividade que pratica. Para cada período 

do dia foi definido um tipo de ocupação para cada habitante, como ilustrado na Tabela 3.8 e na Figura 

3.5, tendo por base os valores máximos do nível de metabolismo para a atividade em questão 

(Rodrigues et al., 2009). 

Assumiu-se que todos os ocupantes do fogo estão a efetuar o mesmo tipo de atividade em 

determinado período. Assim, entre as 18h e as 23h os ocupantes encontram-se a praticar atividades 

sedentárias, tanto na Sala como na Cozinha. No período entre as 23h e as 7h, estipulou-se que os 

ocupantes se encontram a repousar, tanto no Quarto 1 como no Quarto 2. 
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3.2.5.2. Iluminação 

Na definição dos ganhos internos no fogo, uma parte importante refere-se à iluminação artificial, 

que se traduz num consumo de energia elétrica facilmente contabilizado uma vez conhecido o período 

de utilização e as potências instaladas. No caso em estudo assumiu-se que os ocupantes utilizam a 

iluminação instalada apenas na Sala e na Cozinha. Despreza-se assim o tempo em que a iluminação 

dos quartos está ativa, dado que estes são utilizados maioritariamente para dormir. 

Dos compartimentos com iluminação artificial, a Cozinha terá maior densidade de potência uma 

vez que terá uma zona de preparação de alimentos que requer uma iluminação mais intensa. A Sala 

tem uma área maior do que a Cozinha, por isso terá uma potência instalada maior. Após a comparação 

do modelo de estudo com fogos reais, colocou-se uma iluminação com 100 W de potência na Cozinha 

e 120 W de potência na Sala (Tabela 3.9). 

Tabela 3.9 - Potência de iluminação artificial instalada na Cozinha e Sala 

  Potência (W)  Área (m²) Densidade de potência (W/m²) 
Cozinha  100 11 9.09 

Sala 120 17.6 6.82 

3.2.5.3. Equipamentos 

A utilização de equipamentos elétricos em habitações ao longo do dia é algo que varia 

consoante padrões de uso dificilmente previsíveis. Com o aparecimento de novos produtos como 

tablets, telemóveis, computadores portáteis, é difícil modelar a utilização dos mesmos no dia-a-dia bem 

como o seu período de utilização. 

Assim, para o caso de estudo consideraram-se apenas os equipamentos elétricos que mais 

vulgarmente são utilizados pelas famílias modernas, tais como computador de secretária, televisão, 

frigorífico e máquina de lavar roupa. 

Atividade Potência (W) 
Em repouso 90 

Atividade Sedentária 110 Figura 3.5 - Horário médio de permanência dos 
habitantes em cada divisão do fogo 

 

Tabela 3.8 - Ganhos internos por pessoa em 
função da atividade desenvolvida 
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O computador, televisão e máquina de lavar roupa só podem ser utilizados quando os 

utilizadores estão presentes no fogo e acordados, ou seja, poderão ser utilizados 6h por dia, entre as 

18h e as 23h, que corresponde ao seu período equivalente de funcionamento (PEF). Uma vez que não 

serão utilizados continuamente durante esse período, definiu-se que o computador terá uma utilização 

de 3 horas diárias, a televisão de 4 horas diárias e a máquina de lavar roupa de 1 hora diária. Para 

refletir essa utilização, assumiu-se que existe um consumo homogéneo dos equipamentos no período 

entre as 18h e as 23h calculado através de uma potência equivalente, onde se multiplica a potência 

real pela fração de tempo em que o equipamento está a funcionar durante esse período. Por exemplo, 

a potência equivalente horária (PEH) do computador, para o qual é admitida uma potência de 150 W 

(Tabela 3.10), será calculada de acordo com a equação (3.1):  

 
3

6
× 150𝑊 = 75𝑊  (3.1) 

O frigorífico é um equipamento de utilização contínua, o que significa que é utilizado durante 

24h por dia, ou seja, a sua potência real é igual à sua potência equivalente em qualquer período do dia. 

Na Tabela 3.10 encontra-se resumido o processo acima descrito, onde se pode verificar a PEF, PEH e 

também a potência equivalente horária por área de compartimento (PEHAC). 

O valor da potência horária do computador e da televisão foi estimado através da consulta das 

especificações de aparelhos disponíveis no mercado (Worten, 2012), dado que a potência consumida 

ao longo do seu período de funcionamento se mantém constante. A potência horária considerada para 

estes equipamentos é de 90 W para a televisão e de 150 W no caso do computador de secretária, que 

inclui a torre, monitor e periféricos.  

Tabela 3.10 - Ganhos internos horários por equipamento 

  
Potência 

horária (W) 
Período de 

func. (h) PEF (h) PEH (W) 
PEHAC 

(W/m²) 

Computador 150 3 6 75.00 4.26 

Televisão 90 4 6 60.00 3.41 

Frigorífico 67.92 24 24 67.92 6.17 

Máquina de lavar roupa 168.5 1 6 28.08 2.55 

O frigorífico e a máquina de lavar roupa apresentam picos de consumo de potência ao longo 

do período em que operam. Deste modo é mais apropriado estimar a potência média por hora, 

recorrendo para o efeito a consumos elétricos anuais. Um frigorífico consome por ano cerca de 595 

kWh, funcionando 24h por dia, enquanto uma máquina de lavar roupa consome cerca de 123 kWh por 

ano, operando duas horas por dia (Traça de Almeida et al., 2012). Através destes valores obtém-se 

potências médias horárias de 67.9 W para o frigorífico e 168.5 W no caso da máquina de lavar roupa. 

Assumiu-se ainda que o fogão, forno e esquentador existentes no fogo são utilizados pontualmente, 

pelo que não foram tidos em conta. 
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3.2.5.4. Ganhos internos totais e comparação com o REH  

Apresenta-se de seguida a Tabela 3.11 dos consumos de energia horários (potências) totais 

do fogo que resume os três subcapítulos anteriores. Excluíram-se desta tabela os consumos horários 

dos períodos 7h-18h e 18h-23h nas divisões Quarto 1 e Quarto 2, por serem nulos. Excluíram-se ainda 

os consumos horários dos períodos 23h-7h e 7h-18h na Sala, pela mesma razão. 

Tabela 3.11 - Totalidade dos ganhos internos horários para os diferentes espaços do fogo 

  
Cozinha Quarto 1 Quarto 2 Sala 

23h-7h 7h-18h 18h-23h 23h-7h 23h-7h 18h-23h 
P(W) P(W) P(W) P(W) P(W) P(W) 

Equipamento 67.9 67.9 96.0 0.0 0.0 135.0 

Iluminação 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 120.0 

Atividade 0.0 0.0 110.0 90.0 180.0 220.0 

No regulamento REH o valor horário médio diário dos ganhos internos totais para um fogo de 

um edifício de habitação é de 4 W/m2. Para o fogo em estudo, o cálculo da potência total consumida 

por unidade de área útil de pavimento fornece, a partir da Tabela 3.10, o valor de 4.9 W/m2, que se 

aproxima muito do valor estipulado no regulamento. 

3.3. Ventilação natural 

A ventilação natural é um mecanismo que é importante assegurar em todas as estações do 

ano por razões de qualidade do ar interior e que, na estação de arrefecimento, pode contribuir para a 

obtenção das condições de conforto térmico. Na estação de aquecimento o projeto de ventilação deve 

contemplar o dimensionamento de aberturas de admissão de ar para assegurar a entrada de ar 

suficiente para manter os espaços ventilados com o mínimo de prejuízo térmico. Nesta estação do ano 

a exaustão do ar é efetuada através de condutas de exaustão colocadas nos compartimentos de 

serviço. As aberturas e as condutas serão detalhadas mais à frente. 

Na estação de arrefecimento, embora se mantenha o funcionamento das referidas aberturas, 

a ventilação é assegurada maioritariamente pela abertura de janelas. Como esta é facilmente ajustável 

através da ação humana e a área de abertura é grande, não se torna necessário o seu pré-

dimensionamento. As quatro janelas do modelo situam-se no Quarto 1, Quarto 2, Sala e Cozinha. 

Optou-se por colocar todas as janelas com as dimensões de 1.20 m de altura e 1.50 m de largura, com 

o peitoril a 1.10 m de altura em relação ao pavimento. 

Neste trabalho optou-se pela utilização de uma estratégia de ventilação conjunta, prevista na 

norma NP 1037-1 (IPQ, 2002), em que as aberturas para admissão e exaustão de ar são 

dimensionadas em conjunto para o caudal de ar que percorre a habitação. Esta norma foi atualizada 

recentemente no ano 2015, no entanto para as condições de exposição do caso de estudo a sua 

aplicação não traria modificações sensíveis ao dimensionamento, pelo que se decidiu manter o 

dimensionamento que já tinha sido efetuado de acordo com a norma anterior. A referida norma prevê 

um procedimento para o dimensionamento das aberturas de admissão de ar das paredes de fachada 

e das condutas de exaustão de ar que se apresenta nos subcapítulos 3.3.1 e 3.3.2, respetivamente. 

Por sua vez, no subcapítulo 3.3.3 é definido o esquema de ventilação projetado para o modelo (3.3.3).  
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3.3.1. Aberturas de admissão de ar em paredes de fachada 

Estas aberturas estão localizadas nas paredes exteriores dos compartimentos principais, 

nomeadamente a parede do Quarto 1, Sala e Quarto 2. Para definir estas aberturas segundo a 

normalização existente é necessário especificar a classe de exposição ao vento em conformidade com 

a norma NP 1037-1 (IPQ, 2002). Segundo a norma o edifício situa-se na Zona A, que inclui a 

generalidade do território, excetuando os arquipélagos dos Açores e Madeira e as regiões do continente 

situadas numa faixa costeira com 5 km de largura ou altitudes superiores a 600 m. Em termos de 

rugosidade aerodinâmica, que condiciona o perfil da velocidade do vento, o terreno possui Rugosidade 

do tipo I, atribuída aos locais situados no interior de zonas urbanas em que predominem os edifícios de 

médio e grande porte. Tendo em consideração os dados anteriores e sabendo que as aberturas de 

admissão de ar se situam a uma altura inferior a 10 m (fogo situado no 1º andar), conclui-se através da 

Tabela 3.12 que o fogo tem uma classe de exposição Exp1.  

Tabela 3.12 - Classes de exposição ao vento (NP 1037-1) 

Altura acima do 
solo 

Região A Região B 
I II III I II III 

≤10 m Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 1 Exp 2 Exp 3 
>10 m e ≤18 m Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 2 Exp 3 Exp 4 
>18 m e ≤28 m Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 2 Exp 3 Exp 4 
>28 m e ≤60 m Exp 3 Exp 4 Exp 4 Exp 3 Exp 4 Exp 4 

As aberturas de admissão de ar nas fachadas com este tipo de exposição podem ser aberturas 

fixas (em contraponto com as aberturas reguláveis, que devem ser utilizadas em condições de 

exposição mais severa), que serão as utilizadas neste estudo. No seu dimensionamento é necessário 

assegurar caudais iguais ou superiores aos que se encontram previstos na norma para os 

compartimentos principais onde estão aplicadas, para a diferença de pressão de 10 Pa (classe de 

exposição Exp1). Para calcular a área da abertura utilizou-se a equação (3.2), que é apenas uma 

adaptação da equação (2.1) apresentada anteriormente: 

 
𝑄 = 3600 × 𝐶 × 𝐴

2∆𝑝

𝜌
 

(3.2) 

em que Cd é o coeficiente de descarga, com valor de 0.61, ρ é a densidade do ar, com valor de 1.21 

kg/m3, Δpmin é a diferença de pressão de 10 Pa, Aaber (m2) é a área da abertura de admissão de ar e 

Qaber (m3/h) é o caudal de projeto que passa pela abertura, em m3/h.  

O caudal tipo de projeto Qtipo (m3/h) é o caudal necessário para assegurar o mínimo de uma 

renovação do ar por hora nos compartimentos principais (1 Rph) e quatro renovações por hora nos 

compartimentos de serviço (4 Rph). Este deverá ser o caudal resultante após se efetuar o equilíbrio de 

caudais que cumpre as exigências mínimas de renovações por hora da norma para cada 

compartimento. O Qtipo tem duas componentes: Qaber, que resulta da entrada de ar pela abertura de 

admissão de ar da fachada e Qperm (m3/h), que resulta da infiltração de ar através dos caixilhos da 

janela. Assim, Qaber obtém-se através da equação (3.3): 
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 𝑄 = 𝑄 − 𝑄    (3.3) 

Para calcular o caudal de ar que entra no fogo por infiltração pelos caixilhos de janela, Qperm, 

recorre-se à equação (3.4): 

 𝑄 = 𝑓 × 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑖𝑙ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎 (3.4) 

em que o perímetro da caixilharia é contabilizado em metros e fperm (m3/h.m) é o fator de permeabilidade, 

que depende da classe de permeabilidade da janela. As janelas de um fogo localizado na zona A, com 

rugosidade do tipo I e com aberturas localizadas a menos de 10 m de altura acima do solo podem ser 

de classe de permeabilidade A1, como se retira da Tabela 3.13, e que é a adotada neste estudo. 

Tabela 3.13 - Classes de permeabilidade ao ar das janelas e das portas exteriores em 
função da sua exposição (NP 1037-1) 

Altura acima do 
solo 

Região A Região B 
I II III I II III 

≤10 m A1 A2 A2 A1 A2 A2 
>10 m e ≤18 m A1 A2 A2 A1 A2 A2 
>18 m e ≤28 m A1 A2 A2 A2 A2 A2 
>28 m e ≤60 m A2 A2 A2 A2 A2 A2 
>60 m e ≤80 m A2 A2 A2 A2 A2 A3 

O fator de permeabilidade pode ser estimado através da Norma Europeia EN 12207:1999 

(CEN, 1999), pelo ábaco que se apresenta na Figura 3.6. A designação de classe de permeabilidade 

ao ar da janela na norma portuguesa representa-se pela letra ‘A’ seguida do número da classe, 

enquanto na norma Europeia é apenas representada pelo número da classe.  

 
Figura 3.6 - Ábaco do fator de permeabilidade das aberturas (EN 12207:1999) 

As janelas dos compartimentos principais do modelo de estudo são todas iguais, com 

dimensões 1.50 x 1.20 [m], pelo que o perímetro de caixilharia será 5.4 m. Como já foi referido, a 

diferença de pressão utilizada para o dimensionamento é de 10 Pa, pelo que se verifica no ábaco que 
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o fator de permeabilidade toma o valor 2.7 m3/h.m. Após calcular a área da abertura de admissão de 

ar para cada compartimento deve-se aplicar a condição expressa pela equação (3.5), de modo a 

garantir que podem ser utilizadas aberturas fixas em vez de aberturas reguláveis, segundo a norma NP 

1037-1: 

 𝑄 , = 𝑄 , + 𝑄 ,  ≤ 4 × 𝑄  [𝑚 /ℎ] (3.5) 

em que Qtipo,max, Qperm,max e Qaber,max são equivalentes a Qtipo, Qperm e Qaber, com a diferença que os 

primeiros são calculados para uma diferença de pressão de 60 Pa em vez de 10 Pa.  

Os cálculos detalhados do dimensionamento das aberturas e das verificações subsequentes 

podem ser consultados no Anexo I. Os resultados do dimensionamento para cada compartimento 

principal são apresentados na Tabela 3.14. 

Tabela 3.14 - Resultados do dimensionamento para os compartimentos principais 

  Dimensionamento 

  
Aabertura,calc 

(cm²) 
Aabertura,efetiva 

(cm²) 
Quarto 1 48 50 

Quarto 2 48 50 

Sala 51 55 

Como se conclui da Tabela 3.14, as áreas das aberturas que resultam do dimensionamento 

para o modelo base são 50 cm2, 50 cm2 e 55 cm2 para o Quarto 1, Quarto 2 e Sala, respetivamente. 

Para uniformizar e simplificar o modelo, optou-se por utilizar nos três compartimentos uma área de 

abertura de 55 cm2. 

3.3.2. Condutas de exaustão de ar 

A exaustão de ar dos compartimentos de serviço representa uma parte importante do projeto 

de ventilação. Para reproduzir no modelo um dos mecanismos principais da ventilação, denominado 

efeito chaminé, foram colocadas duas condutas na Cozinha e I.S. com doze metros de altura (ver Figura 

3.2). Foram projetadas como condutas individuais, pelo que qualquer caudal que circule nelas será 

proveniente do compartimento de serviço correspondente. A sua área de secção foi definida tendo em 

conta as especificações da norma NP 1037-1, que fornece valores mínimos recomendados. Segundo 

a norma, o número mínimo de renovações do ar por hora de projeto para compartimentos de serviço é 

de 4. Os caudais de ar necessários para cumprir este valor estão resumidos na Tabela 3.15.  

Tabela 3.15 - Capacidade de exaustão de ar mínima (em m3/h) nos compartimentos de serviço 

  Área (m2) Volume (m3) Caudal (m3/h) 
Cozinha 11 29.7 118.8 

I.S. 4.7 12.7 50.8 

Para atingir o número de 4 renovações por hora na Cozinha é necessária capacidade de 

exaustão de 118.8 m3/h de ar. No entanto, segundo a norma, quando existem aparelhos a gás no 

compartimento o caudal de ar a escoar deve ser igual a 4.3 vezes a potência nominal do aparelho. No 
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caso de estudo admitiu-se que existe um esquentador com a potência nominal de 29 kW, pelo que o 

caudal a escoar será 124.7 m3/h, o que corresponde a um valor mínimo de área de secção de conduta 

de 255 cm2 para uma conduta retangular. Este valor de caudal será apenas utilizado para o cálculo das 

aberturas para exaustão de ar do fogo, enquanto que para a comparação de simulações será utilizado 

o valor de 4 Rph como forma de simplificar a análise. Para atingir o número de 4 renovações por hora 

na I.S. é necessária capacidade de exaustão de 50.76 m3/h de ar, o que corresponde a um valor mínimo 

de 155 cm2 de área de conduta. Estabeleceu-se assim uma área de secção quadrada de 400 cm2 

(20x20) para a conduta da Cozinha e uma área de secção quadrada de 225 cm2 (15x15) para a conduta 

da I.S.. 

3.3.3. Esquema de ventilação 

É importante criar condições para que a ventilação se processe conforme planeado em todo o 

fogo. O projeto contempla zonas de admissão de ar exterior e zonas de exaustão de ar interior, pelo 

que entre umas e outras devem ficar criados trajetos para a passagem do ar que sejam fisicamente 

possíveis. Esses trajetos mostram-se para o modelo base na Figura 3.7, tendo em atenção que o 

esquema de ventilação é ligeiramente diferente para a estação de aquecimento e de arrefecimento, 
conforme se explica adiante. 

 
       (a)                                       (b) 

Figura 3.7 - Esquema de ventilação do modelo para a estação convencional de arrefecimento 
(a) e para a estação convencional de aquecimento (b) 

Na estação convencional de arrefecimento, a entrada de ar no modelo base estabelece-se 

através das janelas e das aberturas de admissão de ar nas fachadas. As janelas e aberturas estão 

colocadas conjuntamente nas paredes de fachada do Quarto 1, Quarto 2 e Sala enquanto na parede 

de fachada da Cozinha apenas existe uma janela. O Hall funciona como zona de passagem do ar que 

vem dos compartimentos principais (Quarto 1, Quarto 2 e Sala) e que é distribuído para a Cozinha e 

para a I.S.. Nos compartimentos de serviço (Cozinha e I.S.) encontram-se duas condutas que realizam 

a exaustão do ar.  
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Na estação convencional de aquecimento, a entrada de ar no modelo base estabelece-se 

apenas através das aberturas de admissão de ar nas fachadas. As aberturas estão colocadas nas 

paredes de fachada do Quarto 1, Quarto 2 e Sala. Tal como para a estação convencional de 

arrefecimento, o Hall funciona como zona de passagem do ar que vem dos compartimentos principais 

(Quarto 1, Quarto 2 e Sala) e que é distribuído para a Cozinha e para a I.S.. A exaustão do ar é realizada 

nos compartimentos de serviço (Cozinha e I.S.) através de condutas próprias.  
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4. EnergyPlus e aplicação ao caso de estudo 

O EnergyPlus é um programa de simulação dinâmica do comportamento térmico e energético 

de edifícios, em termos de aquecimento, arrefecimento, ventilação, iluminação e energia, possibilitando 

a análise simultânea do funcionamento do edifício nestes diferentes domínios. Foi desenvolvido pelo 

Departamento de Energia dos Estados Unidos da América a partir dos programas DOE-2 (Department 

of Energy) e BLAST (Building Loads Analysis and System Thermodynamics) com o objetivo de facilitar 

o estudo das trocas de energia e massa entre ambientes diferentes. 

Este software tem a vantagem em relação aos seus predecessores de efetuar simulações que 

integrem em simultâneo o cálculo das cargas térmicas e o cálculo das instalações e sistemas do 

edifício, enquanto anteriormente estes dois cálculos eram efetuados separadamente, originando 

desvios face à realidade. Em sentido contrário, o uso do programa EnergyPlus na modelação de 

edifícios reais e a sua comparação com os resultados medidos experimentalmente tem vindo a mostrar 

a adequação dos seus algoritmos à realidade física. 

O desenvolvimento da sua interface com o utilizador não foi um dos principais objetivos levados 

em conta na criação do EnergyPlus. Este aspeto dificulta a introdução de forma expedita de alguns 

dados, nomeadamente a geometria da envolvente das zonas térmicas utilizadas. Neste estudo 

recorreu-se ao software Google SketchUp e ao plug-in OpenStudio de modo a ultrapassar esta 

dificuldade.  

O programa EnergyPlus utiliza o conceito de zona térmica nas simulações. Entende-se por 

zona térmica um volume de ar em que as condições térmicas são homogéneas. O programa permite 

obter dados térmicos e energéticos sobre cada zona térmica, pelo que o utilizador pode escolher o grau 

de detalhe que pretende obter do programa através do número de zonas térmicas que escolher. 

As simulações do software iniciam-se com o cálculo das cargas térmicas pelo módulo de 

simulação do balanço térmico do modelo. Estes cálculos são passados para o módulo de simulação de 

sistemas do edifício no mesmo passo de tempo (time step), onde são calculadas as necessidades de 

aquecimento e de arrefecimento das zonas. Esta informação é reencaminhada para o módulo de 

simulação do balanço térmico, que reformula as temperaturas zonas e que constituirão o novo cenário 

para o passo de tempo seguinte. 

O programa inicializa-se através de um ficheiro executável com o nome de EP-Launch. É 

através deste que é executada a simulação e que se acede aos ficheiros de entrada de dados e saída 

de resultados da mesma. A janela EP-Launch está representada na Figura 4.1. Os ficheiros de dados 

para as simulações são: o ficheiro climático Weather File e o ficheiro das características do caso de 

estudo (IDF – Input Data File). É a partir do ficheiro IDF que o programa recolhe a informação das 

características do edifício, introduzida pelo utilizador nos campos de entrada e que, como referido 

anteriormente, possui uma interface que torna o processo de introdução de dados exaustivo e 

suscetível a erros. Para facilitar este processo utilizou-se o programa auxiliar Google SketchUp e um 

plug-in (OpenStudio) que faz a conexão entre o Google SketchUp e o EnergyPlus.  
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O programa Google SketchUp foi criado em 2000 como um programa computacional de 

modelação tridimensional. Atualmente possui um vasto número de áreas para as quais está 

direcionado, desde a engenharia civil, engenharia mecânica, e arquitetura até design de interiores e de 

videojogos. As suas funcionalidades tornam-se particularmente úteis para as simulações energéticas 

de modelos de edifícios tridimensionais quando associados ao plug-in OpenStudio. Este plug-in 

funciona como elo de ligação entre o Google SketchUp e o EnergyPlus e permite a atribuição direta 

das características do edifício inseridas no ficheiro IDF aos elementos da envolvente das zonas 

térmicas criadas. É um plug-in gratuito e de código aberto, que recebe sugestões de melhoria do código 

por quem o manuseia, podendo ser descarregado através do seu sítio da internet (OpenStudio, 2012). 

A aparência inicial do programa Google SketchUp com o plug-in OpenStudio instalado está 

representada na Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos ficheiros de saída de resultados, o EnergyPlus apresenta vários ficheiros 

relevantes: um ficheiro em formato texto com os resultados relativos à simulação em parâmetros 

selecionados pelo utilizador, que pode posteriormente ser convertido em ficheiro Excel; um ficheiro de 

erros em formato texto com os erros encontrados pelo programa, para que se possa proceder à sua 

rápida deteção e correção; um ficheiro em formato CAD com a geometria do modelo.  

4.1. Weather File 

Para obter a informação necessária acerca das condições climáticas do local onde o modelo 

está instalado, o programa utiliza um ficheiro climático Weather File que depende da localização 

geográfica pretendida para a simulação. Este ficheiro possui todas as informações do local escolhido 

relevantes para a realização da simulação, tais como a temperatura de bolbo seco, a radiação solar, a 

velocidade do vento e sua direção, a humidade, entre outras. O ficheiro Weather File pode ser 

descarregado gratuitamente a partir do sítio da Internet do EnergyPlus (EnergyPlus, 2012) e possui 

várias opções em termos de localizações por todo o mundo. Para o caso em estudo escolheu-se Lisboa 

como localização de referência e utilizou-se o ficheiro que representa um ano típico em termos 

climáticos.  

Figura 4.1 - Aspeto da funcionalidade 
EP-Launch do programa de simulação 

EnergyPlus 

Figura 4.2 - Aspeto gráfico do programa Google SketchUp com o 
plug-in OpenStudio instalado na barra de ferramentas 
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4.2. Ficheiro IDF (Input Data File) 

O ficheiro IDF contém todas as informações referentes ao caso de estudo excetuando as 

condições ambientais exteriores, que estão armazenadas no Weather File. É possível modificar o seu 

conteúdo através da função IDF Editor, acessível no ficheiro executável EP Launch. Os vários grupos 

e subgrupos de parâmetros a introduzir no ficheiro serão resumidos nos próximos subcapítulos. 

4.2.1. Simulation Parameters 

O primeiro grupo que consta no ficheiro IDF tem a designação de Simulation Parameters 

(Figura 4.3) e descreve os parâmetros básicos referentes à simulação. No primeiro subgrupo Version 

é necessário especificar a versão do programa EnergyPlus. Foi utilizada nas simulações a versão 7.1. 

No subgrupo Simulation Control é possível especificar qual o tipo de controlo de simulação 

desejado. O presente estudo incide apenas nos dados calculados a partir do ficheiro climático, pelo que 

apenas foi atribuído ‘Yes’ ao objeto Run Simulation for Weather File Run Periods, colocando-se ‘No’ 

nos restantes. 

O subgrupo Building (Figura 4.4) permite a definição de critérios relativos ao edifício. Primeiro 

é necessário atribuir um nome ao caso de estudo para ser mais facilmente identificável no EnergyPlus 

e noutros programas auxiliares (como o Google SketchUp). Os dois campos seguintes referem-se à 

inserção do edifício na sua envolvente: o ângulo que este faz em planta com o Norte geográfico e o 

tipo de terreno da envolvente a considerar. Definiu-se como ângulo, 0˚, que corresponde a uma 

exposição Norte-Sul, e como envolvente a opção City, o que corresponde a uma localização em meio 

urbano atendendo a que as simulações são realizadas em Lisboa. 

Os dois campos considerados em seguida são relativos aos valores de convergência nas 

simulações: Loads Convergence Tolerance Value e Temperature Convergence Tolerance Value, 

respetivamente, valor de tolerância na convergência das cargas térmicas e valor de tolerância na 

convergência das temperaturas. De notar que o valor introduzido em relação às cargas térmicas deverá 

ser em termos de fração da carga registada, enquanto o valor relativo às temperaturas deverá ser 

contabilizado em °C. Atribuíram-se a estes campos os valores por defeito do programa de 0.04 e 0.4°C, 

respetivamente. 

Neste subgrupo existem dois campos referentes ao período de Warmup. Esta é a fase antes 

da simulação efetiva em que o programa corre o primeiro dia da simulação um dado número de vezes, 

especificado pelo utilizador para que a convergência de valores de cargas/temperaturas seja atingida. 

Nesta fase não existe registo de valores, servindo este período como uma preparação para o início 

efetivo da simulação. Este período é traduzido por um número máximo e mínimo de dias de Warmup. 

Como o caso de estudo não é demasiado complexo, optou-se por utilizar os valores sugeridos pelo 

programa de 6 e 25, relativos aos valores mínimo e máximo, respetivamente. 

O campo Solar distribution define o modo como o EnergyPlus trata a radiação solar que incide 

no modelo de estudo. Neste caso utilizou-se uma distribuição FullExterior, que admite que toda a 

radiação direta que entra na zona incide no pavimento e é absorvida de acordo com a absortância 

deste. A radiação refletida pelo pavimento é por sua vez somada à radiação difusa e distribui-se 

uniformemente por todas as superfícies.  
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O subgrupo Timestep refere-se ao número de passos por hora que o EnergyPlus executa. Este 

valor deverá ser um divisor inteiro de 60. Avanços no tempo curtos (que corresponde a um número 

elevado de timesteps) melhoram a solução numérica do balanço térmico das zonas uma vez que 

permitem uma melhor ligação entre a resposta dinâmica das temperaturas superficiais e do ar das 

zonas. Assim, utilizou-se o valor por defeito do EnergyPlus de 6 timesteps por hora.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Location and Climate 

No grupo Location and Climate (Figura 4.5) é necessário especificar os dados relativamente à 

localização geográfica do edifício e ao período de simulação. No subgrupo Site: Location especifica-se 

a localização do modelo em estudo, através da sua latitude, longitude, altitude e fuso horário. Estes 

dados foram preenchidos de acordo com as informações que constam no ficheiro climático. 

No subgrupo RunPeriod (Figura 4.6) define-se o período de cada simulação através da 

introdução da data de início e fim da mesma. Serão realizadas simulações em dois períodos distintos 

– estação de arrefecimento (Verão) e estação de aquecimento (Inverno) –, cujas datas de início e fim 

foram definidas no subcapítulo 3.2.3. Aqui define-se também o dia da semana em que a simulação se 

inicia, tendo-se estabelecido o início da simulação a uma Segunda-feira para ambas as estações do 

ano. 

4.2.3. Schedules 

O grupo Schedules (Figura 4.7) permite o controlo de equipamentos e processos relativos à 

simulação durante um período de tempo definido. Neste subcapítulo será apenas explicado o 

funcionamento do grupo, enquanto a forma como cada horário é preenchido será efetuada no 

subcapítulo correspondente. 

No subgrupo Schedule Type Limits (Figura 4.8) são definidos os tipos de variáveis a utilizar no 

campo Schedule:Compact e que serão a base da calendarização da simulação. Foram definidos três 

objetos: AnyNumber, On/Off e Temperature. Cada um dos objetos é definido por cinco campos, entre 

eles o máximo e o mínimo valor que o objeto pode apresentar (Upper Limit Value e Lower Limit Value, 

respetivamente) e o tipo numérico (Numeric Type), que pode ser discreto ou contínuo.  

 

 

Figura 4.3 - Aspeto do grupo 
Simulation Parameters 

Figura 4.4 - Aspeto do subgrupo Building 
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O objeto Any Number representa qualquer número real, sendo utilizado na definição dos 

ganhos internos associados à ocupação do fogo. O objeto Temperature é referente à variável 

temperatura, possuindo um intervalo de valores contínuo e suficiente para a representação do campo 

de temperaturas esperado no estudo. Em relação ao objeto On/Off, é utilizado por exemplo na 

regulação da abertura de portas e proteções solares, em que o valor “0” corresponde ao estado fechado 

do elemento e “1” corresponde ao seu estado aberto. 

O EnergyPlus torna possível a definição de horários, com a possibilidade de definir valores de 

parâmetros para cada hora, dia e ano, introduzidos separadamente em três campos. Este processo é 

bastante útil nas simulações com horários complexos, tornando-se desnecessário nas que possuem 

horários constantes ao longo do período de simulação. 

Neste último caso, torna-se mais simples utilizar o campo Schedule:Compact (Figura 4.9) que, 

além de utilizar apenas um campo na definição de horários, requer apenas um objeto para cada um 

deles.  

Tome-se como exemplo o objeto A/C Inverno (Figura 4.9), que se refere à temperatura mínima 

que deve ser assegurada pelo sistema de climatização. Este horário admite valores do tipo 

Temperature, está ativo durante todo o ano (Through 12/31) e em todos os dias da semana (For: 

AllDays). O sistema de climatização só está em funcionamento durante o período de ocupação, 

enquanto para o restante período é definida uma temperatura de termostato muito baixa para que o 

sistema nunca entre em funcionamento. Deste modo, a climatização funciona desde as 23h até às 7h 

com a temperatura de termostato de 18˚C (Until 7:00, 18), das 7h às 17h está desligada (Until 17:00, -

10) e das 18h às 24h funciona com o valor de termostato de 18˚C (Until 24:00, 18).  

Figura 4.6 - Aspeto do subgrupo Run Period Figura 4.5 - Aspeto do grupo 
Location and Climate 

Figura 4.7 - Aspeto do grupo 
Schedules 

Figura 4.8 - Aspeto do subgrupo Schedule Type 
Limits 
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4.2.4. Surface Construction Elements 

No grupo Surface Construction Elements (Figura 4.10) define-se as soluções construtivas 

utilizadas na caracterização do modelo de estudo, assim como os materiais escolhidos para o efeito.  

No subgrupo Material (Figura 4.11) definem-se as propriedades dos materiais opacos, como é 

o caso do reboco, ladrilhos, materiais cerâmicos, materiais de isolamento térmico e madeiras. Os 

campos cujo preenchimento é necessário neste subgrupo são: a rugosidade, a espessura, a 

condutividade térmica, a densidade, o calor específico e as absortâncias térmica, solar e visível. Os 

valores dos campos são introduzidos de forma quantitativa, com exceção da rugosidade, que varia de 

“muito liso” (VerySmooth) a “muito rugoso” (VeryRough). Os objetos criados neste campo servirão de 

base à utilização do campo Construction, pertencente ao mesmo grupo. 

O subgrupo Material:AirGap (Figura 4.12) refere-se às propriedades do ar presente nos 

elementos que possuem caixa-de-ar, onde é apenas necessário especificar a sua resistência térmica. 

No subgrupo WindowMaterial:Glazing (Figura 4.13) é necessário definir o tipo de vidro utilizado 

nos envidraçados. Para além da introdução detalhada das propriedades óticas do vidro, é necessário 

definir a espessura e a condutividade térmica do mesmo. O programa EnergyPlus possui uma lista pré-

definida de vários tipos de vidros na pasta DataSets, que inclui todas as características necessárias à 

completa definição dos campos requeridos neste subgrupo. 

O subgrupo WindowMaterial:Gas (Figura 4.14) é utilizado para definir as propriedades do ar 

presente entre as duas lâminas de vidro que constituem uma janela de vidro duplo. O EnergyPlus 

possui tipos de gases predefinidos na sua biblioteca, dos quais se escolheu o tipo “Ar”. Para além do 

tipo de gás é necessário especificar a espessura da camada de ar, definindo-se para todas as janelas 

uma espessura de 16 mm. 

As proteções solares das janelas são definidas também neste grupo, no campo 

WindowMaterial:Shade (Figura 4.15), onde é necessário especificar várias propriedades, destacando-

se a transmitância e a emissividade, correspondentes aos vários tipos de radiação, a espessura, a 

condutividade térmica e a permeabilidade ao ar. Tal como em relação aos tipos de vidro, o programa 

EnergyPlus também possui uma lista pré-definida de vários tipos de proteções solares na pasta 

DataSets, que inclui todos os valores dos campos necessários à completa definição das mesmas. Neste 

estudo utilizou-se uma proteção com alta reflectância e baixa transmitância. 

Figura 4.9 - Aspeto do subgrupo Schedule: 
Compact 
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No subgrupo Construction (Figura 4.16) é possível utilizar os materiais e gases definidos nos 

subgrupos anteriores e agrupá-los de modo a constituir elementos de construção, como por exemplo 

paredes, pavimentos e envidraçados. Estes elementos são definidos por camadas, devendo a ordem 

de introdução das mesmas ser do exterior para o interior da zona em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.10 - Aspeto do grupo Surface Construction Elements Figura 4.11 - Aspeto do subgrupo Material 

Figura 4.12 - Aspeto do subgrupo Material: Air 
Gap 

Figura 4.13 - Aspeto do subgrupo Window 
Material: Glazing 

Figura 4.14 - Aspeto do subgrupo Window 
Material: Gas 

Figura 4.15 - Aspeto do subgrupo Window Material: Shade 

 

Figura 4.16 - Aspeto do subgrupo Construction 
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4.2.5. Thermal Zones and Surfaces 

Este programa utiliza o conceito de zona para calcular os balanços energéticos que constituem 

a base do cálculo dinâmico de temperaturas e consumos de energia. Por zona térmica entende-se um 

volume de ar que pode ser modelado considerando a sua temperatura como uniforme. Para além disso, 

é também possível controlar a temperatura de cada zona e obter as necessidades energéticas que daí 

resultam. O grupo do programa EnergyPlus destinado à especificação das zonas térmicas designa-se 

Thermal Zones and Surfaces (Figura 4.17). 

Os estudos do comportamento térmico de fogos de edifícios através de simulações dinâmicas 

são efetuados normalmente recorrendo a uma só zona térmica, limitada pelo contorno exterior do fogo. 

É prática comum modelar o fogo como um todo e desprezar a existência de paredes interiores, 

contabilizando apenas a sua contribuição para a massa térmica. No entanto, esta solução tem a 

desvantagem de impossibilitar a obtenção de resultados para cada compartimento individualmente. Os 

valores tomados por cada variável da simulação correspondem a um comportamento médio da 

totalidade do fogo. Esta opção de modelação tem como benefício a diminuição do tempo de simulação 

e a simplificação da análise de resultados. Tem como desvantagem a insuficiência ou falta de detalhe 

de resultados da simulação, o que dificulta análises mais aprofundadas do modelo. 

No presente trabalho é importante perceber qual a influência da ventilação natural na 

temperatura de cada compartimento em particular. Para além da temperatura, é importante obter 

individualmente os fluxos de ar dos compartimentos para possibilitar a compreensão da sua influência 

nos valores das temperaturas. Por este motivo optou-se por dividir o modelo do fogo em várias zonas, 

correspondentes aos seus compartimentos. As zonas criadas foram: Quarto 1, Quarto 2, Cozinha, Sala, 

I.S. e Hall, tal como descrito no subcapítulo 3.2.2. Para além destas foram criadas também duas zonas 

distintas para as condutas de exaustão de ar, Conduta C e Conduta IS, que correspondem à conduta 

da Cozinha e da I.S., respetivamente. As zonas térmicas são criadas no programa Google SketchUp e 

a sua informação é transferida automaticamente para o programa EnergyPlus, ficando armazenada no 

subgrupo Zone (Figura 4.18). 

O subgrupo GlobalGeometryRules (Figura 4.19) permite definir o modo como as coordenadas 

geométricas são introduzidas, especificando-se a posição do primeiro vértice, o sentido da introdução 

dos vértices seguintes (sentido contrário ou mesmo sentido dos ponteiros do relógio) e o sistema de 

coordenadas (que neste caso são coordenadas relativas). 

No subgrupo BuildingSurface:Detailed (Figura 4.20) são especificados todos os parâmetros 

relativos às superfícies do modelo. Este subgrupo é de preenchimento automático pelo programa 

Google SketchUp, pelo que é necessário algum cuidado ao inserir os dados no mesmo. Para além da 

geometria das superfícies, caracterizada pelas coordenadas dos seus vértices, é também possível 

atribuir o tipo de superfície (Floor, Wall, Ceiling, Roof), o nome do elemento de construção (definido no 

grupo Surface Construction Elements), a zona térmica a que pertence, o seu tipo de condição de 

fronteira (foram utilizadas Surface, Adiabatic, Outdoors, Zone e OtherSideCoefficients) e se possui 

exposição ao sol ou ao vento. 

O subgrupo WindowProperty:ShadingControl (Figura 4.21) regula o funcionamento da proteção 

solar utilizada nos envidraçados do modelo de estudo. Para isso é necessário definir o elemento 
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envidraçado que integra a proteção solar, o posicionamento desta no elemento (exterior, interior) e o 

tipo de controlo utilizado. No presente estudo, o elemento de sombreamento é colocado pelo exterior e 

será ativado sempre que a radiação solar incidente ultrapassar o valor de 300 w/m2. A constituição do 

elemento que constitui a proteção solar foi definida no grupo Surface Construction Elements. 

No subgrupo FenestrationSurface:Detailed (Figura 4.22) são introduzidos os parâmetros 

necessários à definição das aberturas das superfícies. Após a definição do tipo de abertura (porta ou 

janela) é necessário especificar a constituição do elemento, definida no grupo Surface Construction 

Elements. É também necessário definir qual o elemento construtivo opaco em que se encontra (definido 

no campo BuildingSurface:Detailed) e o tipo de sombreamento utilizado (definido no campo 

WindowProperty:ShadingControl). A informação sobre os vértices dos elementos é armazenada neste 

subgrupo, ainda que tal como em relação ao BuildingSurface:Detailed, este subgrupo também fique 

automaticamente preenchido ao introduzir estes dados no programa Google SketchUp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 - Aspeto do subgrupo Building 
Surface: Detailed 

Figura 4.21 - Aspeto do subgrupo Window Property: 
Shading Control 

Figura 4.17 - Aspeto do grupo Thermal 
Zones and Surfaces 

Figura 4.18 - Aspeto do subgrupo Zone 

Figura 4.19 - Aspeto do subgrupo Global Geometry 
Rules 
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4.2.6. Advanced Construction, Surface, Zone Concepts 

No grupo Advanced Construction, Surface, Zone Concepts (Figura 4.23) será apenas editado 

o subgrupo SurfaceProperty:OtherSideCoefficients (Figura 4.24). Neste subgrupo é possível definir a 

temperatura de fronteira para um paramento exterior de uma parede em contacto com um local não 

útil. A expressão que o EnergyPlus utiliza para este cálculo é a seguinte (4.1): 

 𝑇 = 𝐶2 × 𝐶3 + 𝐶4 × 𝑇𝑜𝑎𝑑𝑏 + 𝐶5 × 𝑇𝑔𝑟𝑛𝑑 + 𝐶6 × 𝑊𝑠𝑝𝑑 × 𝑇𝑜𝑎𝑑𝑏 + 𝐶7 × 𝑇𝑧𝑜𝑛𝑒 + 𝐶8 × 𝑇𝑝𝑎𝑠𝑡 (4.1) 

em que: 

T – Temperatura do ar exterior ao elemento quando C1 (Combined Convective/Radiative Film 

Coefficient) > 0; 

T – Temperatura da superfície exterior do elemento quando C1 (Combined Convective/Radiative Film 

Coefficient) < 0; 

Tzone – Temperatura da zona simulada (°C); 

Toadb – Temperatura de bolbo seco do ar exterior (°C); 

Tgrnd – Temperatura do solo (°C); 

Wspd – Velocidade do ar exterior (m/s); 

Tpast – Temperatura do paramento exterior do timestep anterior. 

 Os coeficientes C2, C3, C5, C6 e C8 tomam o valor zero e C4=btr e C7=1-btr, em que btr 

representa o coeficiente de redução de perdas descrito no REH. Através da consulta deste 

regulamento, verifica-se que para um espaço não útil com 50 m3<V<200 m3 e com Ai >4Ae (Ai é a soma 

das áreas dos elementos que separam o espaço útil do espaço não útil e Ae é a soma das áreas dos 

elementos que separam o espaço não útil do exterior), que corresponde ao espaço da caixa de escadas 

do modelo de estudo, o coeficiente de redução de perdas btr é 0.4. O campo External Dry-Bulb 

Temperature Coefficient e o campo Zone Air Temperature Coefficient, que correspondem aos 

coeficientes C4 e C7, tomam, assim, respetivamente os valores C4=0.4 e C7=0.6. Finalmente, tendo-

se optado pelo cálculo, pelo programa, da temperatura do ar exterior ao paramento, em lugar da 

temperatura da superfície exterior do paramento, o campo Combined Convective/Radiative Film 

Figura 4.22 - Aspeto do subgrupo Fenestration Surface: Detailed 
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Coefficient (coeficiente C1) será preenchido com o valor da condutância térmica superficial exterior 

(que inclui os efeitos da convecção e radiação), que por sua vez é h=1/Rse=1/0.13=7.69 W/m2.K.  

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

4.2.7. Internal Gains 

Os ganhos de calor internos de uma zona térmica são especificados no grupo Internal Gains 

(Figura 4.25). Estes podem ser originados pela iluminação, equipamentos elétricos ou pela atividade 

dos ocupantes. Os valores utilizados neste grupo foram descritos em pormenor no subcapítulo 3.2.5, 

pelo que nos próximos parágrafos serão descritos apenas os parâmetros mais importantes que não 

foram abordados no referido subcapítulo. 

No subgrupo People (Figura 4.26) são definidas as características da ocupação humana no 

modelo de estudo. Para cada zona ocupada é necessário especificar o calendário de ocupação definido 

no grupo Schedules, bem como o número de pessoas presentes em cada zona térmica no horário 

definido. É necessário também especificar o calendário relativo aos ganhos energéticos associados à 

atividade que o ocupante realiza, no período em que permanece na zona.  

No subgrupo Lights (Figura 4.27) são introduzidas as características da iluminação em cada 

zona térmica. Foi criado um objeto para cada zona térmica com iluminação elétrica, através do qual é 

fornecido ao programa dados sobre o calendário de ativação da iluminação (definido no grupo 

Schedules) e sobre o valor e unidades da mesma, introduzindo-se um valor com unidades de potência 

“Watt”. É também necessário especificar as frações radiante e visível do calor emitido pelas luzes, cujos 

valores são sugeridos pelo manual do programa. 

O subgrupo ElectricEquipment (Figura 4.28) é preenchido de modo semelhante ao descrito 

para o subgrupo Lights. A cada objeto introduzido corresponderá um equipamento, especificando-se a 

zona em que se encontra, o calendário que indica o seu período de funcionamento e o modo de 

introdução do valor relativo ao consumo, que será introduzido na unidade de potência “Watt”. Por último, 

sabendo que as frações radiante, convectiva e perdida do calor emitido pelos equipamentos são de 

aproximadamente 0.3, 0.7 e 0 respetivamente, atribuiu-se o valor 0.3 ao parâmetro Fraction Radiant e 

o valor zero ao parâmetro Fraction Lost.  

  

Figura 4.23 - Aspeto do grupo Advanced 
Construction, Surface, Zone Concepts 

 

Figura 4.24 - Aspeto do subgrupo 
SurfaceProperty:OtherSideCoefficients 
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4.2.8. Natural Ventilation and Duct Leakage 

A ventilação natural que ocorre no modelo de estudo é descrita no grupo Natural Ventilation 

and Duct Leakage (Figura 4.29). As aberturas utilizadas são de quatro tipos: portas, janelas, aberturas 

nas fachadas e chaminés. As portas e janelas são aberturas ajustáveis manualmente e possuem áreas 

de abertura variáveis, pelo que a sua definição e modo de funcionamento no programa EnergyPlus são 

semelhantes entre si. As aberturas nas fachadas têm uma área de abertura fixa e o caudal que as 

atravessa é muito inferior em relação ao verificado para o caso das portas e janelas, pelo que as suas 

características são introduzidas num campo distinto. As chaminés têm uma área de abertura fixa e 

serão definidas no mesmo campo das aberturas nas fachadas, como se explica no subcapítulo 4.2.8. 

Este grupo será apresentado de forma especialmente detalhada, com a definição dos 

parâmetros imprescindíveis à execução dos cálculos efetuados pelo programa, referentes à ventilação.  

4.2.8.1. Airflow Network: Simulation Control 

No subgrupo AirflowNetwork:SimulationControl (Figura 4.30) são introduzidas as 

características globais da simulação da ventilação natural. Para além de ser necessário especificar o 

nome do objeto, é também requerida a seleção de três parâmetros referentes ao cálculo da ventilação: 

Figura 4.25 - Aspeto do grupo Internal Gains Figura 4.26 - Aspeto do subgrupo People 

Figura 4.27 - Aspeto do subgrupo Lights Figura 4.28 - Aspeto do subgrupo Electric Equipment 
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 AirflowNetwork Control: este campo permite definir se os cálculos dos fluxos de ar são 

efetuados durante todos os timesteps da simulação (assumiu-se que são efetuados), assim 

como a inclusão ou exclusão dos impactes do sistema de distribuição do ar quando o sistema 

de climatização está ativo (assumiu-se a inclusão dos impactes). A opção que reflete as 

escolhas para a simulação é MultizoneWithDistribution; 

 Wind Pressure Coefficient Type: este campo define o modo como os coeficientes de pressão 

devidos ao vento são calculados pelo programa. É possível escolher entre a introdução manual 

dos coeficientes de pressão ou o cálculo destes por parte do EnergyPlus. Escolheu-se a opção 

de cálculo automático SurfaceAverageCalculation, uma vez que o facto de o edifício apresentar 

uma geometria retangular permite esta opção; 

 Building Type: a especificação do tipo de edifício modelado é efetuada neste campo. A 

distinção entre edifício alto (HighRise) ou baixo (LowRise) depende das suas dimensões em 

planta. Num edifício retangular, se a sua altura for superior a três vezes a sua maior dimensão 

em planta está-se perante um edifício alto, caso contrário o edifício será classificado como 

baixo. No modelo de estudo está-se perante um edifício baixo, pelo que foi atribuída a 

classificação LowRise. 

Os campos relativos a iterações e valores de convergência foram preenchidos com os valores 

que são estabelecidos por defeito pelo programa. O azimute do lado maior do edifício (Azimuth Angle 

of Long Axis of Building) e a razão entre os lados menor e maior do edifício (Ratio of Building Width 

Along Short Axis to Width Along Long Axis) foram definidos de acordo com as características do modelo 

de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8.2. Airflow Network: Multi Zone: Zone 

Este subgrupo permite a especificação das zonas térmicas que se admitem ser ventiladas 

naturalmente. Para tal, é necessário definir um modo de ventilação e um calendário com o horário em 

que a ventilação é permitida. No campo Ventilation Control Mode define-se o modo de ventilação como 

Figura 4.29 - Aspeto do grupo Natural Ventilation and 
Duct Leakage 

Figura 4.30 - Aspeto do subgrupo 
AirflowNetwork:SimulationControl 
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constante (Constant), o que permite a ventilação sempre que o calendário respetivo também o permita. 

O calendário escolhido no campo Venting Availability Schedule Name será o que permite ventilação a 

qualquer hora (Sempre Ativo). Esta combinação de dados permitirá o controlo efetivo da ventilação no 

subgrupo AirflowNetwork:MultiZone:Surface, que será descrito de seguida. O aspeto gráfico deste 

subgrupo pode ser visualizado na Figura 4.31. 

4.2.8.3. Airflow Network: Multi Zone: Surface 

O subgrupo AirflowNetwork:MultiZone:Surface (Figura 4.32) requer a introdução de parâmetros 

semelhantes aos anteriores, focando-se no entanto nas aberturas pertencentes às zonas térmicas 

definidas no ponto anterior. Aqui é necessário definir também o modo de ventilação e o calendário 

respetivo, que controlarão efetivamente a possibilidade de ventilação se esta for permitida em todas as 

horas no subgrupo anterior, AirflowNetwork:MultiZone:Zone. Ao longo deste trabalho serão utilizados 

três modos de ventilação: 

 Constant: utilizado para uma ventilação constante, em que a permissão da ventilação é 

controlada pelo calendário respetivo; 

 Temperature: a ventilação é controlada através da temperatura interior, sendo necessário 

definir um valor de temperatura ambiente da zona a partir do qual a ventilação é permitida. Para 

além desta condição, a ventilação da abertura fica dependente também da permissão de 

ventilação definida pelo calendário. Este modo tem um mecanismo que permite suavizar a 

abertura de janelas se a diferença de temperatura entre o interior e o exterior for demasiado 

acentuada. Assumiu-se que este mecanismo entra em ação se esta diferença for superior a 

5˚C e inferior a 20˚C e que a janela ficará completamente fechada se a diferença for superior a 

20˚C; 

 NoVent: a ventilação não é permitida, independentemente da permissão ou proibição pelo 

respetivo calendário. 

Os modos de ventilação serão utilizados em conjunto com os calendários de ventilação, que 

serão os seguintes: 

 Sempre Ativo: calendário em que a ventilação é permitida a todas as horas, todos os dias; 

 Sempre Inativo: calendário em que a ventilação é interdita em todas as horas, todos os dias; 

 Ventilação Período de Ocupação: calendário que permite a ventilação no período de ocupação, 

ou seja, todos os dias das 18h às 23h e das 23h às 7h. 

Para além destes parâmetros é necessário definir um fator de abertura de janelas, portas ou 

aberturas nas fachadas (Window/Door Opening Factor, or Crack Factor), que controlará a abertura total 

ou parcial destes elementos. Para as portas e aberturas nas fachadas, este valor será sempre igual à 

unidade. Para as janelas, este valor irá variar entre 0 (fechada) e 0.5 (metade da área aberta, 

correspondendo à abertura máxima de uma janela de correr). 
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4.2.8.4. Airflow Network: Multi Zone: Surface: Crack 

No subgrupo AirflowNetwork:MultiZone:Surface:Crack (Figura 4.33) descrevem-se as 

aberturas fixas existentes no modelo, nomeadamente, aberturas nas fachadas e chaminés. No caso 

das aberturas das chaminés optou-se por definir as mesmas através deste subgrupo e não através do 

subgrupo descrito a seguir (Airflow Network:MultiZone:Component:DetailedOpening), referente a 

portas e janelas, porque neste último subgrupo apenas é possível definir como abertura uma parte da 

superfície e não a superfície completa. 

Uma vez que o caudal das aberturas incluídas neste subgrupo, que corresponde a um caudal 

de ventilação, é obtido a partir da equação da infiltração (2.2) e não da equação da ventilação (2.1), é 

necessário obter o coeficiente de escoamento equivalente que estabeleça essa correspondência. 

Assim, através da comparação das equações (2.1) e (2.2), definidas no capítulo 2.1, verifica-se que a 

equação da ventilação toma a mesma forma da equação da infiltração quando (4.1): 

 𝐶 = 𝐶 × 𝐴
2

𝜌

.

 (4.1) 

O coeficiente de escoamento C (m3/s para a pressão 1 Pa) depende da área de secção da 

abertura A (m2), do coeficiente de descarga Cd (toma o valor de 0.61 para aberturas com arestas vivas) 

e da densidade do ar ρ (toma o valor 1.21 kg/m3). As áreas de abertura utilizadas neste trabalho são: 

55 cm2, que é o valor que resultou do dimensionamento efetuado em 3.3.1, e 75 cm2, 95 cm2, 115 cm2 

e 135 cm2, que serão os valores utilizados para estudar o efeito da variação da área das aberturas nas 

fachadas no desempenho do fogo. 

4.2.8.5. Airflow Network: Multi Zone: Component: Detailed Opening 

O subgrupo AirflowNetwork:MultiZone:Component:DetailedOpening (Figura 4.34) engloba a 

definição de aberturas ajustáveis manualmente, como é o caso das portas e janelas. Os seus modos 

de abertura bem como as características em termos de infiltração quando as aberturas estão fechadas 

são alvo de descrição neste campo. A estratégia de especificação dos modos de abertura de portas e 

janelas foi escolhida de modo a que seja possível controlar cada abertura recorrendo apenas ao 

Figura 4.31 - Aspeto do subgrupo 
AirflowNetwork:MultiZone:Zone 

Figura 4.32 - Aspeto do subgrupo 
AirflowNetwork:MultiZone:Surface 



  

44 

 

parâmetro Window/Door Opening Factor, or Crack Factor descrito no campo Airflow Network: Multi 

Zone: Surface. Foram criados dois objetos distintos para portas e janelas para serem mais facilmente 

distinguidos na introdução dos dados, embora ambos possuam os mesmos valores. 

Para modelar este tipo de aberturas, para além do coeficiente de descarga, que intervém 

quando as aberturas estão ativas, é necessário definir os valores do coeficiente de escoamento e do 

expoente da equação de escoamento, que são solicitados sempre que as aberturas se encontram no 

modo fechado. Para obter o coeficiente de escoamento utiliza-se a equação (2.2) de infiltração através 

das frinchas, com n=2/3 (valor a introduzir em Air Mass Flow Exponent When Opening is Closed) e 

P=100 Pa, que são os valores para os parâmetros n e P que a norma EN 12207 utiliza para definir 

as classes de permeabilidade e quantificar as suas características, descritas pelo ábaco da Figura 3.6.  

A partir dos valores dos limites superiores das classes de permeabilidade retirados do ábaco 

da Figura 3.6, que se transcrevem na Tabela 4.1, e aplicando a equação (2.2) obtêm-se os valores dos 

coeficientes de escoamento para cada classe. Estes valores encontram-se na Tabela 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Q100 (m³/h.m) 
1 12.5 

2 6.75 

3 2.25 

4 0.75 

 

Como já foi referido, neste trabalho utilizaram-se janelas da classe 1 (A1). Para facilitar a 

representação desta classe de janelas utilizou-se um coeficiente de escoamento médio entre os valores 

limite superiores das classes 1 e 2, ou seja, 1.24x10-4 m3/s.m. O coeficiente de escoamento a introduzir 

no programa EnergyPlus tem unidades de kg/s.m, pelo que é necessário multiplicar o valor anterior 

pela massa volúmica do ar (1.21 kg/m3). O valor resultante do cálculo descrito é 1.50x10-4 kg/s.m, que 

será introduzido no campo Air Mass Flow Coefficient When Opening is Closed. O valor deste campo 

vai sobretudo ter importância nos casos em que as janelas estão fechadas. No caso das portas, como 

se admitirão sempre abertas no modelo de estudo, é indiferente o valor que é introduzido no campo, 

pelo que se adotou o mesmo das janelas. 

Classe 
Coeficiente de 

escoamento (m³/s.m) 
1 1.61x10-4 

2 8.70x10-5 

3 2.90x10-5 

4 9.67x10-6 

Figura 4.33 - Aspeto do subgrupo 
AirflowNetwork:MultiZone:Surface:Crack 

Figura 4.34 - Aspeto do subgrupo 
AirflowNetwork:MultiZone:Component:DetailedOpening 

Tabela 4.1 - Limites superiores das classes de 
permeabilidade 

Tabela 4.2 - Coeficientes de escoamento 
correspondentes aos limites superiores das 

classes de permeabilidade 



  

45 

 

No campo Type of Large Vertical Opening (LVO) utilizou-se uma abertura regular para portas 

e janelas, correspondente à opção NonPivoted. Os restantes parâmetros com relevância para o modelo 

destinam-se à definição dos diferentes modos de abertura de portas e janelas. Neste caso existirão 

dois modos de abertura: modo “Aberto” e modo “Fechado”, que terão o mesmo coeficiente de descarga 

Cd=0.61. Os fatores necessários para cada modo de abertura (Width Factor, Height Factor e Start 

Height Factor) estão descritos na Figura 4.35. 

 
 

 

Como se utilizam janelas de correr e as portas giram em torno de um eixo vertical, a sua altura 

inicial (Start Height) será igual a zero nos dois modos, pelo que o seu Start Height Factor também o 

será. De acordo com a Figura 4.35 verifica-se que no modo “Fechado” a largura da abertura e a altura 

da abertura (Opening Width e Opening Height, respetivamente) serão iguais a zero, pelo que os fatores 

Width Factor e Height Factor terão também o valor zero. Seguindo o mesmo raciocínio, no modo 

“Aberto” os fatores Width Factor e Height Factor terão como valor ‘1’. No modo “Fechado” o fator de 

abertura (Opening Factor) será igual a zero, enquanto no modo “Aberto” o fator de abertura será igual 

a 1.  

4.2.9. HVAC Templates 

Por último, o grupo HVAC Templates (Figura 4.36) refere-se ao modo de controlo da 

temperatura nas zonas térmicas do fogo. Este controlo será estabelecido apenas na estação de 

aquecimento, enquanto as simulações para a estação de arrefecimento serão realizadas em regime 

livre.  

No subgrupo HVACTemplate:Thermostat (Figura 4.37) será definido o modelo de termostato a 

utilizar nas zonas térmicas. Para além de se atribuir um nome ao modelo, é necessário nomear um 

calendário de temperaturas de termostato ou, em alternativa, definir um valor constante de temperatura 

de termostato para regulação do aquecimento e outro para regulação do arrefecimento das zonas. O 

valor limite de temperatura do ar abaixo do qual o sistema de aquecimento começa a funcionar (apenas 

no período de ocupação) é 18˚C, que está definido num calendário no grupo Schedules. O modo de 

arrefecimento não será utilizado, por isso é necessário atribuir um valor de temperatura muito elevado 

(estabeleceu-se 100˚C) que garante que o sistema de arrefecimento nunca será utilizado. 

Figura 4.35 - Descrição gráfica dos fatores Width Factor, Height Factor e Start Height Factor do 
subgrupo AirflowNetwork:MultiZone:DetailedOpening do EnergyPlus (EnergyPlus, 2010) 
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O subgrupo HVACTemplate:Zone:IdealLoadsAirSystem (Figura 4.38) é preenchido após ser 

definido o modelo de termostato a utilizar. Aqui é necessário introduzir apenas o nome do modelo de 

termostato utilizado e a zona térmica correspondente, atribuindo-se um objeto a cada zona térmica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2.10. Output Reporting 

O grupo Output Reporting (Figura 4.39) permite especificar os dados de saída que o utilizador 

necessita que sejam gerados pelo programa. No subgrupo Output: Variable Dictionary é necessário 

especificar se os dados de saída estarão associados ao ficheiro IDF ou a outro tipo de ficheiro. O 

método utilizado em todas as simulações foi associar os resultados ao próprio ficheiro IDF. 

É também necessário preencher o subgrupo Output: Variable (Figura 4.40), especificando 

quais os dados concretos que serão devolvidos pelo programa EnergyPlus. Quando se efetua a 

primeira simulação com qualquer ficheiro não é possível escolher dados de saída neste subgrupo. É 

necessário correr a simulação uma vez e só depois escolher os dados de saída através da lista 

fornecida pelo campo Variable Name. Os parâmetros utilizados nas várias simulações foram: Zone 

Mean Air Temperature, AirflowNetwork Zone Infiltration Air Change Rate, AirflowNetwork Volume Flow 

Rate from Node 1 to 2, AirflowNetwork Volume Flow Rate from Node 2 to 1, Outdoor Dry Bulb, Zone/Sys 

Sensible Heating Rate. É também necessário especificar a frequência horária dos dados de saída do 

programa no parâmetro Reporting Frequency. Considerou-se adequado solicitar dados horários 

(Hourly). 

 

 

   

 

 

 

 

  

Figura 4.38 - Aspeto do subgrupo HVACTemplate:Zone:IdealLoadsAirSystem 

Figura 4.36 - Aspeto do grupo HVAC Templates Figura 4.37 - Aspeto do subgrupo 
HVACTemplate:Thermostat 

Figura 4.40 - Aspeto do subgrupo Output:Variable Figura 4.39 - Aspeto do grupo Output 
Reporting 
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5. Plano de simulações 

Neste trabalho foi efetuado um elevado número de simulações, pelo que para ajudar à 

compreensão geral dos procedimentos torna-se pertinente esquematizar as mesmas. As simulações 

dividem-se em dois grupos, que serão estudados separadamente: estação de aquecimento (Inverno) e 

estação de arrefecimento (Verão). Na estação de aquecimento as janelas estão fechadas e a ventilação 

efetua-se através de aberturas fixas nas fachadas com área dimensionada de acordo com o volume de 

ar necessário para efetuar a renovação do ar por hora segundo a norma NP 1037-1. Na estação de 

arrefecimento as janelas poderão ser abertas (com exceção de uma das simulações) e serão simulados 

diferentes horários de abertura das mesmas.  

5.1. Estação de arrefecimento 

Para a estação de arrefecimento será efetuado um grupo de simulações iniciais cujo objetivo 

será definir a área de abertura de janelas a utilizar nas restantes simulações. Nestas simulações o caso 

de estudo terá aberturas fixas nas paredes de fachada dos compartimentos principais com a mesma 

área de 55 cm2 – de acordo com o dimensionamento realizado no subcapítulo 3.3.1 – e a ventilação 

será permitida durante 24h por dia, estando a abertura de janelas condicionada ao valor da temperatura 

interior dos compartimentos.  

Após a escolha da área de abertura das janelas, serão efetuadas as simulações que 

constituirão objeto de estudo aprofundado neste trabalho, divididas em dois grupos. O primeiro grupo 

corresponderá às simulações em que o modelo de estudo possui aberturas nas paredes exteriores dos 

compartimentos principais (Quarto 1, Quarto 2 e Sala); o segundo grupo integra as simulações sem as 

referidas aberturas nas paredes. 

Cada grupo possui três simulações, diferenciadas pelos horários em que a abertura de janelas 

é permitida: 24h-7h, 18h-23h ou abertura permitida 24h por dia. A abertura de janelas em qualquer dos 

horários mencionados será condicionada pela temperatura interior dos compartimentos. No grupo de 

simulações caracterizado pela existência de aberturas nas fachadas será efetuada uma simulação 

extra, determinada pela impossibilidade de abertura de janelas em qualquer hora do dia. O esquema 

de simulações para a estação de arrefecimento está representado na Figura 5.1.  

5.2. Estação de aquecimento 

Para a estação de aquecimento serão realizados dois grupos de simulações: no primeiro grupo 

serão colocadas as já referidas aberturas fixas nas paredes exteriores dos compartimentos principais 

do modelo, enquanto no segundo grupo não existirão essas aberturas (este grupo terá apenas uma 

simulação). Por sua vez, as simulações efetuadas com aberturas nas paredes exteriores serão 

divididas em dois grupos, distintas entre si apenas no ficheiro Weather File utilizado. Um dos grupos 

de simulações será realizado com o ficheiro original para a cidade de Lisboa. O outro grupo de 

simulações utilizará o mesmo ficheiro Weather File, diferindo apenas no facto de ter sido atribuído à 

velocidade do vento o valor zero em todas as horas do período de simulação. Cada um dos grupos terá 

cinco simulações distintas em que se varia a área das aberturas nas paredes exteriores: 55 cm2, 75 
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cm2, 95 cm2, 115 cm2 e 135 cm2. Na Figura 5.2 mostra-se o esquema de simulações para a estação de 

aquecimento. 

 
Figura 5.1 - Esquema de simulações para a estação de arrefecimento 

 

 
Figura 5.2 - Esquema de simulações para a estação de aquecimento 
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6. Análise de Resultados  

Este capítulo apresenta e analisa os resultados das simulações efetuadas através do programa 

de simulação dinâmica EnergyPlus, já descrito no capítulo 4. Através deste software foram realizadas 

simulações para dois períodos do ano de condições climáticas distintas: estação de aquecimento e 

estação de arrefecimento. Cada um destes dois conjuntos de simulações tem as suas características 

específicas em aspetos como duração da simulação, estratégias de ventilação, temperatura de 

conforto, entre outros. 

As simulações para a estação de arrefecimento são realizadas em regime livre, o que significa 

que neste caso não se recorre a qualquer sistema de fornecimento de energia para assegurar a 

temperatura de conforto nesta estação. Ao contrário, as simulações para a estação de aquecimento 

são realizadas em regime de temperatura controlada, o que significa que neste caso existirá um 

consumo de energia associado à manutenção da temperatura ambiente num nível igual ou superior à 

temperatura de conforto para esta estação. 

Nos subcapítulos seguintes são apresentados os resultados dos conjuntos de simulações 

referidos e são analisados os impactes dos esquemas de ventilação descritos em 3.3.3 no balanço 

térmico e energético do fogo. 

6.1. Estação de arrefecimento 

Na estação de arrefecimento foi efetuado um primeiro grupo de simulações de modo a definir 

uma área de abertura de janelas padrão, que foi depois utilizada nas restantes simulações. Após a 

escolha da área de abertura de janelas foram efetuados dois grupos de simulações divididos entre: 

simulações com aberturas fixas nas fachadas e simulações sem aberturas fixas nas fachadas. No 

primeiro grupo as aberturas nas fachadas foram dimensionadas de acordo com a norma NP 1037-1 

(IPQ, 2002) e o seu cálculo foi descrito no subcapítulo 3.3.1. Em ambos os casos o fator variável 

escolhido foi o período de tempo em que as janelas estão abertas, incluindo a opção da sua não 

abertura.  

Para analisar o funcionamento e os impactes da ventilação na estação de arrefecimento é 

importante ter em conta as condições externas ao fogo. Fatores como a temperatura ambiente exterior, 

a direção do vento e a sua velocidade são as principais influências no grau de ventilação dos espaços 

interiores. A direção e a velocidade do vento têm influência direta na quantidade de ar novo que entra 

no fogo e, consequentemente, nas renovações do ar por hora dos espaços. A temperatura do ar exterior 

afeta o grau de renovação do ar dos compartimentos na medida em que será tomada como o parâmetro 

que regula a abertura das janelas. Nas simulações efetuadas assumiu-se que as janelas apenas podem 

ser abertas se a temperatura do ar interior for superior a uma temperatura pré-definida (25˚C) e se ao 

mesmo tempo for superior à temperatura exterior. 

Na estação de arrefecimento foram utilizados alguns indicadores que servem para comparar 

as soluções que foram simuladas. Um dos indicadores é o Número médio de renovações do ar por hora 

durante determinado período de tempo. Como as divisões do fogo foram modeladas admitindo que 

funcionam como zonas térmicas diferentes, é possível obter os dados relativos às renovações por hora 

de cada compartimento relevante para o estudo. Os resultados das simulações são detalhados em 
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termos horários, o que permite conhecer as renovações do ar em cada hora e em cada divisão do fogo. 

Outro dos indicadores, que está relacionado com este, é a percentagem de horas num determinado 

período em que as renovações horárias do ar para determinada divisão se encontram acima do valor 

de projeto (Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto). Os valores de projeto para as 

renovações horárias são estabelecidos pela Norma Portuguesa NP 1037-1 (IPQ, 2002), que distingue 

renovações horárias do ar para compartimentos principais, em relação aos quais estabelece o valor de 

uma renovação horária do ar (1 Rph), e compartimentos de serviço, para os quais estabelece um valor 

de projeto de quatro renovações horárias do ar (4 Rph).  

O terceiro indicador utilizado refere-se às condições térmicas da habitação. O regulamento 

REH define como temperatura de conforto para a estação de arrefecimento o valor de 25˚C no interior 

da habitação. No entanto em regime livre não é possível manter a temperatura abaixo deste valor em 

todas as horas do dia. De forma a apurar estas ocorrências e a sua duração em horas, sempre que a 

temperatura do ar interior exceder aquele valor limite o respetivo diferencial é contabilizado e 

adicionado ao valor acumulado de todos diferenciais que tenham ocorrido até aí. Por exemplo, se em 

determinada hora do dia um compartimento do caso de estudo apresentar um valor de temperatura de 

28˚C, a diferença de temperatura em relação à temperatura de conforto para a estação de 

arrefecimento será de 3˚C, sendo este valor adicionado ao somatório de todas as diferenças que 

tenham sido apuradas até esse instante. Esta contabilização ao ser estendida a todo o período em 

análise faz nascer o conceito de Graus-hora de arrefecimento (GHA), que é assim definido pelo 

somatório das diferenças positivas entre a temperatura interior e a temperatura de conforto (25˚C) 

multiplicadas pelo respetivo número de horas de ocorrência. Na comparação de soluções, a opção 

mais favorável em termos de condições de conforto será a que possuir um valor menor de GHA.  

6.1.1. Direção preferencial do vento na estação de arrefecimento 

Para ajudar à compreensão dos percursos do ar no interior do fogo em função da disposição 

das janelas e aberturas nas fachadas e melhor justificar as diferenças dos graus de ventilação entre as 

várias divisões é útil conhecer a direção preferencial do vento. Na Figura 6.1 mostra-se o gráfico com 

as direções preferenciais do vento em percentagem de tempo para o período da estação de 

arrefecimento.  

Como já foi referido anteriormente, a estação de arrefecimento engloba os meses de Junho, 

Julho, Agosto e Setembro. Nestes meses, como se pode verificar pelo gráfico da Figura 6.1, as direções 

Norte e Noroeste são as direções preferenciais, o que significa que na maior parte do tempo o vento 

incide na fachada Norte do caso de estudo. Deste modo o caudal originado pela ação do vento deve 

entrar preferencialmente pelas aberturas/janelas colocadas nas paredes de fachada da Cozinha e 

Quarto 2. Isto significa à partida que o Quarto 2 poderá beneficiar de um maior grau de ventilação do 

que o Quarto 1 e Sala. Dado que a direção preferencial do vento é perpendicular à orientação das 

fachadas, é de prever que exista ventilação cruzada maioritariamente no sentido Norte-Sul. 
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6.1.2. Primeiro grupo de simulações: definição da área de abertura das janelas 

Efetuaram-se cinco simulações iniciais que diferem apenas na percentagem de abertura das 

janelas em todas as divisões em que existem. As percentagens escolhidas foram 10%, 20%, 30%, 40% 

e 50%, sendo a percentagem de abertura contabilizada relativamente à área de envidraçado total. Não 

foram utilizadas percentagens de abertura de janelas maiores do que 50% porque escolheu-se o tipo 

de janela de correr para este estudo, que além de possuir um sistema de abertura na horizontal tem 

também a particularidade de a sua área máxima de abertura ser 50% da área total de envidraçado. 

Para além disso, todas as janelas têm as mesmas dimensões independentemente da divisão do fogo 

a que pertencem. A área de abertura estipulada para cada simulação também se aplica a todas as 

janelas do fogo, como forma de simplificar o estudo. 

 As condições físicas e meteorológicas utilizadas nestas simulações são as pré-estabelecidas 

no Weather File original de Lisboa, sem existir alteração. A permissão de abertura das janelas foi 

restringida apenas ao período de ocupação, que compreendeu os períodos diários 23h-7h e 18h-23h, 

tal como referido no subcapítulo 3.2.5.  

A Figura 6.2 mostra a Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto para cada 

tipo de divisão – 1 Rph para os compartimentos principais e 4 Rph para a Cozinha e I.S.. Através da 

sua análise verifica-se que para o Quarto 2, à medida que aumenta a percentagem de abertura das 

janelas diminui a percentagem de Rph até atingir o mínimo de 45.3% de horas com Rph acima do valor 

de projeto para 50% de área de abertura das janelas. Esta diminuição é explicada pelo facto de o 

volume horário de ar mais fresco que entra no compartimento aumentar com o grau de abertura da 

janela, o que faz com que ocorra um decréscimo mais rápido da temperatura interior do compartimento 

e uma diminuição do número de horas em que a janela está aberta. Para as outras divisões, a abertura 

de 20% é um ponto de inflexão nos gráficos da Percentagem de horas com Rph acima do valor de 

projeto: para a Cozinha e I.S. trata-se de um ponto em que este valor atinge um mínimo absoluto e para 

o Quarto 1 e Sala este valor atinge um máximo absoluto. 

  

Figura 6.1 - Direção preferencial do vento em 
percentagem de tempo para a estação de 

arrefecimento na cidade de Lisboa 
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Figura 6.2 - Percentagem de horas com Rph acima do valor de 
projeto para a estação de arrefecimento (1˚ grupo de 

simulações) 

Na Figura 6.3 apresenta-se o Número médio de renovações do ar por hora de cada 

compartimento em função da percentagem de área de abertura das janelas. Para o Quarto 1, a 

tendência evidenciada na Figura 6.2 mantém-se, com a média de Rph a decrescer da percentagem de 

abertura de 10% para a percentagem de 20%, crescendo depois desde este valor até ao valor de 50%. 

O valor mínimo ocorre para a percentagem de abertura de 20% (0.83 Rph) enquanto que o valor 

máximo verifica-se para a percentagem de abertura de 50% (0.94 Rph). A média de Rph segue também 

a tendência de variação da Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto em relação à 

Cozinha e I.S., uma vez que estas percentagens decrescem ao passar das simulações com 10% para 

20% de percentagem de abertura e crescem depois desde a percentagem de abertura de 20% até à 

de 50%. Em ambos os casos o valor máximo ocorre para a percentagem de abertura de janelas de 

20% (2.59 Rph e 3.33 Rph para Cozinha e I.S., respetivamente) e o valor mínimo ocorre para uma 

percentagem de abertura de 50% (2.49 Rph e 3.20 Rph para Cozinha e I.S., respetivamente). A 

diminuição do número de Rph da Cozinha e I.S. à medida que a área de abertura das janelas, e 

consequente caudal de ar admitido nos compartimentos principais, aumenta, explica-se pelo facto de 

uma maior área de abertura das janelas possibilitar que estas se constituam também como zonas de 

exaustão de caudais em excesso que as condutas dos compartimentos de serviço não conseguem dar 

vazão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 6.3 - Média de Rph para a estação de arrefecimento (1˚ 
grupo de simulações)   
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Na Figura 6.4 e Figura 6.5 estão representados o volume de ar total de exaustão e admissão, 

respetivamente, para o período da estação de arrefecimento. Neste gráfico contabilizaram-se apenas 

as horas em que a abertura de janelas é permitida (período entre as 18h e as 7h). Os volumes 

evacuados através das chaminés da Cozinha e I.S. não variam significativamente à medida que a área 

de abertura das janelas aumenta. A quantidade de ar admitido através das janelas aumenta em todos 

os compartimentos, especialmente no Quarto 2 e Cozinha, e este excesso de ar é evacuado 

maioritariamente através dos compartimentos orientados a Sul (Quarto 1 e Sala). Isto significa que à 

medida que a área de abertura de janelas aumenta, a importância da ventilação cruzada cresce. O 

volume de ar total evacuado através das janelas na estação de arrefecimento ultrapassa o volume de 

ar evacuado através das chaminés apenas na simulação em que a abertura das janelas é 50%, o que 

significa que o mecanismo de exaustão de ar através das chaminés possui maior importância do que a 

ventilação cruzada nas restantes simulações. 

 

  

 

 

 

   

Figura 6.4 - Volume de ar evacuado nos compartimentos para a estação de arrefecimento 
(1˚ grupo de simulações) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 6.5 - Volume de ar admitido nos compartimentos para a estação de arrefecimento 
(1˚ grupo de simulações) 

Na Figura 6.6 apresenta-se o número de Graus-hora de arrefecimento (GHA) para cada divisão 

do fogo em função da percentagem de abertura das janelas. Verifica-se que para todas as divisões o 

número de GHA diminui com o aumento da percentagem de abertura das janelas. É também possível 
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observar que a maior diferença de valores deste indicador acontece na passagem de uma percentagem 

de abertura das janelas de 10% para 20%. A partir da simulação com abertura de janelas de 20% os 

GHA continuam a diminuir, mas com diferenças cada vez menos acentuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6.6 - Graus-hora de arrefecimento para a estação de 
arrefecimento (1˚ grupo de simulações) 

Após uma análise dos gráficos apresentados, optou-se por utilizar a percentagem de abertura 

das janelas de 30% nas simulações para a estação de arrefecimento, uma vez que é para este caso 

que fatores como a Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto e Número médio de 

renovações do ar por hora estão mais equilibrados de entre todas as opções. O valor de GHA para este 

grau de abertura das janelas é também aceitável, não sendo significativamente inferior ao valor que 

apresenta a opção mais vantajosa para este fator (percentagem de abertura de janelas de 50%). 

6.1.3. Verificação do esquema de ventilação – estação de arrefecimento 

Antes de iniciar a análise dos impactes da ventilação na estação de arrefecimento é importante 

perceber se o esquema de ventilação projetado se verifica nas simulações efetuadas. Deste modo 

analisou-se a simulação efetuada com aberturas fixas nas fachadas e permissão de abertura de janelas 

durante 24h por dia, que corresponde à simulação tipo da estação de arrefecimento. Utilizando o 

esquema da Figura 3.7(a) apresentado no subcapítulo 3.3.3 analisou-se a percentagem de horas em 

que existe fluxo de ar em cada direção representada pelas setas da Figura 6.7. No caso da entrada de 

ar através do Quarto 1, Sala e Quarto 2 a percentagem de horas apresentada tem em conta o conjunto 

dos fluxos de ar das aberturas nas fachadas e das janelas, enquanto que na Cozinha, como não foi 

prevista abertura na parede, apenas se contabiliza a entrada de ar pela janela.  

 Através da análise da Figura 6.7 verifica-se que todas as percentagens são superiores a 90%, 

pertencendo o menor valor percentual às aberturas do Quarto 1 (93.8%). O valor percentual da 

exaustão de ar através das condutas da Cozinha e I.S. (96.5 % e 94.8%, respetivamente) mostram que 

em algumas horas o ar não é totalmente evacuado pelas condutas e que possivelmente será evacuado 

através das janelas. No entanto na maioria das horas do período de arrefecimento o esquema de 

ventilação previsto é válido.   
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6.1.4. Segundo grupo de simulações: análise da ventilação e avaliação dos 
impactes  

Após a validação do modelo de ventilação previsto para o fogo, procedeu-se à execução das 

simulações do período de arrefecimento para dois cenários diferentes: simulações com aberturas fixas 

nas fachadas e simulações sem aberturas fixas nas fachadas. Em ambos os casos, a abertura de 

janelas utilizada será a que foi definida no subcapítulo anterior, ou seja, 30% da área de envidraçado.  

6.1.4.1. Simulações com aberturas fixas nas fachadas  

Neste subcapítulo serão analisadas as simulações para a estação de arrefecimento realizadas 

com aberturas fixas nas fachadas. Estas aberturas terão todas a mesma área, 55 cm2, como foi 

dimensionado no subcapítulo 3.3.1, e localizam-se nas paredes do Quarto 1 e Sala, da fachada Sul, e 

na parede do Quarto 2, da fachada Norte. As alternativas de simulação são as seguintes: janelas 

abertas 23h-7h, janelas abertas 18h-23h, janelas abertas 24h por dia e janelas sempre fechadas. A 

direção do vento é um fator importante neste estudo, sendo importante perceber também se a direção 

preferencial do vento é semelhante em todo o dia ou se apresenta variações significativas. Na Figura 

6.8 apresenta-se os gráficos circulares que mostram a direção do vento em percentagem de tempo 

para os períodos 18h-23h (a) e 23h-7h (b). 

  

Figura 6.7 - Percentagem de horas em que existe 
fluxo de ar nas direções previstas no esquema de 

ventilação para a estação de arrefecimento 
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                                                (a)                                                                                                     (b) 

Figura 6.8 - Direção preferencial do vento em percentagem de tempo para a 
estação de arrefecimento na cidade de Lisboa, para os períodos 18h-23h (a) e 

23h-7h (b) 

Como é possível verificar através da comparação da Figura 6.1 com a Figura 6.8, existe uma 

grande semelhança na direção do vento ao longo de todos os períodos do dia. A direção preferencial 

do vento para a estação de arrefecimento encontra-se assim entre o Norte e Noroeste. A fachada Norte 

será a mais beneficiada com esta direção, onde se encontram o Quarto 2 e a Cozinha. 

Na Figura 6.9 encontra-se representado o Número médio de renovações do ar por hora para 

os compartimentos principais e de serviço. Como seria de esperar, a simulação onde se utiliza a 

abertura de janelas com a maior duração (janelas abertas 24h por dia) é a que possui valores maiores 

de renovações do ar por hora. Nesta simulação, as janelas são abertas em qualquer hora do dia quando 

a temperatura exterior é superior a 25˚C e ao mesmo tempo a temperatura interior e superior à 

temperatura exterior, o que implica um período de ventilação maior do que em qualquer outra 

simulação. Os valores de renovações por hora dos compartimentos principais Quarto 1 e Sala são 

semelhantes em todas as simulações e inferiores aos valores registados pelo Quarto 2. Embora os 

compartimentos possuam diferentes dimensões entre si, o volume de ar que entra no Quarto 2 é 

superior ao volume que entra no Quarto 1 e na Sala, o que se explica pelo posicionamento dos 

compartimentos em relação à direção preferencial do vento.  

Nos compartimentos de serviço é possível verificar que a I.S. possui maiores valores de 

renovações por hora do que a Cozinha, com as diferenças entre as várias simulações a serem 

proporcionais em ambas as divisões. A simulação realizada com as janelas abertas 24h por dia possui 

valores de renovações por hora superiores aos das restantes simulações uma vez que o volume de ar 

total que entra no fogo na estação de arrefecimento através dos compartimentos principais nesta 

simulação (404x103 m3) também é maior do que para as restantes simulações (321 x103 m3, 387 x103 

m3 e 295 x103 m3 para as simulações realizadas com janelas abertas nos períodos 23h-7h, 18h-23h e 

sem janelas abertas, respetivamente) no período total da estação de arrefecimento. A diferença de 

volume de ar que entra nos compartimentos principais para as simulações 23h-7h e 18h-23h explica-

se pela maior intensidade do vento no período entre as 18h e as 23h em relação ao período entre as 

23h e as 7h. Este aspeto pode ser confirmado na Figura 6.10. A velocidade média do vento em todas 

as direções no período entre as 23h e as 7h é na maior parte das horas inferior a 5 m/s, enquanto que 
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no período entre as 18h e as 23h é sempre superior a este valor, para o período total da simulação. 

Focando a análise apenas na direção preferencial do vento (direção Norte), verifica-se que a velocidade 

do vento é também significativamente maior no período entre as 18h e as 23h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.9 - Média de Rph para a estação de arrefecimento (2˚ 
grupo de simulações, com aberturas fixas nas fachadas) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.10 - Intensidade média do vento para a estação de 
arrefecimento 

O Número médio de renovações do ar por hora das simulações 18-23h é superior ao das 

simulações 23h-7h em quase todos os casos, o que pode ser melhor compreendido através da Figura 

6.11 e Figura 6.12, onde se mostra a relação entre a temperatura interior e o valor de Rph para o caso 

dos compartimentos principais. No início do período de ocupação do fogo (18h) as temperaturas 

interiores são relativamente altas em resultado do calor acumulado durante o dia por as janelas 

permanecerem fechadas nesse período (7h-18h). A ventilação, ao fazer-se exclusivamente pelas 

aberturas nas fachadas, explica os baixos valores de Rph observados em ambas as figuras – Figura 

6.11 e Figura 6.12. A partir das 18h os ganhos internos aumentam devido à presença dos ocupantes 

no fogo e a temperatura interior tende a elevar-se. Este aumento é mais acentuado na Sala devido à 

presença de duas pessoas, ao funcionamento de equipamentos (uma televisão e um computador) e 

devido à existência de iluminação. Neste horário os quartos estão desocupados, o que se traduz numa 

ausência de ganhos internos. No caso de permissão de abertura de janelas no período 18h-23h, o ar 

mais fresco do exterior atenua a subida de temperatura nesse período (Figura 6.11). Como seria de 
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esperar, se a abertura de janelas só for permitida no período 23h-7h, a temperatura atinge valores mais 

elevados no período 18h-23h comparativamente à situação anterior. Verifica-se também, comparando 

as duas situações, que a ventilação no período 23h-7h não altera grandemente as temperaturas 

interiores relativamente à situação sem abertura de janelas, o que se explica porque as trocas por 

condução nesse período, dadas as menores temperaturas exteriores, têm um papel de maior relevo, 

mascarando o efeito da ventilação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 6.11 - Temperatura média e Número médio de renovações do ar por hora nos 
compartimentos principais para o período de abertura de janelas 18h-23h (2˚ grupo de 

simulações, com aberturas fixas nas fachadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12 - Temperatura média e Número médio de renovações do ar por hora nos 
compartimentos principais para o período de abertura de janelas 23h-7h (2˚ grupo de 

simulações, com aberturas fixas nas fachadas) 

Na Figura 6.13 encontra-se a Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto para 

cada divisão do fogo. Também neste caso a simulação realizada com a permissão de abertura de 

janelas durante todas as horas do dia produz valores do indicador Percentagem de horas com Rph 

acima do valor de projeto superiores aos das restantes simulações para todas as divisões, exceto para 

o Quarto 1. Na simulação em que as janelas estão fechadas durante o dia inteiro, a percentagem para 
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a Sala é próxima de zero, o que pode ser explicado pelo maior volume da Sala em relação ao Quarto 

1 (35.4 m3 de volume no caso do Quarto 1 e 53.4 m3 no caso da Sala). A Cozinha e a I.S. possuem 

uma percentagem próxima de zero, o que mostra que o caudal de ar que entra pelas aberturas nas 

fachadas não é suficiente para atingir os valores de projeto para a renovação do ar nos compartimentos 

de serviço. As simulações dos horários 23h-7h e 18h-23h seguem a tendência do Número médio de 

renovações do ar por hora, uma vez que a Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto 

é ligeiramente maior para a simulação 18-23h nos casos da Cozinha e I.S.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.13 - Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto para a estação de 

arrefecimento (2˚ grupo de simulações, com aberturas fixas nas fachadas) 

Na Figura 6.14 apresenta-se o valor total de GHA contabilizado em cada compartimento do 

fogo durante a estação de arrefecimento. Do ponto de vista deste indicador, a melhor alternativa é 

também a estratégia de ventilação em que se permite a abertura de janelas durante 24h por dia. A 

alternativa mais desvantajosa é a que possui os maiores valores de GHA em todos os compartimentos, 

ou seja, a alternativa em que as janelas estão fechadas durante todo o dia. Em relação à ventilação 

nos períodos 23h-7h e 18h-23h, a primeira conduz a valores ligeiramente maiores de GHA, o que indica 

que o facto de não ser permitida a abertura de janelas no período de temperatura exterior elevada e 

ganhos internos maiores (18-23h) faz com que a temperatura em excesso em relação à temperatura 

de conforto de 25˚C seja acumulada nesta simulação e contribua para um número de GHA superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.14 - Graus-hora de arrefecimento para a estação de 
arrefecimento (2˚ grupo de simulações, com aberturas fixas nas fachadas) 
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6.1.4.2. Simulações sem aberturas fixas nas fachadas  

Neste subcapítulo são abordadas as simulações para a estação convencional de arrefecimento 

em que as paredes exteriores não possuem aberturas fixas para ventilação. As simulações são 

efetuadas, tal como no subcapítulo anterior, para diferentes períodos do dia em que há permissão de 

abertura das janelas: 23h-7h, 18h-23h e abertas 24h por dia. Não se inclui simulações com as janelas 

fechadas durante todo o dia devido ao facto de neste caso não existir possibilidade de ventilação em 

nenhuma hora do dia por qualquer outro meio.  

Na Figura 6.15 encontra-se representado o Número médio de renovações do ar por hora para 

os compartimentos do fogo. Neste caso torna-se ainda mais evidente que a simulação com melhores 

resultados é a que possui a permissão de abertura de janelas durante todo o dia, verificando-se que a 

sua média de renovações por hora é superior à das restantes simulações para todos os compartimentos 

do fogo. Verifica-se também que a média de Rph para os períodos 23h-7h e 18h-23h é similar para 

todos os compartimentos. O único compartimento que possui uma diferença significativa de Rph entre 

estes dois períodos é o Quarto 2, cuja média de Rph no período 18h-23h é quase o dobro da que se 

verifica para o período 23h-7h (1.19 Rph no primeiro caso e 0.66 Rph no segundo). Este 

comportamento deve-se a uma maior velocidade do vento no período diurno em relação ao noturno. 

Como a direção preferencial do vento é a direção Norte, o Quarto 2 recebe um maior volume de ar 

horário do que o Quarto 1 ou a Sala. O maior número de renovações por hora registado nos 

compartimentos de serviço para o período 18h-23h em relação ao período 23h-7h pode ser também 

explicado pelo facto de a intensidade média do vento ser maior no período diurno do que no período 

noturno, como foi visto anteriormente (Figura 6.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.15 - Média de Rph para a estação de arrefecimento (2˚ grupo de 
simulações, sem aberturas fixas nas fachadas) 

Na Figura 6.16 encontra-se representada a Percentagem de horas com Rph acima do valor de 

projeto para os compartimentos do fogo. A simulação efetuada com permissão de abertura das janelas 

24h por dia possui também o maior valor para aquele indicador em comparação com as restantes 

simulações para todos os compartimentos do fogo. Para as restantes simulações, verifica-se que a 

Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto acompanha a tendência do gráfico do 

Número médio de renovações do ar por hora exceto para o caso do Quarto 2. Neste caso específico, 

a percentagem da simulação 23h-7h é superior à da simulação 18h-23h, enquanto que a média de Rph 
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da simulação 18h-23h é a maior das duas. Este facto explica-se por não existirem aberturas nas 

fachadas nesta simulação, o que faz com que apenas exista a possibilidade de os compartimentos 

atingirem o número de Rph de projeto quando as janelas estão abertas. A simulação 18h-23h possui 

menor número de horas em que é permitida a abertura de janelas em relação à simulação 23h-7h, pelo 

que é natural que no segundo caso exista uma maior Percentagem de horas com Rph acima do valor 

de projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.16 - Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto 
para a estação de arrefecimento (2˚ grupo de simulações, sem aberturas 

fixas nas fachadas) 

Na Figura 6.17 encontra-se o número de Graus-hora de arrefecimento (GHA) para as três 

simulações. Através da sua análise confirma-se o que foi verificado a partir dos indicadores anteriores, 

uma vez que a simulação em que existe permissão de abertura de janelas durante 24h por dia 

apresenta melhores resultados para todos os compartimentos do fogo (cerca de 50-60% inferior em 

relação à simulação 23h-7h e cerca de 70-80% inferior em relação à simulação 18h-23h). A simulação 

23h-7h apresenta também resultados melhores do que a simulação 18h-23h em todos os 

compartimentos, com valores de GHA cerca de 30-40% inferiores aos valores verificados para a 

simulação 18h-23h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17 - Graus-hora de arrefecimento para a estação de 
arrefecimento (2˚ grupo de simulações, sem aberturas fixas nas fachadas) 
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6.1.5. Influência das aberturas nas fachadas no período de arrefecimento 

No período da estação de arrefecimento a abertura de janelas é um dos principais fatores que 

influencia o comportamento térmico do fogo e a sua ventilação, não só em termos de número de 

renovações do ar por hora dos compartimentos mas também relativamente ao controlo da sua 

temperatura interior. À partida, nesta estação do ano, as aberturas fixas nas fachadas constituem um 

fator secundário no cumprimento das exigências de conforto do fogo devido à sua menor área em 

comparação com a área de abertura das janelas. A área de cada uma das aberturas nas fachadas 

utilizada nas simulações da estação de arrefecimento é de 55 cm2 (0.0055 m2) enquanto que a área de 

abertura de cada janela é de 0.54 m2, o que representa uma área cerca de 100 vezes superior à área 

de cada abertura das fachadas. 

No entanto, por razões de conforto térmico e segurança não é desejável ter as janelas abertas 

durante o dia inteiro, pelo que as aberturas nas fachadas podem ajudar na ventilação do fogo nos 

períodos do dia em que a abertura de janelas não é recomendada (por exemplo, fora do período de 

ocupação). Nos períodos em que as janelas não estão abertas é natural que as aberturas nas fachadas 

ajudem na manutenção dos valores de renovações por hora recomendados pela Norma NP 1037-1 

(IPQ, 2002). Apesar da provável pouca relevância é de interesse para a investigação analisar a 

influência destas aberturas na ventilação dos compartimentos nos períodos do dia em que as janelas 

também estão abertas.  

Nas simulações 18h-23h existe a permissão de abertura de janelas durante seis horas. Na 

Figura 6.18 é possível observar o Número médio de renovações do ar por hora entre as 18h e as 23h 

para os compartimentos principais das simulações com e sem aberturas fixas nas fachadas. Como a 

Sala possui um volume maior e está orientada a Sul a diferença de Rph não é significativa quando se 

comparam as duas simulações. O Quarto 1 e o Quarto 2 possuem valores maiores de Rph na simulação 

sem aberturas fixas nas fachadas. O Quarto 1 está orientado também a Sul mas o seu volume é 

significativamente inferior ao volume da Sala, pelo que a diferença de Rph entre as duas simulações é 

mais notória. No Quarto 2 a diferença é acentuada pelo facto de este compartimento estar orientado a 

Norte, que é a direção preferencial da ação do vento. As simulações sem aberturas nas fachadas 

possuem no geral maiores valores de Rph neste período porque a temperatura interior dos 

compartimentos aumenta devido à ausência de ventilação nos restantes períodos do dia. Isto origina 

uma necessidade de abertura de janelas maior neste período (pois o controlo de abertura de janelas 

depende da temperatura interior) e também um aumento da componente de ventilação que se processa 

por ação da temperatura (devido à maior diferença de temperatura entre o interior e exterior do fogo).  
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Figura 6.18 - Número médio de renovações do ar por hora para as simulações 
com janelas abertas no período 18h-23h - com e sem aberturas fixas na fachada 

(estação de arrefecimento) 

Para a simulação 23h-7h é possível verificar pela Figura 6.19 que para o Quarto 2 o Número 

médio de renovações do ar por hora é superior nas simulações sem aberturas fixas nas fachadas, 

enquanto que no caso do Quarto 1 e Sala a simulação com aberturas nas fachadas possui a maior 

média de Rph na maior parte das horas do dia. A temperatura média interior dos compartimentos no 

período do dia compreendido entre as 23h e as 7h é sempre inferior a 25˚C, como se viu na Figura 6.12 

para a simulação com aberturas nas fachadas. Isto significa que para esta simulação a abertura de 

janelas não é permitida na maior parte das horas neste período do dia e a ventilação é efetuada 

maioritariamente através das aberturas nas fachadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19 - Número médio de renovações do ar por hora para as simulações com janelas 
abertas no período 23h-7h - com e sem aberturas fixas nas fachadas (estação de arrefecimento) 

Na simulação sem aberturas fixas nas fachadas a temperatura interior dos compartimentos é 

mais próxima de 25˚C neste período do dia (Figura 6.20) devido aos ganhos solares e internos 

acumulados. Como a temperatura média dos compartimentos é mais próxima de 25˚C a abertura das 

janelas é mais frequente nesta simulação do que na simulação com aberturas nas fachadas. Este 

pormenor faz com que a média de Rph seja superior no compartimento que está orientado na direção 

preferencial do vento (Norte) – Quarto 2 – na simulação efetuada sem aberturas fixas para ventilação 

na fachada, dado que um maior número de horas com abertura de janelas origina naturalmente um 
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acréscimo significativo no volume de ar que entra no compartimento. Nos compartimentos orientados 

a Sul (Quarto 1, Sala) a abertura de janelas não conduz a um acréscimo significativo do Número médio 

de renovações do ar por hora dos compartimentos. Assim, as aberturas fixas nas fachadas 

proporcionam uma forma lenta e constante de efetuar a ventilação destes compartimentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 6.20 - Temperatura média nos compartimentos principais para o período de abertura de 

janelas 23h-7h (2˚ grupo de simulações, sem aberturas fixas nas fachadas) 

O Número médio de renovações do ar por hora é maior nas simulações efetuadas com 

aberturas fixas nas fachadas, como se pode comprovar através da Tabela 6.1. Para as simulações 23h-

7h e 18h-23h as simulações com aberturas nas fachadas possuem valores de Rph superiores aos das 

simulações sem aberturas nas fachadas para todos os compartimentos. Estes valores variam desde 

um aumento de 22% no caso do Quarto 2 nas simulações 18h-23h até a um aumento de 165% no caso 

do Quarto 1 nas mesmas simulações. Nas simulações onde existe permissão de abertura de janelas 

durante 24h por dia as percentagens são significativamente mais baixas, já que a ventilação ao longo 

do dia se faz maioritariamente através das janelas. No entanto as janelas não estão abertas durante 

todo o dia, pelo que nos períodos em que estas se encontram fechadas a ventilação faz-se somente 

pelas aberturas nas fachadas. Assim, a diferença de Rph nas simulações onde existe permissão de 

abertura de janelas durante 24h por dia varia entre 14% para o Quarto 2 até 81% para o Quarto 1. 

Tabela 6.1 - Comparação do Número médio de renovações por hora para os três 
períodos de abertura de janelas, entre as simulações com e sem aberturas fixas 

nas fachadas  

  
23h-7h 18h-23h abertas 24h 

s/ abert c/ abert comparação  s/ abert c/ abert comparação  s/ abert c/ abert comparação  

Cozinha  1.27 2.19 73% 1.33 2.39 79% 2.16 2.69 25% 

I.S. 1.45 2.80 93% 1.58 3.07 94% 2.73 3.46 27% 

Quarto 1 0.40 0.90 125% 0.32 0.86 165% 0.48 0.87 81% 

Sala 0.26 0.60 133% 0.38 0.77 103% 0.57 0.79 39% 

Quarto 2 0.66 1.09 66% 1.19 1.45 22% 1.36 1.55 14% 

Em termos de Graus-hora de arrefecimento (GHA) todos os compartimentos nas simulações 

sem aberturas fixas nas fachadas possuem valores inferiores aos das simulações com aberturas fixas 

nas fachadas. A diferença entre os valores chega a ultrapassar 100%, como no caso da Cozinha na 

simulação 18h-23h. A simulação que possui os valores mais elevados de GHA é a simulação 18h-23h 
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sem aberturas fixas nas fachadas. Apesar da permissão de ventilação através das janelas neste 

período do dia, esta simulação produziu resultados menos favoráveis do que a simulação que possui 

as janelas sempre fechadas e com aberturas fixas nas fachadas. A simulação com os melhores 

resultados é naturalmente a simulação em que existe a permissão de abertura de janelas durante 24h 

por dia e que possui aberturas fixas nas fachadas. 

6.1.6. Ventilação cruzada 

Após a análise de cada um dos conjuntos de simulações e a sua comparação entre si (com e 

sem aberturas fixas nas fachadas) torna-se pertinente analisar o papel da ventilação cruzada na 

estação de arrefecimento. Deste modo foi analisado o conjunto de simulações realizadas sem aberturas 

fixas para ventilação nas fachadas e comparada a ventilação através das janelas com a ventilação 

pelas chaminés para cada um dos períodos de ventilação, 18h-23h, 23h-7h e 24h por dia. Foi calculada 

a percentagem de horas em que existe saída de ar através das janelas dos compartimentos (nos 

sentidos Norte-Sul e Sul-Norte) e saída através das chaminés para cada um dos períodos de ventilação. 

No caso da exaustão de ar pelas janelas, foram apenas contabilizadas as horas em que existe pelo 

menos uma das janelas abertas em cada fachada (janelas do Quarto 1 e Sala na fachada Sul e do 

Quarto 2 e Cozinha na fachada Norte). Os resultados são expostos na Tabela 6.2 e referem-se apenas 

ao período do dia em que a abertura de janelas é permitida (6h, 8h e 24h para as simulações com 

permissão de abertura de janelas nos períodos 18h-23h, 23h-7h e 24h por dia, respetivamente). Na  

Tabela 6.3 apresenta-se o número médio de horas por dia em que existe saída de ar através 

das janelas, para cada um dos períodos de ventilação. 

Tabela 6.2 - Percentagem de horas em que existe saída de ar através de janelas e chaminés, relativa ao 
período do dia em que é permitida a abertura de janelas na estação de arrefecimento  

 
Exaustão de ar pelas janelas Exaustão de ar pelas 

chaminés Sentido Norte-Sul Sentido Sul-Norte 
Quarto 1 Sala Quarto 2 Cozinha Cozinha I.S. 

18h-23h 79% 83% 18% 19% 99% 84% 

23h-7h 76% 75% 19% 19% 99% 69% 

24h por dia 13% 22% 3% 4% 99% 85% 
 

Tabela 6.3 - Número médio de horas por dia em que existe saída de ar através das janelas abertas no 
período total da estação de arrefecimento 

 
Exaustão de ar pelas janelas (h) Exaustão de ar pelas 

chaminés (h) Sentido Norte-Sul Sentido Sul-Norte 
Quarto 1 Sala Quarto 2 Cozinha Cozinha I.S. 

18h-23h 4.7 5.0 1.1 1.1 23.9 20.0 

23h-7h 6.1 6.0 1.5 1.5 23.8 16.6 

24h por dia 3.0 5.2 0.7 1.0 23.9 20.4 

Através da Tabela 6.2 é possível verificar que a ventilação cruzada faz-se mais frequentemente 

através do sentido Norte-Sul do que do sentido Sul-Norte em qualquer um dos períodos de ventilação, 

já que como foi verificado anteriormente o vento provém mais frequentemente da direção Norte. A 

exaustão de ar através da janela do Quarto 1 no período em que existe permissão de abertura de 
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janelas 24h por dia regista a média mais baixa. O ar interior deste compartimento é arrefecido com 

maior facilidade devido ao menor volume do mesmo em comparação com o volume da Sala, o que faz 

com que a Sala necessite de maior número de horas de abertura de janelas. Através da análise dos 

dados fornecidos pelo programa de simulação verifica-se que a temperatura deste compartimento situa-

se maioritariamente entre os 24.9˚C e os 25˚C, o que impede a abertura de janelas mais 

frequentemente.  

O número de horas em que as janelas estão abertas é maior na simulação com período de 

ventilação 23h-7h do que na simulação 18h-23h. Este facto explica-se devido à menor intensidade do 

vento no período do dia 23h-7h, o que faz com que seja necessário abrir as janelas durante um período 

de tempo maior para que a temperatura atinja valores inferiores a 25˚C.  

O número de horas em que existe exaustão de ar através das chaminés é maior do que através 

de qualquer janela dos compartimentos para qualquer período de ventilação, já que ao contrário do que 

acontece com as janelas, as chaminés são aberturas fixas e permitem a saída de ar em qualquer hora 

do dia. A exaustão de ar através das chaminés acontece mais frequentemente na Cozinha do que na 

I.S. devido à disposição dos compartimentos, dado que a Cozinha possui uma janela disposta segundo 

a direção preferencial do vento e a I.S. apenas pode receber entrada de ar através da sua porta.   

 Para além de analisar o número de horas em que as janelas estão abertas é também importante 

analisar a distribuição do volume de ar evacuado do fogo pelas várias aberturas. Os dados recolhidos 

encontram-se resumidos na Tabela 6.4 e referem-se ao período total da estação de arrefecimento. 

Tabela 6.4 - Percentagem do volume de ar evacuado em relação ao volume total evacuado na 
estação de arrefecimento, através das janelas e das chaminés 

  
Exaustão de ar pelas janelas Exaustão de ar pelas 

chaminés 
Volume de ar 

total evacuado 
(m³) 

Sentido Norte-Sul Sentido Sul-Norte 
Quarto 1 Sala Quarto 2 Cozinha Cozinha I.S. 

18h-23h 21% 26% 2% 3% 32% 16% 120 

23h-7h 8% 9% 1% 1% 54% 27% 66 

24h por dia 15% 20% 2% 2% 39% 22% 154 

A simulação efetuada com a permissão de abertura de janelas no período 18h-23h é aquela 

que possui uma ventilação cruzada mais eficaz, como se pode verificar na Tabela 6.4. O volume de ar 

evacuado através das janelas é ligeiramente superior a 50% do volume total, o que não acontece nas 

outras simulações. A simulação que possui a possibilidade de abertura de janelas no período 23h-7h 

atinge apenas 19% do volume total evacuado através da ventilação cruzada, já que a menor 

intensidade do vento neste período leva a um aproveitamento diminuto deste mecanismo de ventilação. 

A simulação que possui a possibilidade de ventilação durante 24h por dia apresenta valores 

equilibrados entre a ventilação cruzada e através das chaminés, embora o volume de ar evacuado 

através da ventilação cruzada atinja valores inferiores ao da simulação com permissão de abertura de 

janelas no período 18h-23h.  

6.1.7. Conclusões – Estação de arrefecimento  

Nas simulações referentes à estação de arrefecimento o estudo incidiu fundamentalmente 

sobre três aspetos: período de ventilação, existência/ausência de aberturas fixas nas fachadas e 
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ventilação cruzada. Em termos do período de ventilação as simulações com melhores resultados em 

termos de renovações do ar e temperatura interior são as que possuem a possibilidade de abertura de 

janelas durante 24h por dia. Quando se comparam as simulações com períodos de ventilação mais 

reduzidos (18h-23h e 23h-7h) verifica-se que não é indiferente a existência de aberturas fixas nas 

fachadas. Nas simulações com aberturas fixas nas fachadas a simulação 18h-23h apresenta valores 

superiores ou semelhantes aos da simulação 23h-7h em todos os indicadores utilizados (Número médio 

de renovações do ar por hora, Percentagem de Rph acima do valor de projeto e GHA). Para as 

simulações sem aberturas fixas nas fachadas não existe uma vantagem clara de qualquer simulação 

em termos de Número médio de renovações do ar por hora e Percentagem de Rph acima do valor de 

projeto. Em termos de GHA a simulação 23h-7h é a que apresenta melhores resultados.  

As aberturas fixas nas fachadas possuem um papel secundário na estação de arrefecimento, 

uma vez que neste caso a ventilação se efetua principalmente através da abertura de janelas. No 

entanto estas aberturas fixas são vantajosas na manutenção da temperatura interior de conforto em 

todas as horas do dia, incluindo no período de ocupação do fogo. Na ausência destas aberturas nas 

fachadas a média de temperaturas dos compartimentos do fogo situa-se acima de 25˚C em quase todas 

as horas, como se verifica na Figura 6.21. A temperatura média interior nas simulações em que existe 

permissão de abertura de janelas nos períodos 23h-7h e 24h por dia é inferior a 25˚C em algumas 

horas, sem no entanto atingir valores inferiores a 24.7 ˚C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.21 - Temperatura média na estação de arrefecimento para as simulações sem 
aberturas fixas nas fachadas 

Quando se analisa a média de Rph, verifica-se que existe um aumento substancial deste 

parâmetro nas simulações que possuem aberturas fixas nas fachadas. No entanto este aumento não é 

suficiente para que a média de Rph atinja o valor de projeto em quase todos os compartimentos do 

fogo, com exceção do Quarto 2, que possui média superior a 1 Rph em algumas simulações. 

A ventilação cruzada possui um papel importante na ventilação dos compartimentos na estação 

de arrefecimento. No entanto, o controlo da abertura de cada janela através da temperatura do 

respetivo compartimento favorece a exaustão de ar através da chaminés, dado que não é possível 

assegurar que pelo menos uma janela está aberta em cada fachada (Sul e Norte) em cada hora. A 

simulação que apresenta melhores resultados em termos de ventilação cruzada é a que possui a 
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possibilidade de abertura de janelas no período 18h-23h, dado que os ganhos solares e internos 

acumulados durante o dia fazem elevar a temperatura dos compartimentos, conduzindo à abertura de 

janelas num período do dia em que a velocidade do vento é relativamente elevada. Ao comparar a 

exaustão de ar desta simulação com a simulação em que a abertura das janelas é permitida durante 

24h por dia verifica-se que apesar de o número de horas em que é possível ventilar ser maior no 

segundo caso, a existência de picos de temperatura na simulação que possui permissão de abertura 

de janelas no período 18h-23h faz com que o mecanismo da ventilação cruzada seja favorecido neste 

caso. 

6.2. Estação de aquecimento 

Neste subcapítulo serão estudadas as simulações referentes à estação de aquecimento, cuja 

duração, estimada pela metodologia regulamentar e em relação à cidade de Lisboa, estendeu-se de 

31 de Outubro a 11 de Maio. Na estação de aquecimento foram realizados dois grupos de simulações: 

com e sem aberturas fixas nas fachadas. Em qualquer dos casos não haverá abertura de janelas, pois 

tal faria disparar as necessidades energéticas para a manutenção da temperatura de conforto no fogo, 

o que é uma situação indesejável do ponto de vista da economia de energia. Assim, é às aberturas 

fixas das fachadas que é entregue a missão de ventilar o fogo para satisfação das exigências mínimas 

de higiene do ar sem acarretar excessivas perdas de energia. As simulações projetadas permitirão, 

deste modo, avaliar o impacte dessas aberturas na ventilação do fogo face aos valores residuais 

associados à permeabilidade dos caixilhos. As simulações com aberturas fixas nas fachadas foram por 

sua vez divididas em simulações com e sem velocidade do vento. Tal permitirá avaliar o impacte do 

efeito chaminé, criado pela diferença de temperaturas entre os ambientes interior e exterior, na 

ventilação do fogo. 

As simulações são realizadas em regime de temperatura controlada, o que significa que haverá 

lugar ao fornecimento de energia para manter a temperatura ambiente interior num valor mínimo 

estabelecido de acordo com as exigências de conforto térmico regulamentares. O valor limite mínimo 

estabelecido é de 18˚C, de acordo com o regulamento REH. Isto significa que sempre que a 

temperatura num compartimento do fogo for inferior a 18˚C será fornecida energia pelo sistema de 

aquecimento de modo a restabelecer esse valor. O controlo de temperatura estará ativo apenas no 

período de ocupação, entre as 18h e as 7h em todos os dias do período de aquecimento. 

Tal como na estação de arrefecimento, os compartimentos em que existe admissão de ar são: 

Sala, Quarto 1 e Quarto 2. A Cozinha será utilizada apenas como compartimento para exaustão de 

caudais através da chaminé. Todas as janelas do fogo estão fechadas na estação de aquecimento e a 

ventilação do fogo realiza-se apenas através das aberturas para ventilação nas fachadas. A exaustão 

do ar do fogo realiza-se, tal como na estação de arrefecimento, através dos compartimentos de serviço: 

Cozinha e I.S.. 

Serão utilizados quatro indicadores para caracterizar os resultados das simulações na estação 

de aquecimento. Os dois primeiros indicadores são semelhantes aos que foram utilizados para a 

estação de arrefecimento: o Número médio de renovações do ar por hora e a Percentagem de horas 

com Rph acima do valor de projeto. O terceiro indicador utilizado são as Necessidades de energia para 
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manter a temperatura do fogo no limite mínimo de 18˚C para cada compartimento ao longo da estação 

de aquecimento, contabilizado em kiloWatt-hora (kWh). O quarto indicador é a percentagem de horas 

em que as renovações do ar para cada compartimento se encontram acima de um valor mínimo que 

garante boas condições de ventilação dentro do fogo (Percentagem de horas com Rph acima do valor 

mínimo). O atual regulamento REH define este valor como 0.4 Rph. No entanto definiu-se um valor 

mais exigente para este parâmetro de 0.6 Rph, definido no antigo RCCTE (2006), de forma a assegurar 

que as condições de salubridade do ar no interior da habitação são inteiramente cumpridas na estação 

de aquecimento. 

6.2.1. Direção preferencial do vento para a estação de aquecimento 

A direção do vento na estação de aquecimento é um dos fatores que permitirá compreender 

melhor as condições de ventilação que se instalam nas diferentes partes do fogo. As aberturas para 

ventilação estão dispostas em fachadas opostas, pelo que é importante saber qual a fachada que terá 

uma maior exposição ao vento de modo a poder explicar os resultados do estudo. Na Figura 6.22 

encontra-se o gráfico de radar que demonstra a direção preferencial do vento para o período da estação 

de aquecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da Figura 6.22 é possível verificar que a direção do vento na estação de aquecimento 

varia sobretudo entre as direções Noroeste e Nordeste, sendo a direção Norte a que ocorre com maior 

frequência. Tal como acontece para a estação de arrefecimento, os compartimentos com aberturas na 

fachada Norte poderão beneficiar de exposição mais prolongada ao vento em termos de renovações 

do ar por hora. Na estação de aquecimento o Quarto 2 é o único compartimento principal que possui 

uma abertura para ventilação na fachada com exposição Norte.  

6.2.2. Temperatura exterior vs temperatura interior 

Na estação de aquecimento a temperatura exterior influencia de forma significativa a 

temperatura interior do fogo. Nesta estação do ano, a diferença de temperatura entre interior e exterior 

é por norma superior à diferença verificada na estação de arrefecimento. Enquanto na estação de 

Figura 6.22 - Direção preferencial do vento em 
termos percentuais para a estação de 

aquecimento na cidade de Lisboa 
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arrefecimento as aberturas nas fachadas e janelas promovem a ventilação do fogo sem prejudicar em 

demasia a temperatura ambiente interior, na estação de aquecimento isso não se verifica. Para ilustrar 

esta situação, efetuou-se uma simulação simples da estação de aquecimento com as seguintes 

características: 

 Ausência de abertura de janelas durante 24h por dia; 

 Aberturas fixas nas fachadas com área de 55 cm2 no Quarto 1, Quarto 2 e Sala; 

 Dados climáticos referentes ao ficheiro climático de Lisboa. 

A Figura 6.23 mostra as temperaturas exterior, dos compartimentos principais (Quarto 1, 

Quarto 2 e Sala) e dos compartimentos de serviço (Cozinha e I.S.) e as Necessidades de energia que 

ocorrem em média ao longo do dia. Os valores representados no gráfico refletem a média em cada 

hora para o período da estação de aquecimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.23 - Temperatura média e Necessidades de energia no caso 

de estudo para uma simulação simples referente à estação de 
aquecimento 

Através da Figura 6.23 verifica-se que em média a diferença de temperatura entre o interior e 

o exterior do fogo pode ultrapassar 8˚C durante o período noturno. Se for tido em conta o valor absoluto 

mínimo da temperatura exterior para esta simulação, que é de 4.2˚C, verifica-se que existe uma grande 

diferença entre este valor e a temperatura de conforto para a estação de aquecimento (18˚C). A 

temperatura média interior do fogo no período 7h-18h é inferior à temperatura de conforto de 18˚C 

porque nesse período o fogo não está ocupado e portanto o termostato não está ligado. Verifica-se 

também um pico nas Necessidades de energia cerca das 18h devido à necessidade de elevar a 

temperatura para o valor mínimo de 18˚C, já que às 17h a temperatura interior dos compartimentos é 

em média inferior a este valor. 

6.2.3. Verificação do esquema de ventilação – estação de aquecimento 

Tal como foi efetuado para a estação de arrefecimento, é importante perceber se o esquema 

de ventilação projetado se verifica nas simulações realizadas também na estação de aquecimento. 

Deste modo analisou-se a simulação efetuada com aberturas fixas nas fachadas, cada uma com área 

de 55 cm2, colocadas no Quarto 1, Sala e Quarto 2. Todas as janelas permanecem fechadas, tal como 
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em todas as simulações da estação de aquecimento. Utilizando o esquema da Figura 3.7(b) 

apresentado no subcapítulo 3.3.3 analisou-se a percentagem de horas em que existe fluxo de ar em 

cada direção representada pelas setas desse esquema. Esta análise está representada na Figura 6.24. 

Através da análise desta figura verifica-se que todas as percentagens são superiores a 99.8%, pelo 

que o esquema de ventilação previsto é seguido praticamente em todas as horas da simulação.  

 

 

6.2.4. Simulação sem aberturas fixas nas fachadas 

Para a primeira simulação realizada não foram incluídas as aberturas para ventilação nas 

fachadas que estão presentes nas outras simulações. As janelas estão fechadas tal como em todas as 

simulações para a estação de aquecimento, pelo que a entrada de ar no fogo se faz apenas por 

infiltração através dos caixilhos. Os resultados em termos de Número médio de renovações do ar por 

hora estão representados na Figura 6.25. 

  

Figura 6.24 - Percentagem de horas em que existe 
fluxo de ar nas direções previstas no esquema de 

ventilação para a estação de aquecimento 



  

72 

 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

COZINHA I.S. QUARTO 1 SALA QUARTO 2

N
Ú

M
ER

O
 M

ÉD
IO

 D
E 

RE
N

O
VA

ÇÕ
ES

 D
O

 A
R 

PO
R 

H
O

RA
 (R

PH
)

Número médio de renovações do ar por hora

COMPARTIMENTOS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.25 – Número médio de renovações do ar por hora no período 
da estação de aquecimento, para uma simulação realizada sem 

aberturas fixas nas fachadas  

 Através da figura verifica-se que apesar de não existirem aberturas para ventilação nas 

fachadas e janelas abertas, a ventilação dos compartimentos é realizada, ainda que a um nível muito 

inferior aos valores mínimo e de projeto. Estes resultados são explicados pela infiltração de ar que 

ocorre através dos caixilhos das janelas, que por não serem completamente estanques permitem uma 

entrada de ar residual. 

A Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto para esta simulação é nula, o que 

significa que durante toda a estação de aquecimento não ocorrem horas em que as Rph’s sejam 

superiores a 1 Rph no caso dos compartimentos principais e a 4 Rph no caso dos compartimentos de 

serviço. Se for contabilizada a Percentagem de horas com Rph acima do valor mínimo de 0.6 h-1 para 

os compartimentos principais e de serviço, a situação é semelhante, dado que todos os compartimentos 

apresentam também valores de percentagem nulos.  

Para esta simulação as Necessidades de energia para manter a temperatura acima de 18˚C 

são de 120 kWh, que, como se verá nos próximos subcapítulos, representa o menor valor de 

necessidades energéticas de todos os casos simulados. Este valor é expectável uma vez que as trocas 

de calor com o exterior deixam praticamente de contar com o contributo da ventilação, o que faz com 

que a temperatura no interior do fogo tenda a elevar-se mais do que nas outras simulações.  

6.2.5. Simulações com aberturas fixas nas fachadas 

Nos subcapítulos seguintes são analisadas as simulações realizadas com aberturas fixas nas 

fachadas. Os compartimentos que possuem este tipo de aberturas são: Quarto 1, Quarto 2 e Sala. As 

simulações são divididas em dois grupos distintos: simulações com a velocidade do vento segundo o 

ficheiro climático e simulações com a velocidade do vento nula. No primeiro grupo utiliza-se a 

velocidade do vento original do ficheiro climático, enquanto no segundo grupo a velocidade do vento 

foi alterada de modo a ser nula em todas as horas dos dias do período de aquecimento. As restantes 

características climáticas e físicas são idênticas para ambos os grupos de simulações. 
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6.2.5.1. Simulações com a velocidade do vento estabelecida no ficheiro climático 

Neste subcapítulo serão analisadas as simulações realizadas com aberturas para ventilação 

nas fachadas e em que a velocidade do vento ao longo da estação de aquecimento em cada hora é 

estabelecida pelo ficheiro climático. A área de abertura, dimensionada de modo a assegurar que se 

cumpre o número de renovações horárias de projeto, é de 55 cm² em todos os compartimentos 

principais (Quarto 1, Quarto 2 e Sala). Foram utilizadas também aberturas com áreas de 75 cm², 95 

cm², 115 cm² e 135 cm² de modo a comparar a influência da área de abertura nos indicadores 

escolhidos. 

Na Figura 6.26 está representado o Número médio de renovações do ar por hora para todos 

os compartimentos ao longo da estação de aquecimento. Para a área das aberturas nas fachadas de 

55 cm² apenas no Quarto 1 a média de Rph é superior ao valor de projeto. As médias de renovações 

por hora do Quarto 1 e Sala apenas atingem o valor de projeto de 1 Rph para áreas de aberturas iguais 

ou superiores a 75 cm² e 95 cm², respetivamente. Para os compartimentos de serviço, a média de 

renovações por hora da I.S. apenas atinge o valor de projeto de 4 Rph para áreas de aberturas iguais 

ou superiores a 95 cm², enquanto a média de Rph para a Cozinha atinge o valor de projeto apenas 

para a abertura de 135 cm². 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.26 - Número médio de renovações do ar por hora para a estação 
de aquecimento para as simulações com a velocidade do vento segundo o 

ficheiro climático  

Na Figura 6.27 está representada a Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto 

para a estação de aquecimento. Verifica-se que para a simulação realizada para a área das aberturas 

dimensionada inicialmente (55 cm²) os compartimentos de serviço possuem uma percentagem próxima 

de zero. Isto significa que a área das aberturas nas fachadas é insuficiente para que exista uma 

renovação do ar que atinja frequentemente os valores de Rph de projeto. Nos compartimentos 

principais a situação é um pouco melhor para o Quarto 1 e Quarto 2, com percentagens superiores a 

40%, mas na Sala a percentagem é também praticamente nula. Nas restantes simulações, para os 

compartimentos de serviço as percentagens apenas são superiores a 50% para as aberturas de 135 

cm², no caso da Cozinha, e para aberturas iguais ou superiores a 95 cm², no caso da I.S.. Nos 

compartimentos principais, o Quarto 1 possui percentagens superiores a 50% para todas as áreas de 
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abertura, enquanto que para o Quarto 2 e Sala isto apenas ocorre para áreas de abertura iguais ou 

superiores a 75 e 95 cm², respetivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.27 - Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto para as simulações com 
a velocidade do vento segundo o ficheiro climático na estação de aquecimento 

A Percentagem de horas com Rph acima do valor mínimo de 0.6 h-1 está representada na 

Figura 6.28. As percentagens são superiores a 70% para todas as simulações, verificando-se na 

generalidade que estas estão quase todas próximas de 95% ou até ultrapassam este valor. Isto significa 

que a qualidade do ar mínima estará assegurada, do ponto de vista regulamentar, para qualquer área 

das aberturas nas fachadas que possua área igual ou superior à área das aberturas dimensionada 

inicialmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.28 - Percentagem de horas com Rph acima do valor mínimo para as simulações 
com a velocidade do vento segundo o ficheiro climático, na estação de aquecimento 

 As Necessidades de energia de aquecimento estão representadas na Figura 6.29. Como é 

possível verificar, à medida que a área das aberturas nas fachadas aumenta, aumentam também as 

necessidades energéticas relacionadas com a manutenção da temperatura interior não abaixo do valor 

da temperatura de conforto para a estação de aquecimento. Ao passar de uma área de abertura de 55 

cm² para 75 cm² as necessidades energéticas aumentam na ordem de 29%, enquanto que em relação 

às simulações com aberturas de 135 cm² de área as necessidades energéticas aumentam na ordem 

de 97%. Estes valores explicam-se pela crescente admissão de ar à medida que a área das aberturas 

nas fachadas aumenta, e que arrasta consigo do exterior uma entalpia menor do que a do ar interior 

do fogo.  
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Figura 6.29 - Necessidades de energia para aquecimento para as simulações com a 
velocidade do vento segundo o ficheiro climático, na estação de aquecimento 

6.2.5.2. Simulações com a velocidade do vento nula 

Neste subcapítulo serão estudadas as simulações com aberturas nas fachadas para uma 

velocidade do vento nula para todas as horas da estação de aquecimento. A ausência de vento 

permitirá estudar a influência do efeito chaminé na ventilação do fogo, que dependerá da diferença de 

temperaturas entre o interior e o exterior do mesmo. 

Na Figura 6.30 encontra-se o Número médio de renovações do ar por hora para cada 

compartimento ao longo da estação de aquecimento. Verifica-se que à medida que a área das aberturas 

fixas das fachadas aumenta, o mesmo acontece com o número de renovações do ar por hora dos 

compartimentos. No caso dos compartimentos de serviço, a média de Rph é inferior ao número de Rph 

de projeto para todas as áreas de abertura simuladas. Os máximos de Rph ocorrem para a abertura de 

135 cm² (2.95 Rph e 3.81 Rph para Cozinha e I.S., respetivamente). Nos compartimentos principais, o 

valor de Rph evolui também consoante as dimensões do compartimento, uma vez que para o Quarto 1 

a sua média é superior ao valor de projeto a partir da área de abertura de 75 cm², o que só acontece 

para o Quarto 2 a partir da área de abertura de 95 cm². O compartimento principal com maior volume 

interior é a Sala, para o qual a média de Rph apenas atinge o valor de projeto para aberturas nas 

fachadas de 135 cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.30 - Número médio de renovações do ar por hora para a estação de 
aquecimento para as simulações com a velocidade do vento nula, na estação de 

aquecimento 
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Através da Figura 6.31 verifica-se que apenas existem horas com Rph superior ao valor de 

projeto na Cozinha para aberturas iguais ou superiores a 115 cm², enquanto que para a I.S. a 

percentagem é maior do que zero a partir da abertura de 75 cm². Para os compartimentos principais a 

Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto é mais elevada uma vez que o valor de Rph 

de projeto para estes compartimentos é mais baixo do que para os compartimentos de serviço. A 

Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto é superior a 50% para os compartimentos 

principais apenas a partir da área de abertura de 95 cm², com exceção da Sala, onde a percentagem 

só ultrapassa 50% para a abertura de 135 cm². Para a área das aberturas nas fachadas dimensionada 

inicialmente (55 cm²) a Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto é nula ou muito 

próxima de zero exceto para o Quarto 1, onde este valor ultrapassa 19%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.31 - Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto para as 
simulações com a velocidade do vento nula, na estação de aquecimento 

 A Percentagem de horas com Rph acima do valor mínimo de 0.6 h-1 está representada na 

Figura 6.32. Para os compartimentos principais esta percentagem é superior a 70% no caso do Quarto 

1 e Quarto 2 para todas as áreas de abertura. Para o Quarto 2 regista-se uma menor Percentagem de 

horas com Rph acima do valor mínimo, com o mínimo de 40.9% para a área de abertura menor. Para 

os compartimentos de serviço esta percentagem é bastante próxima de 100% para todas as áreas de 

abertura, uma vez que as aberturas de exaustão de ar foram dimensionadas para um valor de projeto 

de 4 Rph e pelo facto de os compartimentos principais possuírem também percentagens próximas de 

100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.32 - Percentagem de horas com Rph acima do valor mínimo para as simulações 
com a velocidade do vento nula, na estação de aquecimento 



  

77 

 

628

811
974

1118
1242

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

55 cm2 75 cm2 95 cm2 115 cm2 135 cm2

PO
TÊ

N
CI

A
 U

TI
LI

ZA
D

A 
(K

W
.H

)

Necessidades de energia de aquecimento 

ÁREA DAS ABERTURAS NA FACHADA

 Na Figura 6.33 estão representadas as Necessidades de energia para aquecimento do fogo. 

Verifica-se que tal como para o grupo de simulações realizadas com a velocidade do vento diferente 

de zero (Figura 6.29), o valor das necessidades de energia de aquecimento aumenta à medida que a 

área das aberturas nas fachadas também aumenta. A energia necessária para a simulação com uma 

área de abertura de 135 cm² é praticamente o dobro da energia necessária para uma área de abertura 

de 55 cm² (627.64 kWh e 1241.68 kWh para as aberturas de 55 cm² e 135 cm², respetivamente). Para 

além disso, a energia de aquecimento necessária decresce cerca de 20% para cada área de abertura 

em relação à simulação efetuada com a velocidade do vento que consta no ficheiro climático.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.33 - Necessidades de energia de aquecimento para as simulações com a 
velocidade do vento nula, na estação de aquecimento 

6.2.6. Conclusões – estação de aquecimento 

As aberturas fixas das fachadas são a via utilizada para ventilar o fogo na estação de 

aquecimento e a sua área influencia diretamente o grau de ventilação dos compartimentos. 

Independentemente da existência de vento ou não, à medida que a área das aberturas nas fachadas 

aumenta, a quantidade de ar que entra nos compartimentos vai também aumentando. O valor mínimo 

de Rph de 0.6 h-1 é atingido em média para os dois grupos de simulações que utilizam a área de 

abertura projetada inicialmente (55 cm²), embora os valores de Rph de projeto não sejam atingidos 

para essa área de abertura para a maioria dos compartimentos. A área de abertura máxima (135 cm²) 

conduz a altos valores de Rph em todos os compartimentos, o que faz com que os valores de projeto 

sejam atingidos em média. No entanto, o alto valor de energia de aquecimento (1542 kWh para a 

simulação com vento) faz com que esta opção seja pouco recomendável do ponto de vista energético. 

A ventilação devido à diferença de temperatura entre o interior e o exterior sobrepõe-se à 

ventilação pela ação do vento. Através da análise da Tabela 6.5 é possível verificar que a existência 

de vento produz naturalmente um aumento do valor médio de Rph nos compartimentos. Este aumento 

não é significativo, uma vez que se situa entre 25% e 35% nos compartimentos de serviço (Cozinha e 

I.S.) e nos compartimentos principais que não estão orientados segundo a direção preferencial do vento 

(Quarto 1 e Sala). No caso do Quarto 2, como este compartimento se encontra orientado segundo a 

direção preferencial do vento, a ação do vento contribui para um aumento de 40 a 50% no valor de 

Rph. Deste modo a ventilação do fogo está principalmente relacionada com a existência do efeito 

chaminé, e fatores como a velocidade e direção do vento são secundários para esta estação do ano. 
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Tabela 6.5 - Comparação do Número médio de renovações do ar por hora entre as 
simulações com velocidade do vento segundo o ficheiro climático e as simulações com 

velocidade do vento nula, para diferentes áreas das aberturas nas fachadas 
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7. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

Através do presente trabalho foi possível analisar as condições de ventilação natural e os seus 

impactes no desempenho térmico e energético de um fogo, nas estações de aquecimento e de 

arrefecimento, em regime livre e em regime de temperatura controlada. Para tal utilizou-se o programa 

de simulação dinâmica EnergyPlus, que permitiu efetuar as simulações julgadas necessárias para tal 

fim. A rapidez do programa e os resultados detalhados obtidos permitiram analisar os efeitos de várias 

estratégias de ventilação e tipos de aberturas (janelas e aberturas fixas nas fachadas), na renovação 

do ar e desempenho térmico e energético do fogo.  

 O esquema de ventilação previsto inicialmente mostrou-se válido para ambas as estações do 

ano. Na estação de aquecimento, como a ventilação se processa através das aberturas para ventilação 

nas fachadas, o trajeto do ar no interior do fogo foi validado quase na totalidade das horas, com valores 

muito próximos de 100%. Na estação de arrefecimento a situação é mais complexa dado que a área 

de abertura das janelas é suficientemente grande para que se formem correntes de ar com sentidos 

opostos, que por vezes ocorrem no mesmo instante. Apesar disso, também se verificou uma boa 

relação entre os trajetos do ar previstos e aqueles que foram verificados após a realização das 

simulações, com valores superiores a 90% das horas do dia.  

 A divisão do estudo em dois períodos do ano com diferenças climáticas acentuadas possibilitou 
uma perceção mais detalhada dos fenómenos que influenciam a ventilação para cada um desses 

períodos. Os indicadores utilizados na comparação de simulações para a estação de arrefecimento 

foram: Percentagem de horas com Rph acima do valor de projeto, Número médio de renovações do ar 

por hora e o número de Graus-hora de arrefecimento (GHA). Foram efetuadas várias simulações neste 

período com o objetivo de estudar os impactes nos horários em que existe permissão de abertura de 

janelas. A simulação que forneceu melhores resultados em todos os indicadores foi a que possui 

permissão de abertura de janelas durante 24h por dia, ainda que, tal como nas outras simulações, a 

possibilidade de abertura seja controlada pela temperatura exterior em cada hora. Ao ser efetuada a 

comparação entre as simulações com permissão de abertura de janelas nos períodos 18h-23h e 23h-

7h, concluiu-se que a primeira apresenta melhores resultados em quase todos os indicadores. Apesar 

de a abertura de janelas ser possível num maior número de horas na simulação 23h-7h, verifica-se que 

a maior velocidade do vento no período do dia 18-23h e a acumulação de ganhos de calor externos 

(radiação solar, condução através da envolvente opaca) e internos durante o dia favorece a renovação 

do ar e a diminuição da temperatura interior nesta simulação. 

 Para além de se utilizar o período de ventilação como fator diferenciador entre simulações, 

foram também realizados dois grupos de simulações em que se comparou o efeito da existência e 

ausência de aberturas fixas para ventilação nas fachadas. Os resultados das simulações mostram que 

a existência de aberturas para ventilação fornece melhores resultados nos indicadores Número médio 

de renovações do ar por hora e GHA, já que estas ajudam a efetuar a renovação do ar nos períodos 

em que as janelas não estão abertas, auxiliando também o controlo da temperatura interior ao manter 

o número de GHA em valores mais reduzidos. O estudo da ventilação cruzada no grupo de simulações 

em que não existem aberturas nas fachadas permitiu concluir que em termos relativos a ventilação 

cruzada produz resultados melhores em relação ao volume de ar evacuado do que a ventilação através 
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das chaminés. O número médio de horas em que ocorre abertura de janelas situa-se entre 12-25% do 

número de horas total do dia e a contribuição da ventilação cruzada para a exaustão do ar interno 

chega a ultrapassar 50% do volume de ar total evacuado no período da estação de arrefecimento. No 

entanto, a simulação que possui a possibilidade de abertura de janelas no período 23-7h é a exceção 

a esta conclusão, já que o volume de ar evacuado na estação de arrefecimento por ventilação cruzada 

atinge apenas 17% do volume total – por ventilação cruzada e efeito chaminé. Apesar de esta 

simulação possuir em média o maior número de horas em que ocorre ventilação cruzada (cerca de 

25% do número de horas total), não é possível escoar uma grande quantidade de ar devido à baixa 

velocidade do ar nesse período em comparação com os restantes períodos do dia. 

Na estação de aquecimento, os indicadores utilizados na comparação de simulações foram: 

Percentagem de horas com Rph acima dos valores mínimo e de projeto, Número médio de renovações 

do ar por hora e as Necessidades de energia para aquecimento. Neste período foi possível comprovar 

que o efeito chaminé se sobrepõe à ventilação por ação do vento. Todos os compartimentos possuem 

uma Percentagem de horas com Rph acima do valor mínimo superior a 70% para a simulação efetuada 

com velocidade do vento nula (com exceção da Sala, que é o compartimento que apresenta maior 

volume), o que significa que o efeito chaminé funciona bem para o clima mediterrânico que caracteriza 

Portugal. A direção e velocidade do vento assumem um papel secundário no número de renovações 

por hora dos compartimentos, embora a sua ação origine um incremento no valor de Rph que o eleva 

para valores próximos dos de projeto em cada compartimento – 1 Rph para os quartos e sala e 4 Rph 

para a cozinha. 

A área das aberturas para ventilação nas fachadas possui um papel importante no 

comportamento térmico e energético do fogo neste período. O Número médio de renovações do ar por 

hora aumenta numa proporção de 25% à medida que se aumenta a área das aberturas nas fachadas 

em 20 cm2, desde o valor inicial de 55 cm2 até ao valor máximo de 135 cm2, o que faz com que os 

consumos energéticos aumentem na mesma proporção (cerca de 25%). A área de abertura de 55cm2 

apresenta bons resultados em termos de Rph, dado que apesar de a média de Rph dos compartimentos 

Sala e Cozinha não se aproximar do valor de projeto, o valor mínimo de Rph é atingido na maior parte 

das horas da estação de aquecimento.  

Neste trabalho foi possível analisar vários fatores que influenciam a ventilação e o seu impacte 

no comportamento dos edifícios nas vertentes térmica e energética. No que diz respeito à continuação 

deste trabalho, sugere-se a realização de estudos do mesmo tipo alterando alguns parâmetros das 

simulações. As modificações sugeridas passam pela alteração das zonas climáticas de Verão e 

Inverno, cota do fogo, orientação geográfica, tipo de aberturas para ventilação nas fachadas (aberturas 

reguláveis em vez de aberturas fixas) e tipo de edifício (edifício não residencial). O estudo dos impactes 

económicos (tipo de sistema de climatização) e ambientais (emissões geradas) associados ao consumo 

de energia imputado à ventilação natural para a manutenção das condições de conforto interior são 

também análises complementares com interesse em estudos futuros sobre o tema. 
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Anexo I – Cálculos justificativos do dimensionamento das 
aberturas fixas para ventilação nas fachadas 

Para dimensionar as aberturas fixas para ventilação nas fachadas é necessário calcular o 

volume de ar que é necessário renovar em cada hora para cada compartimento, de modo a satisfazer 

as necessidades de ventilação previstas na norma NP 1037-1 (IPQ, 2002), ou seja, 1 Rph nos 

compartimentos principais e 4 Rph nos compartimentos de serviço. Nos compartimentos em que 

existem aparelhos a gás, como é o caso da Cozinha, o caudal a exaustão deve ser igual a 4.3 vezes a 

potência nominal do aparelho. No caso de estudo admitiu-se que a potência do esquentador da Cozinha 

é 29kW, pelo que é necessário de assegurar um caudal de renovação de ar de 124.7 m3 por hora Este 

será o valor de dimensionamento utilizado nos cálculos para o volume de exaustão de ar na Cozinha, 

dado que é superior ao quádruplo do volume útil do compartimento (4xVCozinha = 118.8 m3). Os cálculos 

dos caudais de admissão e exaustão segundo as indicações da norma são descritos na Tabela I.1. 

Tabela I.1 – Cálculos dos caudais de admissão e exaustão para os compartimentos antes de efetuar o equilíbrio de caudais 

 Dimensões dos 
compartimentos 

Caudais 

Compartimento 
Área Volume Admissão Exaustão 

Admissão 
total 

Exaustão 
total 

(m²) (m³) (m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h) 

Quarto 1 11.4 30.8 30.8 
 115.3  Quarto 2 13.7 37.0 37.0 

Sala 17.6 47.5 47.5 

I. S. 4.7 12.7  50.8  175.5 
Cozinha 11 29.7 124.7 

Como se verifica através da análise da Tabela I.1 o caudal total de exaustão necessário nos 

compartimentos de serviço é superior ao caudal de ar total admitido nos compartimentos principais. 

Dado que o caudal de ar total admitido tem que ser igual ao caudal total evacuado, é necessário prever 

a admissão de caudais nos compartimentos principais superiores aos caudais mínimos previstos pela 

norma. A diferença registada entre os caudais totais de exaustão e admissão no modelo é de 60.2 m3/s, 

que será distribuído pelos compartimentos principais, como se representa na Tabela I.2. 
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Tabela I.2 – Cálculos dos caudais de admissão e exaustão para os compartimentos antes de efetuar o equilíbrio de caudais 

  Caudais 

Compartimento 
Admissão  Exaustão Admissão total 

Exaustão 
total 

(m³/h) (m³/h) (m³/h) (m³/h) 

Quarto 1 30.8+26.9=57.7   

115.3+60.2=175.5 

  

Quarto 2 37.0+20.6=57.6     

Sala 47.5+12.7=61     

I. S.   50.8   
175.5 

Cozinha   124.7   

 

Em seguida dimensionaram-se as aberturas para ventilação nas fachadas de acordo com a 

norma, como foi descrito no subcapítulo 3.3.1. Sabendo que o perímetro do caixilho da janela é 5.4 m 

e que para uma diferença de pressão de 10 Pa o valor de fperm é 2.7 m3/h.m, Qperm terá o valor 14.58 

m3/h. Os resultados do dimensionamento, de acordo com a equações (3.2) e (3.3), estão demonstrados 

na Tabela I.3. 

Tabela I.3 – Cálculos do dimensionamento das aberturas para ventilação na fachada 

  Qabertura 
Aabertura,calc 

(m²) 
Aabertura,calc 

(cm²) 
Aabertura,efectiva 

(cm²) 

Quarto 1 43.1 0.0048 48.3 50 

Quarto 2 43.01 0.0048 48.2 50 

Sala 45.64 0.0051 51.1 55 

A norma prevê uma verificação de segurança demonstrada na equação (3.5), na qual os 

caudais são calculados para uma diferença de pressão máxima, que toma o valor de 60 Pa para 

edifícios com classe de exposição Exp 1. Através da consulta do ábaco da Figura 3.6 atribuiu-se um 

valor de 9 m3/h.m ao fator de permeabilidade fperm. Os cálculos efetuados para a verificação de 

segurança estão demonstrados na Tabela I.4.  

Tabela I.4 – Cálculos da verificação de segurança das aberturas para ventilação na fachada 

  
Verificação 

Qtipo (m³/h)   Qpermeabilidade (m³/h) Qabertura (m³/h) Qtipo,max (m³/h) 4 x Qtipo (m³/h) 

Quarto 1 58 49 106 154 231 

Quarto 2 58 49 105 154 230 

Sala 60 49 112 160 241 

O dimensionamento efetuado respeita a condição da equação (3.5) para os três 

compartimentos principais. Os caudais Qtipo,max do Quarto 1, Quarto 2 e Sala são 154 m3/h, 154 m3/h e 

160 m3/h, respetivamente, que são significativamente menores do que o quádruplo do caudal tipo 

respetivo, com valores de 231 m3/h, 230 m3/h e 241 m3/h, respetivamente. 

 

 


