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RESUMO 
 

Numa época em que as áreas da sustentabilidade e eficiência energética têm vindo a 

ganhar terreno fruto de diversos factores, como por exemplo, sucessivas crises financeiras 

manifesta-se a necessidade de redução da dependência de recursos naturais fósseis e a 

procura de soluções sustentáveis económicas, ambientais e sociais para corrigir estes 

problemas. Surge assim por parte da União Europeia a preocupação de criar medidas para 

atingir este objectivo, prestando especial atenção ao sector da construção que ocupa o 

patamar dos 40% do consumo energético Europeu. A presente dissertação, desenvolvida no 

âmbito do Mestrado em Arquitectura, tem como objectivo estudar o estado actual da definição 

de nZEB (edifícios de energia quase zero) e as suas técnicas e tecnologias que conduzem ao 

balanço energético, tentando aliá-las à ambição de elevar o perfil da redescoberta de uma 

matéria-prima milenar, a cortiça, que concilia “cultura, sustentabilidade e performance 

técnica”. Desmistificando a ideia dos projectistas e promotores de que uma construção 

sustentável trás custos acrescidos à obra. Para realizar este estudo vai ser concebido um 

modelo, tendo a cortiça como material principal, no qual posteriormente será adoptada uma 

ferramenta de análise da performance do edifício, o software Ecotect Analysis da Autodesk. 
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ABSTRACT 
 

At a time when the áreas of sustainability and energy efficiency have been gaining ground, as 

result of several factos (such as financial crises), there is a manifested need to reduce dependence on 

fóssil natural resources and demand for economic/environmental/social sustainable solutions to 

correct these problems. European Union is concerned about creating measures to achieve this aim, 

paying special attention to the construction sector which occupies 40% of European energy 

consumption. This project, created under the Master in Architecture, aims to study the current status 

of the setting of nZEB (nearly zero energy buildings) and their techniques and technologies that lead 

to energy balance, trying to link the ambition to raise the profile of the rediscovery of a new raw 

material, cork, which combines “culture, sustainability and technical performance”, demystifying 

designers and developers’ idea that sustainable construction increases costs back to work. For the 

presente study, a model with cork as the core material will be designed and its performance analysis 

will be conducted using Ecotect Analysis software from Autodesk. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação e Enquadramento do Tema  
 
 

Actualmente, estamos perante o cessar das incertezas que persistiam sobre a problemática 

do impacto ambiental. As alterações climáticas, a elevação do nível do mar, o decréscimo da 

produção de alimentos, as mudanças nos ecossistemas, a escassez de água e o surgimento de 

epidemias, são alguns dos factores que comprovam a necessidade extrema de inverter ou travar a 

evolução da deterioração ambiental. Porém, este processo lento e gradual, envolve toda a população 

mundial e impõe não só alterações dos padrões de vida de cada individuo, mas também, uma 

reforma na sociedade, onde o primeiro passo é a aceitação desta necessidade. 

Ciente desta problemática, e da importância do seu papel na aplicação de medidas e políticas 

a nível social, económico e ambiental, a UE lança o desafio a todos os seus Estados Membros de 

reduzirem drasticamente a sua dependência energética. Esta recai com maior incidência sobre o 

sector da construção, atendendo ao seu impacto ser cerca de 40% do consumo total de energia 

primária e 36% das emissões CO2. Assim, a Directiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Dezembro de 2002 (EPBD) relativa ao desempenho energético dos edifícios 

aprovada a 19 de Maio de 2010,  é reformulada. Nesta directiva havia surgido o conceito de nZEB 

(nearly zero energy building), e faz parte da reformulação, cada Estado Membro definir um conjunto 

de requisitos mínimos, baseados nas suas características sociais e ambientais, que cumpram as 

metas definidas pela nova directiva, a Directiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 19 de Maio de 2010. (Parlamento Europeu e do Conselho 2010)  

Os edifícios nZEB são edifícios de elevado desempenho energético, isto é, a energia que 

utilizam deve ser maioritariamente obtida por meio de fontes renováveis, dando importância à energia 

produzida no local ou proximidades. Assim sendo, existem um conjunto de estratégias que podem ser 

aplicadas de forma a atingir o balanço energético, reduzindo assim as necessidades energéticas. 

Além das estratégias de aproveitamento passivo relacionadas directamente com a envolvente do 

edifício, tais como, a orientação solar e o correcto posicionamento de vãos, existem estratégias 

passivas que se relacionam indirectamente, como é o caso da inércia térmica. Esta característica 

atenua as variações da temperatura interior, garantindo o conforto térmico, o que por sua vez, 

contribuirá para a redução do uso de sistemas de aquecimento e arrefecimento, logo, uma menor 

dependência energética. Quanto maior a inércia térmica de um material, melhor o seu desempenho. 
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A actual redescoberta da cortiça, matéria prima milenar 100% natural, biodegradável, 

reciclável e renovável, reúne as características necessárias à sua integração no contexto anterior. 

Esta provém da casca do sobreiro (Quercus Suber L.), e engloba um conjunto de especificidades 

únicas que lhe atribuem um carácter singular. A sua estrutura celular permite a compartimentação 

dos elementos gasosos que a constituem, isto contribui para uma baixa condutividade de calor, som e 

vibração, atribuindo-lhe claras vantagens na qualidade térmica dos edifícios. (Corticeira Amorim n.d.) 

O propósito deste trabalho é, por conseguinte, aprofundar as metas impostas pela UE e, as 

implicações e desafios dos  edifícios de energia quase zero, nZEB, associados ao estudo da cortiça 

como material isolante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.2 Objectivos e Metodologia 
 

A presente dissertação, desenvolvida no âmbito do Mestrado em Arquitectura, tem como 

objectivo estudar as metas impostas pela UE, para reduzir a sua dependência energética. Neste 

contexto, o principal propósito é aprofundar o conjunto de técnicas e tecnologias, introduzidas pelo 

novo conceito de edifício, nZEB, associando-as à redescoberta de uma matéria prima milenar, a 

cortiça. Ademais, pretende-se evidenciar as vantagens do uso de software especializado na avaliação 

do ciclo de vida do edifício, e consequente tomada de decisões de projecto. 

Para uma melhor compreensão do objectivo deste trabalho de investigação, será realizado 

um modelo construído na base da arquitectura modular japonesa com princípios sustentáveis e 

tirando o máximo partido da cortiça como material de construção, sendo posteriormente analisado 

pelo software Ecotect Analysis da Autodesk, com o objectivo de tirar conclusões sobre as mais valias 

da utilização deste material numa arquitectura sustentável. 

Os principais objectivos do estudo deste modelo são: 

• Evidenciar a contribuição da cortiça e técnicas para a sustentabilidade na 

construção de edifícios 

• Identificar a lógica de preservação e adaptabilidade de um projecto 

arquitectónico 

• Comparar resultados de diferentes soluções 
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                          2 EDIFÍCIOS DE 

ENERGIA QUASE ZERO 
 

 

2.1 Contexto Actual 
 

Dadas as consequências do consumo energético actual, a União Europeia apela a uma 

mudança drástica de paradigma quanto à sua redução. Na figura 1 é possível observar o crescimento 

da dependência energética da União Europeia com o passar dos anos.  

 

 

 De acordo com o Protocolo de Quioto para a redução dos gases de efeito de estufa (GEE), o 

objectivo a alcançar é de 5% abaixo dos níveis de 1990, dentro do período de 2008 a 2012 (UN 

1998), com orientação para que em 2020 seja alcançado o “EU climate and energy package” (EU 

2009) e em 2050, o “Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050” (2011a CE). 

Segundo a política climática e energética da União Europeia adoptada pelo Conselho 

Europeu em 2007, visa-se atingir até 2020: 

• Uma redução de, pelo menos, 20% nas emissões de gases com efeito de 

estufa em comparação com os níveis de 1990; 

• Um aumento para 20% da quota-parte das energias renováveis no consumo 

de energia (actualmente 8,5%) (UE 2009); 

Figure 1: Dependência Energética da UE e Portugal. Fonte: Eurostat Figura 1: Dependência Energética da UE e Portugal. Fonte: Eurostat 
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• Uma melhoria de 20% na eficiência energética 

E, com um maior compromisso até 2050, as emissões de GEE devem ser reduzidas para 80-

95% abaixo dos níveis de 1990. (Jurídica 2014) 

Tendo em conta que os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do consumo total de 

energia e 36% das emissões de CO2  na Europa (Comissão Europeia 2013), é importante tomar como 

medidas a redução do consumo de energia e a utilização de fontes renováveis no sector da 

construção, de modo a reduzir a dependência energética e as emissões de GEE.  

Ciente deste grande compromisso, a UE reformulou a Directiva 2002/91/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002 (EPBD), relativa ao desempenho energético 

dos edifícios aprovada a 19 de Maio de 2010, onde havia surgido o conceito de nZEB (nearly zero 

energy building), um edifício com necessidades energéticas quase nulas e de elevado desempenho 

energético, lançando o desafio aos Estados Membros de criarem uma definição mais concreta com 

uma série de requisitos mínimos que cumpram as metas definidas pela directiva. No entanto, hoje em 

dia a definição deste conceito continua a ser objecto de discussão internacional (Dall’O' et al. 2013) 

(Torgal 2013). 

Portugal encontra-se, actualmente, a ajustar o processo de revisão da Regulamentação 

Térmica (RT). No entanto, questiona-se se este ajuste vai satisfazer os objectivos definidos pelos 

nZEB e pela nova directiva.  
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2.2 Directiva 2010/31/EU 
  

Os edifícios são responsáveis por 40% do consumo total de energia primária e 36% das 

emissões de CO2 na UE (Comissão Europeia 2013), logo, é extremamente importante a 

implementação de medidas, tal como, a redução do consumo de energia, privilegiando o uso de 

energia proveniente de fontes renováveis, reduzindo assim a dependência energética da UE e as 

emissões de gases de estufa.  

 

 

 

 

A Directiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 2010, tem 

como objectivo reformular a Directiva de 2002/91/CE, de 16 de Dezembro, de modo a clarificar e 

simplificar algumas disposições, alargando o seu âmbito de aplicação ao nível do aumento da 

eficiência energética e, consequente, redução de custo operacional dos edifícios ((CIRCE) et al. 

2011). 

Esta directiva resulta do compromisso da UE com o Protocolo de Quioto, cujo objectivo é 

alcançar até 2020 uma redução de gases de efeito de estufa na ordem dos 20%  (30% caso seja 

alcançado acordo internacional) em relação a 1990, mantendo o aumento da temperatura global 

abaixo dos 2ºC, e, evitando que a dependência energética atinja os 70%. Desta forma, a União 

Europeia estabelece a meta de privilegiar progressivamente o uso de energias provenientes de fontes 

Figura 2: Consumo Total de Energia por Sector de Actividade. 
Fonte Eurostat 

Figura 2: Consumo Total de Energia por Sector de Actividade. 
Fonte: Eurostat 
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renováveis, ao invés do uso de combustíveis fósseis, honrando a sua luta contra o aquecimento 

global (Parlamento Europeu e do Conselho 2010). 

A sua reformulação destaca também a importância do custo da execução do edifício e, não 

só, o seu desempenho energético. Consciente de que é necessária uma extensa implementação para 

uma redução significativa dos gases de efeito estufa, sendo apenas possível se os preços forem 

competitivos, esta defende que os requisitos mínimos de desempenho energético para os edifícios 

devem ser definidos com vista a alcançar níveis óptimos de rentabilidade. 

O custo ideal é atingindo quando o desempenho energético do edifício amortece o seu ciclo 

de vida económico, onde são contabilizados os custos relacionados com a energia de investimento, 

manutenção e operação e os custos de remoção, quando aplicável.  

Na figura 3, é possível analisar este critério, onde cada ponto equivale ao consumo de 

energia primária consequente de uma reabilitação previsível. Qualquer medida que não ultrapasse o 

limite de rentabilidade é considerada rentável, caso contrário o custo execução não é neutralizado 

pelos benefícios da solução ou conjunto de soluções aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os níveis de custo ideal devem ser definidos a nível nacional com base no quadro de 

comparação metodológica para calcular os níveis óptimos de rentabilidade dos requisitos mínimos de 

desempenho energético para os edifícios e elementos construtivos (Parlamento Europeu e do 

Conselho 2010). 

 

Figura 3: Relação entre rentabilidade positiva e nível ótimo de rentabilidade. Fonte: apcmc.pt 
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Com a necessidade de promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios na UE, 

é introduzido um protótipo para a construção, o Edifício de Energia Quase Zero (nZEB – Nearly Zero 

Energy Building) (Parlamento Europeu e do Conselho 2010). 

 

 

Como é possível observar na figura 4, os edifícios nZEB são caracterizados pelo seu 

desempenho energético elevado, cuja energia utilizada deve ser alcançada de, forma significativa, 

por energias provenientes de fontes renováveis, incluindo a energia produzida no local ou nas 

proximidades. Contudo, há que ter em conta a diferença entre “nearly” ou “net” zero energy building, 

em que net zero energy bulinding, também conhecido por zero energy building, faz alusão a “edifícios 

com um saldo nulo do consumo de energia”. Por outro lado, nos nearly zero energy buildings o 

equilíbrio é quase zero mas a produção não precisa cobrir toda a energia consumida (Ascenso 2012).  

No entanto, é função do estados membros desenvolverem politicas e estabelecerem metas 

para estimular o aumento do número de edifícios nZEB e, também a transformação de edifícios já 

existentes. Neste caso, detalhando consoante a sua condição local um indicador numerário do 

consumo de energia primária expresso em kWh/m2 por ano. Com o intuito de facilitar esta aplicação, 

a directiva dá apenas uma definição qualitativa sobre os nZEB, garantindo a sua flexibilidade, criando 

a incerteza sobre as ambições reais (Parlamento Europeu e do Conselho 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 4: Desempenho Energético dos Edifícios nZEB. Fonte: repositorio.lneg.pt 
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2.3 Requisitos Mínimos de Desempenho Energético Estabelecidos  
 

Para que os níveis óptimos de rentabilidade sejam alcançados é, extremamente, necessário 

que todos os Estados Membros da União Europeia tomem medidas que assegurem os requisitos 

mínimos de desempenho energético dos edifícios.  

Estes requisitos devem cumprir determinadas condições, tais como, “as condições gerais do 

clima interior a fim de evitar possíveis impactos negativos, como uma ventilação inadequada, e as 

condições locais, a utilização que se destina o edifício e a sua idade” e “ser revistos periodicamente, 

no mínimo de cinco em cinco anos, e, se necessário, actualizados a fim de reflectir o progresso 

técnico no sector dos edifícios” (ponto 1 do artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE).  

Contudo, segundo o mesmo ponto da Directiva estes podem aplicar aos requisitos mínimos 

diferentes condições, “podem fazer uma distinção entre edifícios novos e edifícios existentes e entre 

diferentes categorias de edifícios” e “não são obrigados a estabelecer requisitos mínimos de 

desempenho energético que não sejam rentáveis durante o ciclo de vida económico estimado” 

Na situação dos edifícios com categorias especiais, existem excepções no implemento dos 

requisitos mínimos, “Edifícios oficialmente protegidos como parte de um ambiente classificado ou 

devido ao seu valor arquitectónico ou histórico especial, na medida em que o cumprimento de certos 

requisitos mínimos de desempenho energético poderia alterar de forma inaceitável o seu carácter ou 

o seu aspecto”  fazem também parte destas excepções “edifícios utilizados como locais de culto ou 

para actividades religiosas”, “edifícios temporários com um período de utilização máximo de dois 

anos...”, “edifícios residenciais utilizados ou destinados a ser utilizados quer durante menos de quatro 

meses por ano quer por um período anual limitado e com consumo de energia previsto de menos de 

25% do que seria previsível em caso de utilização durante todo o ano”  e por fim “edifícios autónomos 

com uma área útil total inferior a 50m2“ (ponto 2 do artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE). 

Quanto à distinção entre os edifícios novos e os existentes, os requisitos mínimos devem 

assegurar que para os edifícios novos, “antes do início da construção, seja estudada e tida em conta 

a viabilidade técnica, ambiental e económica de sistemas alternativos de elevada eficiência” (ponto 1 

do artigo 6.º da Directiva 2010/31/UE) e para os edifícios existentes “Os Estados Membros tomam as 

medidas para assegurar que, aquando da realização de grandes renovações em edifícios, o 

desempenho energético do edifício ou da sua parte renovada seja melhorado, a fim de cumprir os 

requisitos mínimos de desempenho energético...” (artigo 7.º da Directiva 2010/31/UE) 

De acordo com o artigo 8.º da Directiva 2010/31/UE, são impostos requisitos mínimos nos 

sistemas técnicos dos edifícios (sistemas de aquecimento, sistemas de ar condicionado e grandes 

sistemas de ventilação) de modo a optimizar a utilização da sua energia e devem afectar no 

desempenho energético geral, no dimensionamento e correcta instalação e no ajustamento e controlo 

adequados. 
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2.4 Quadro Geral comum para a Metodologia de Cálculo do Desempenho 
Energético dos Edifícios  

 

De acordo com o Anexo I da Directiva 2010/31/UE, são estabelecidos princípios quanto à 

metodologia de cálculo do desempenho energético dos edifícios. Este deve ter em conta: 

• A energia anual calculada ou efectivamente consumida no funcionamento 

regular do edifício, tais como, aquecimento, arrefecimento e água quente; 

• Apresentar um indicador de desempenho energético e um indicador 

numérico da utilização da energia primária de acordo com os factores de 

energia primária por vector energético; 

• Cumprir as normas Europeias, nomeadamente a Directiva 2009/28/CE 

 

De acordo com os princípios acima expostos estabelece-se a metodologia com base nos 

seguintes aspectos: 

 

• Características térmicas reais do edifício, incluindo as suas divisórias 

internas: capacidade térmica, isolamento, aquecimento e arrefecimento 

passivo, pontes térmicas; 

• Instalação de aquecimento e fornecimento de água quente; 

• Instalações de ar condicionado; 

• Ventilação natural e mecânica; 

• Instalação fixa de iluminação; 

• Concepção, posicionamento e orientação dos edifícios, incluindo as 

condições climatéricas exteriores; 

• Sistemas solares passivos e protecções solares; 

• Condições climáticas interiores; 

• Cargas internas; 

 

Na execução do cálculo deve ter sido em conta, caso exista, a influência positiva dos 

seguintes aspectos: 

• Condições locais de exposição solar, sistemas solares activos e outros 

sistemas de aquecimento e produção de electricidade baseados em energia 

proveniente de fontes renováveis; 

• Electricidade produzida por co-geração; 

• Redes urbanas ou colectivas de aquecimento e arrefecimento; 

• Iluminação natural 

 

Os edifícios devem também encontrar-se devidamente classificados antes da 

realização dos cálculos: 
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• Habitações Unifamiliares de diversos tipos; 

• Edifícios de apartamentos; 

• Edifícios de escritórios 

• Estabelecimento de ensino 

• Hospitais 

• Hotéis e restaurantes 

• Instalações Desportivas 

• Edifícios destinados a serviços de comércio grossista e retalhista; 

• Outros tipos de edifícios que consomem energia. 

(Parlamento Europeu e do Conselho 2010) 

 

 

2.5 O caso português 
 

Em 2012, como resposta à revisão da Directiva para os edifícios, EPBD (Energy Performance 

of Buildings Directive), Portugal ultimou o processo de revisão da sua Regulamentação Térmica (RT) 

e, segundo Hélder Gonçalves do LNEG, “Temos um RCCTE capaz de contabilizar a contribuição das 

renováveis... e uma legislação que do ponto de vista da sua estrutura pode permitir a evolução para 

os chamados nZEB” (Ascenso 2012). 

Esta legislação insere-se no âmbito do Sistema de Certificação Energética e Qualidade do Ar 

Interior (SCE), instrumento de política energética que contribui para a utilização de energias 

renováveis nos edifícios e, consequente, crescimento da eficiência energética, classificando os 

edifícios de A+, mais eficiente, a F, menos eficiente (Energética e Ar Interior Edifícios 2014) 

(Sociedade Portuguesa de Certificação de Edifícios 2014).  No entanto, não podemos partir do 

pressuposto que os edifícios A+ são nZEB, visto que a legislação prevista fará um melhor 

enquadramento dos mesmos, com a melhoria nas metodologias e a evolução dos requisitos. 

Contudo, existem casos já próximos dos nZEB, como por exemplo o caso do Edifício Solar XXI que 

comprova a boa execução construtiva baseada no nosso RCCTE (Ascenso 2014). 

Por conseguinte, o sistema de certificação energética e os novos regulamentos são 

instrumentos necessários para atingir as metas propostas, porém é necessário dar a entender aos 

cidadãos os benefícios de “serem mais eficientes” e, para isso, não basta a emissão de certificados, 

sendo necessária a existência de uma transmissão clara e fácil ao utilizador. Sendo assim, foi criado 

um certificado a pensar no consumidor, com um layout mais simples e que “permite saber com 

exactidão onde estão os desperdícios, onde podemos actuar e o que representam as medidas de 

melhoria do lado da poupança.” (Ascenso 2014) (Cardoso 2014). 
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2.6 Estratégias de Aproveitamento Energético para Edifícios nZEB 
 

Como já foi visto anteriormente, para alcançar o estatuto de nZEB é necessário atingir um 

desempenho energético elevado, em que a quantidade de energia utilizada deve provir de forma 

significativa de fontes renováveis, incluindo a energia produzida no local ou nas proximidades. 

Contudo, existem estratégias e tecnologias de eficiência energética que podem ajudar na redução 

das necessidades energéticas. Posto isto, é necessário identificar o balanço ideal entre a eficiência 

energética e a produção de energia renovável e, garantir que as soluções adoptadas não interfiram 

com a funcionalidade e qualidade do ar interior do edifício, satisfazendo as necessidades e 

comportamentos dos ocupantes (Tavares 2013). 

 

 

Figura 5: Gráfico do Balanço Energético Nulo. Fonte: (Ferreira 2012) 
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2.6.1 Estratégias de Aproveitamento Passivo 
 

As estratégias de aproveitamento passivo são um conjunto de regras ou medidas que 

contribuem para o aquecimento ou arrefecimento natural do edifício, influenciando a sua forma e tipo 

de construção. Estas devem ser escolhidas de acordo com as características climáticas da 

envolvente e, tendo em conta a função do imóvel, a sua ocupação e operação (Gonçalves & Graça 

2004) (Antunes et al. 2004). 

 

 

2.6.1.1 Orientação Solar 

 

Existem dois factores determinantes na transferência de calor dos edifícios: a temperatura do 

ar, que é determinada pelas trocas de calor entre a envolvente e o edifício; e a radiação solar, que 

constitui uma importante fonte de calor. 

O primeiro factor caracteriza-se por perdas térmicas no Inverno e ganhos térmicos no Verão, 

o que, consequentemente, leva à diminuição da temperatura interior no Inverno e, por sua vez, ao 

seu aumento no Verão. O segundo factor tem um papel determinante no conforto térmico dos 

edifícios e a sua intensidade e posição varia ao longo do ano.  

Assim para tirar partido dos ganhos solares no conforto térmico do edifício é importante 

conhecer a duração da exposição solar, o ângulo azimute e os diferentes caminhos do Sol durante o 

dia ao longo do ano, restringindo ou privilegiando a sua entrada.  

Portugal está situado no Hemisfério Norte, logo o caminho do Sol é sempre realizado no 

quadrante Sul. No Inverno, este caminho é mais curto, os dias são mais pequenos do que as noites e 

a radiação solar é mais oblíqua. Pelo contrário, no Verão, o seu caminho é mais longo, os dias são 

maiores e a radiação solar mais intensa, devido a uma incidência menos oblíqua. Nos Equinócios de 

21 de Março e 21 de Setembro os dias são iguais às noites (Gonçalves & Graça 2004). 

Para o desempenho correcto destes factores, o desenho passivo do edifício vai depender do 

entendimento e conhecimento da trajectória solar da sua envolvente, tirando o maior partido da 

iluminação diurna, ventilação natural e sistemas de aquecimento e arrefecimento. Dando assim 

atenção à dimensão e posição dos vãos envidraçados, ao tipo de vidro a usar e à necessidade de 

sistemas de sombreamento. 
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Figura 6: Trajectória Anual do Sol. Fonte: mpptsolar.com 

 

 

 

Em Portugal, independentemente da Zona definida pelo Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), a melhor orientação a aplicar é Sul, reduzindo 

orientações a Este e Oeste.  

 

 

2.6.1.2 Inércia Térmica 

 

 A inércia térmica é um dos factores mais importantes nas estratégias dos nZEB, atenuando 

as variações da temperatura interior. Traduz-se pelas transferências de calor e pela sua capacidade 

térmica volumétrica, permitindo através dos materiais construtivos, a captura e acumulação de 

energia solar e, consequentemente, a sua gradual libertação através de fenómenos de convecção 

natural. Quanto maior a inércia térmica de um material, melhor o seu desempenho.  

A inércia térmica está também relacionada com a quantidade de área envidraçada, 

particularmente da área orientada a Sul. Sempre que possível, a área dos elementos opacos dever 

ser no mínimo 6 vezes a área dos envidraçados. Na maioria dos climas as fachadas orientadas a 

Norte, Este e Oeste devem ter uma área envidraçada reduzida, particularmente as orientadas a 

Oeste. A utilização de um único vão é privilegiada em relação à utilização de vários vãos e a 

aplicação de tintas de cores naturais claras contribui para uma melhor reflecção da iluminação (Brajal 

2012). 
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2.6.1.3 Iluminação Natural  

 

Uma outra estratégia que reduz significativamente o uso de energia é a iluminação natural, 

representando uma redução de quase 1/3 do consumo energético do edifício. 

Para tirar proveito deste elemento é necessária uma boa avaliação da forma do edifício, do 

clima do local, da dimensão dos vãos envidraçados, entre outros. 

O edifício deve ser o mais estreito possível, de modo a que a iluminação diurna possa ser 

aproveitada pela maior área possível. Tal como na inércia térmica, a relação entre a área envidraçada 

e a área opaca tem quer ser considerada segundo as condições climatéricas do local (Brajal 2012). 

Outra solução é o uso de claraboias, permitindo a iluminação zenital e podendo ser compostas por 

sistemas de espelhos, que reflectem a luz quando necessário, controlando assim a sua entrada.  

A aplicação de sistemas de sombreamento também contribui para um melhor desempenho 

da iluminação natural, sendo possível controlar a entrada de luz consoante o necessário (Gregg D. 

Ander 2012). 

 

 

 
 

 

2.6.1.4 Janelas Eficientes 

 

Como já foi explicado anteriormente as superfícies envidraçadas têm um contributo 

importante na eficiência energética do edifício. Todas as áreas envidraçadas devem ser 

dimensionadas segundo a orientação solar ao longo do ano, tendo atenção não só ao tipo de vidro, 

mas também, à qualidade da caixilharia. Apesar destas contribuírem para os ganhos solares, também 

contribuem para a dissipação destes. Atendendo à sua reduzida espessura, os envidraçados, são 

elementos com um U mais elevado do que os restantes elementos da envolvente, sendo 

responsáveis por uma grande parte das perdas de calor, o que faz aumentar as necessidades 

energéticas 25% a 30% (Brito 2010). Usualmente, parte da radiação total incidente num vão 

envidraçado é transmitida para o interior, outra parte é reflectida para o exterior e, uma terceira parte 

Figura 7: Exemplo de Sistemas de Sombreamento. Fonte: sustainabilityworkshop.autodesk.com 
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é absorvida pelo vidro. Desta última parte, devido aos fenómenos de convecção e radiação, existe 

ainda uma parte que é enviada para o interior e outra para o exterior.  

O U da área envidraçada pode ser controlado através de vários sistemas, sendo um deles a 

introdução de vários panos de vidro, reduzindo o seu valor para metade, com apenas um segundo 

pano. A sucessiva introdução de panos continua a reduzir o coeficiente U, mas fá-lo numa proporção 

menor. Contudo, a introdução de vários panos contribui para a redução da quantidade de radiação 

solar e iluminação natural que os atravessam e o seu custo é superior aos vidros simples ou duplos. 

Uma alternativa a este sistema são as chamadas películas de baixa emissividade, que conseguem 

reduzir o coeficiente U sem aumentar excessivamente a espessura da janela. Existe também a 

hipótese de introduzir vidros coloridos, com melhor desempenho no Verão do que no Inverno, pois 

reduz os ganhos solares e diminui a quantidade de luz visível, aumentando os gastos com a 

iluminação natural. As perdas de calor pelas áreas envidraçadas podem também ser reduzidas com a 

introdução de gases menos condutores no espaço de ar entre panos (Ganhão 2011). 

Como já foi referido acima, a qualidade da caixilharia também constitui um factor importante 

na constituição da área envidraçada. Esta suporta os panos de vidro, absorvendo os seus 

movimentos e promovendo a sua operacionalidade em termos de ventilação. Uma caixilharia eficiente 

reduz as trocas de calor e garante a estanquidade (Ganhão 2011). 

Completando esta informação com a orientação solar ao longo do ano podemos analisar qual 

a melhor escolha a ser feita.  

• Na fachada a Norte sem exposição solar é importante colocar janelas que 

protejam da acção do vento, como a luminosidade é constante podemos 

optar por vidros duplos incolores sem requisitos especiais; 

• Na fachada a Sul com forte exposição solar é necessário ter atenção à 

aplicação de sistemas de oclusão sobretudo por causa do Verão, no entanto 

sem esquecer que esta é orientação da fachada que permite obter conforto 

térmico e ganhos solares no Inverno. As janelas devem estar equipadas com 

vidros duplos de baixa emissividade; 

• Na fachada a Este com forte exposição solar na parte da manhã e associada 

aos quartos de dormir as janelas devem estar equipadas com dispositivos de 

oclusão; 

• Na fachada a Oeste com forte exposição na parte da tarde até ao pôr do sol 

a preocupação é semelhante à da fachada Este (Brajal 2012). 
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2.6.1.5 Isolamento Térmico 

 

O isolamento térmico adequado da envolvente do edifício evita o sobreaquecimento durante 

os meses quentes e o arrefecimento nos meses frios, logo as primeiras soluções construtivas a 

serem escolhidas devem ser as que estão em contacto com o exterior (Brajal 2012). 

 

Paredes Exteriores: 

Existem diversas soluções de isolamento térmico possíveis para paredes exteriores. Para as 

paredes simples o revestimento aderido (ETICS) ou com fachada ventilada. Para as paredes duplas o 

isolante pode preencher total ou parcialmente a caixa de ar. 

O isolamento térmico de paredes simples pelo exterior evita as pontes térmicas o que permite 

aproveitar a inércia térmica das paredes, característica importante durante o Verão para manter a 

temperatura fresca no interior. Esta é também a solução menos dispendiosa. Contrariamente o 

isolamento térmico de paredes duplas apenas aproveita parte da inércia térmica e necessita de 

correcção das pontes térmicas, além de que o peso e espessura da estrutura é maior, sendo uma 

solução mais dispendiosa (Ganhão 2011). 

 

Cobertura: 

Além das paredes exteriores, também é importante ter em atenção o isolamento térmico da 

cobertura, sendo uma das superfícies com maior contributo para as perdas de calor do edifício. As 

coberturas podem ser inclinadas ou planas. Para as coberturas inclinadas existem dois 

procedimentos de colocação de isolamento, ao nível da esteira horizontal, caso o desvão não seja 

habitável ou, caso contrário ao nível das vertentes. Nas coberturas horizontais, o isolamento térmico 

pode ser feito pelo exterior ou pelo interior, cobertura invertida, existindo também as coberturas 

ajardinadas que funcionam como barreira de protecção da radiação solar. Além de que a aplicação 

de uma cobertura adequada permite a resolução de problemas de impermeabilização (Ganhão 2011). 

Pavimento: 

As perdas de calor ocorrem também pelo pavimento, especialmente em edifícios  cujo 

pavimento está em contacto directo com o solo. Tornando-se necessária a aplicação de isolamento 

térmico adequado a esta situação. Nesse caso, a colocação de isolamento térmico sob a laje é a 

melhor solução (Ganhão 2011). 
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    2.6.1.6 Arrefecimento Passivo 

 

O recurso a sistemas de climatização pode ser reduzido através dos sistemas de 

arrefecimento passivo. Além das vantagens já apresentadas das estratégias solares estas também 

podem originar a dissipação de calor, reduzindo as necessidades de arrefecimento e melhorando 

assim o conforto térmico.  

O arrefecimento passivo ou natural está relacionado com a envolvente, estando dependente 

dos poços de calor e das diferenças de temperatura que esta proporciona (Antunes et al. 2004). 

 

Devido ao aumento do consumo energético e consequentes impactos ambientais, a 

ventilação natural voltou a ganhar relevância. Esta era uma estratégia muito utilizada nos edifícios 

antigos e que com o passar dos anos foi substituída por sistemas de aquecimento e arrefecimento.  

O sistema de ventilação natural consiste no arrefecimento dos edifícios através da diferença 

de temperatura e pressão entre o interior e o exterior do edifício através de diferentes aberturas, tais 

como, janelas, portas, chaminés e frinchas. Sendo assim, é necessário ter especial atenção à sua 

dimensão e posicionamento na habitação que pode ser distinguida em três categorias: a ventilação 

unilateral, a ventilação transversal e o efeito chaminé (Gonçalves & Graça 2004). 

 

A ventilação unilateral ocorre em edifícios com 

aberturas numa única parede, este é um caso de 

ventilação deficiente visto que o ar fresco entra na 

habitação pela mesma abertura que o ar gasto é 

expelido. Nestes casos o fluxo pode ser promovido 

através do espaçamento das aberturas (Kleiven & Art 

2003). 

 

 

A ventilação transversal por outro lado ocorre 

quando o ar flui em espaços com aberturas nos 

dois lados da envolvente, através das 

diferenças de pressão induzidas pelo vento 

entre elas. Este tipo de ventilação é uma 

solução eficiente e pode ser combinada com o 

efeito de chaminé (Kleiven & Art 2003). 

 

 

O efeito chaminé utiliza diferenças de temperatura para movimentar o ar, o ar frio entra por 

aberturas localizadas num nível inferior, enquanto que o ar quente interior, caracterizado por uma 

pressão menor, sobe saindo por aberturas num nível superior. Para este efeito ser possível é 

Figura 7: Esquema de uma ventilação 
unilateral. Fonte: (Kleiven & Art 2003) 

Figura 8: Esquema de uma ventilação transversal. Fonte: 
(Kleiven & Art 2003) 
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necessário existir uma altura mínima entre a entrada e a saída do ar, isto pode ser alcançado através 

do aumento do pé direito, da inclinação do perfil do telhado, ou pela correcta aplicação de átrios, 

chaminés e caixas de escadas. 

 

!
Figura 10: Esquema explicativo das diferenças de pressão e temperatura que conduzem ao efeito chaminé. 

Fonte: sustainabilityworkshop.autodesk.com 

 

O efeito de chaminé pode ser maximizado com a utilização de chaminés solares e paredes 

de trombe, onde o ganho solar é armazenado, garantindo um funcionamento contínuo.  

As chaminés solares também podem ser utilizadas no aquecimento. Quando a ventilação 

superior externa está fechada, o ar aquecido não se dispersa para o exterior. E, simultaneamente, 

quando a ventilação superior interna está aberta, esta permite o movimento do ar para espaços 

ocupados gerando correntes de convecção e consequentemente, aquecimento por convecção 

(Autodesk n.d.). 

 

 

!

Figura 11: Esquema comparação entre Chaminé Solar e Parede de trombe. Fonte: 
sustainabilityworkshop.autodesk.com 
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No entanto, para promover o aproveitamento da acção do vento, e, garantir a renovação do 

ar interior através de diferenças de temperatura e de pressão no edifício, existem outras estratégias 

que podem ser aplicadas, tais como: 

• O uso de corta-ventos na estação de Inverno, evitando os ventos frios 

predominantes vindos de Norte; 

• A largura do edifício não deve ultrapassar os 14 metros de modo a não 

bloquear a passagem de ar fresco; 

• Cada compartimento deve ter aberturas; 

• As portas devem ter aberturas ou ser concebidas de modo a poderem 

permanecer abertas. 

Este tipo de ventilação pode ser associado ao efeito chaminé, de modo a aumentar a sua 

eficiência.  

Em Portugal o vento é dominado pela ocorrência de brisas, sobretudo no litoral, e tem maior 

intensidade durante a tarde com sentido predominante de Noroeste e aumento de intensidade, 

particularmente no Verão. Durante o Inverno, estas brisas são menores e não existe uma direcção 

predominante. 

Dada as amplitudes térmicas diárias registadas em Portugal, a ventilação natural pode ser 

implementada particularmente no Verão, através de aberturas nas fachadas, permitindo a ventilação 

quer no sentido Norte-Sul, quer no Sul-Norte, renovando o ar das várias divisões do edifício (Walker 

2010). 

O solo também faz parte da envolvente natural do edifício e poder servir como uma fonte de 

dissipação de calor no período de Verão, quando a sua temperatura é inferior à do interior do edifício, 

este pode contribuir directa ou indirectamente. Por contacto directo, faz parte da extensão da própria 

envolvente do edifício, indirectamente é associado um sistema de tubagens instaladas entre 1 a 3 

metros de profundidade, dependendo o seu desempenho da temperatura do solo a que estas se 

encontram e da temperatura e velocidade do ar que nelas circula. Estas condutas promovem as 

trocas térmicas entre o solo e o ar com o uso de um material de grande condutibilidade térmica, como 

por exemplo, o betão (Antunes et al. 2004). 
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2.6.2 Estratégias de Aproveitamento Activo 

 

Sempre que possível devemos aproveitar o máximo de energia de modo passivo. Quando 

isto não é possível ou quando queremos maximizar o aproveitamento de energia, podemos recorrer à 

utilização de produção de energia alternativa com recurso ao uso das energias renováveis. 

A concepção dos edifícios nZEB dá prioridade a energias renováveis que possam ser 

geradas no local, logo, as energias a que podemos recorrer são: 

• Energia Solar Térmica 

• Energia Eólica 

• Energia Geotérmica 

Contudo, apenas iremos abordar a Energia Solar, pois será a única a ser utilizada no nosso 

módulo de estudo. 

 

 

2.6.2.1 Energia Solar e Fotovoltaica 

 

A Energia Solar, além de poder ser aproveitada de forma passiva, contribuindo para o 

conforto térmico e iluminação natural do edifício, como já foi visto anteriormente, também pode ser 

transformada em energia térmica, com a utilização de colectores solares ou em energia eléctrica,  

através da instalação de painéis fotovoltaicos. 

 

Os colectores solares são painéis 

dotados de um mecanismo que converte a 

energia do Sol em energia térmica e 

permitem o aquecimento das águas 

sanitárias, ventilação dos espaços ou 

iluminação. A energia solar incide nos painéis 

e é transferida para um fluido primário (água, 

óleo, etc.), aquecendo-o. Este fluido 

encontra-se num sistema fechado e transfere 

energia a outro fluido que se encontra no 

reservatório térmico acoplado ao colector, no 

caso da água obtém-se assim água quente.  

A circulação do fluido pode ser feita por sistema de termofissão ou sistema de circulação 

forçada. O sistema de termofissão tira proveito de propriedades físicas através da densidade entre a 

água fria e a água aquecida, o fluido é transportado entre os painéis e o colector. Para que isto 

aconteça, o colector tem que ser colocado acima dos painéis e estes têm que ter uma inclinação 

mínima. Contrariamente, no sistema de circulação forçada, o colector pode estar numa local 

protegido, afastado dos painéis, o que ajuda a minimizar as perdas de calor. Este sistema funciona 

Figura 9: Esquema do funcionamento de um Painel Solar 
com circulação forçada. Fonte: painelsolartermico.com 
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com a ajuda de uma bomba de circulação, que pode ser ligada apenas quando necessário (Tavares 

2013). 

Para este sistema operar com maior eficiência existem um conjunto de factores que devem 

ser respeitados: 

• Os colectores devem ser orientados preferencialmente a Sul; 

• O ângulo dos colectores relativamente à horizontal deve ser calculado tendo 

em conta a latitude local; 

• A tubagem deve ser isolada para evitar perdas de calor 

O período de retorno deste investimento varia entre 6 a 10 anos em paralelo com uma vida 

útil, superior a 15 anos, permitindo uma poupança que pode variar entre 50 a 75% no custo do 

aquecimento de águas num edifício (Tavares 2013) (Pieraldo Isolani 2008). No entanto, além dos 

pontos referidos acima, o aumento da eficiência depende também de um conjunto de características 

passivas relacionadas com a capacidade térmica de absorção do edifício, tais como, um bom 

isolamento, uma boa orientação solar e o correcto dimensionamento das janelas. 

 

Os painéis fotovoltaicos têm como objectivo 

converter a energia solar em electricidade, através de 

células fotovoltaicas fabricadas, maioritariamente, com 

Silício. Comparativamente com os colectores solares, os 

painéis  possuem a vantagem de serem mais eficientes, 

uma vez que armazenam em baterias a energia para 

períodos de pouca insolação. Estes são geralmente 

aplicados nas coberturas, embora já existam sistemas de 

aplicação na fachada. Os sistemas fotovoltaicos são 

compostos por painéis solares, fabricados com materiais 

recicláveis, como o vidro e o alumínio, que produzem 

energia eléctrica e enviando-a para uma bateria, operada 

por um controlador de carga. Por fim, um conversor 

transforma a corrente contínua (CC) em corrente 

alternada (CA), podendo esta energia ser consumida 

pelos aparelhos eléctricos (Isolani 2008). 

Tal como nos colectores solares, a orientação e 

a inclinação têm um papel importante neste sistema de produção de energia. Os painéis devem estar 

instalados num ângulo azimute dentro dos 45º com o Sul e sua inclinação deve no mínimo igualar a 

latitude do local de implantação. 

Apesar de ser um sistema de custo elevado, nos últimos dez anos, o custo de produção de 

electricidade através deste método caiu pela metade e a eficiência dobrou (Isolani 2008) (Brajal 

2012). 

 

Figura 13: Esquema representativo do 
funcionamento de um Painel Fotovoltaico. 

Fonte: rd9centralelectrica.webnode.pt 
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3 A CORTIÇA  

COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
 

3.1 Contexto 
 

A procura da sustentabilidade na construção cria uma 

oportunidade de diferenciação pela inovação, sendo um protótipo 

para o desenvolvimento e pesquisa de novas matérias-primas, 

transformação de produtos, materiais e processos.  

Neste capítulo vão ser exploradas as potencialidades da 

cortiça como material de construção, no equilíbrio do desempenho 

energético exigido  pelo compromisso da UE com o Protocolo de 

Quioto, referido no capítulo anterior. 

Antes de mais, é oportuno referir a importância da área 

florestal de onde provém este material, sendo Portugal um dos 

maiores produtores, transformadores e exportadores de cortiça do 

mundo (Chiebao 2011). Além da sua “capacidade fixadora de 

dióxido de carbono (CO2)” esta está caracterizada pela sua “...elevada biodiversidade” e “...pelo facto 

dos seus processos vitais aumentarem a taxa de infiltração das águas da chuva no solo”, impedindo a 

desertificação natural e garantindo a salvaguarda da fauna e da flora selvagens. 

Outrora, o interesse sobre esta matéria prima já era notável, sendo a sua extracção uma 

prática milenar. Contudo apenas nos finais do século XIX se deu a expansão do seu mercado, 

resultado da produção de aglomerado puro expandido de cortiça, técnica desenvolvida por John 

Smith. A sua aplicabilidade é notória, passando por coberturas exteriores, isolamentos interiores e, 

até, como isolante acústico. Porém, nos dias que correm e tendo em conta as suas propriedades 

físico-químicas e o conhecimento do seu potencial, a aplicação da cortiça está restrita à produção de 

aglomerados técnicos, com o intuito de “atenuar as variações técnicas das estruturas de betão” e a 

revestimentos interiores como isolante térmico e acústico. Esta situação deve-se talvez, por falta de 

divulgação dos novos produtos por parte dos seus fabricantes, e de alguma ignorância dos 

profissionais do sector da construção. 

Tendo em conta que o sector da construção contribui com 40% do total das emissões de 

GEE, é de valor reafirmar e incentivar o uso desta matéria-prima. A cortiça possui variadas 

características chave, podendo destacar-se a durabilidade, elasticidade, impermeabilidade e 

qualidade de renovação natural, pode contribuir para o caminho da sustentabilidade que é ganho com 

a redução do impacto ambiental em todas as fases do projecto. Concepção – Construção – Operação 

– Desactivação  (Chiebao 2011). 

Figura 14: Placas de Cortiça. 
Fonte: amorim.com 
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“Não é ouro, nem é negro, mas o sobreiro é um dos tesouros 

nacionais. Símbolo da liderança de Portugal, é a peça basilar de uma 

actividade elogiada pela sua sustentabilidade”  

Campos, António, A química da Cortiça, 

National Geographic,  Março 2009 

3.2 O que é a Cortiça 
 

A cortiça é um tecido 100% vegetal proveniente da casca do sobreiro (Quercus suber L.). 

Esta árvore que cresce nas regiões mediterrânicas, como Espanha, Itália, França, Marrocos, Argélia 

e, principalmente, em Portugal onde existem 716 mil hectares de montado de sobro, tal como uma 

indústria com grande valor económico. Esta árvore é dotada de uma grande longevidade e 

capacidade de regeneração, vive em média 150 a 200 anos, podendo ser descortiçada a cada nove 

anos, sem ser cortada.  A cortiça é conhecida desde a Antiguidade como artefacto flutuante e 

vedante, o seu mercado aumentou a partir do inicio do século XX quando começou a ser utilizada na 

criação de aglomerados diversos, sendo capaz de dar origem a uma variedade de produtos,  desde 

os mais tradicionais, como é o caso da rolha, até aos mais inesperados, no caso do Serpentine 

Pavilion observado na figura 15. No entanto nem toda a cortiça tem as características necessárias 

para ser transformada em rolha. 

É constituída por camadas de células de aspecto alveolar, que estão preenchidas por um gás 

semelhante ao ar e revestida na sua maioria por suberina e lenhina, sendo também quimicamente 

notáveis os seus constituintes, polissacáridos, ceróides e taninos. Este conjunto de características 

qualifica-a como um material natural, versátil e sustentável (Gil 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Fisionomia da Cortiça e Aplicações. Fonte: amorim.com 
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3.3 Características Chave 
 

 

LEVE  

É constituída por 50% de ar, pesa 0.16 gramas por centímetro cúbico e flutua. 

 

 

 ELÁSTICA E COMPRESSÍVEL 

Quando é comprimida as suas células encurvam e dobram, logo ao ser 

apertada num dos lados o volume do lado oposto não é influenciado e posteriormente 

recupera (memória elástica). 

 

IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E GASES 

 Os ceróides e a suberina presentes na constituição das suas paredes 

celulares conferem-lhe impermeabilidade a líquidos e gases. Consequentemente é 

capaz de envelhecer sem se deteriorar. 

 

EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO 

O formato das suas camadas de células em colmeia concede-lhe uma baixa 

condutividade de calor som e vibração devido à compartimentação individual dos 

elementos gasosos. 

  

COMBUSTÃO LENTA 

Em contacto com o fogo esta não liberta gases tóxicos durante a combustão. 

É considerada um retardador natural. 

 

 ELEVADA RESISTÊNCIA AO ATRITO 

Material confortável e saudável, ao ser formada por microscópicas almofadas 

gasosas esta absorve os choques e alivia a pressão sobre os pés, protegendo as 

articulações e a coluna. 
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HIPOALERGÉNICA 

Contribui para a protecção contra as alergias, pois não absorve pó. 

 

SUAVE AO TOQUE 

Transmite conforto visto ter uma temperatura natural próxima à do corpo 

humano e um odor característico não intrusivo. O seu toque é suave. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Ilustrações das características gerais da cortiça. Fonte: amorim.com 
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3.4 Área de Floresta da Cortiça 
 

A área florestal da cortiça é composta por 2,2 milhões de hectares de montados de sobro na 

bacia do Mediterrânico Ocidental. Desta extensão, 90% pertence a Portugal, Espanha, Marrocos e 

Argélia e são extraídas, anualmente, 340 mil toneladas de cortiça (Anon n.d.) 

 

Portugal é o maior produtor de cortiça, detém de 1/3 da área global de sobreiros e representa 

50% da produção mundial, tendo esta matéria prima uma grande importância na economia nacional. 

No entanto, houve uma diminuição significativa desta área com o aumento do consumo de madeira 

na construção de navios na época dos descobrimentos. 

As regiões a Sul do rio Tejo, como o Ribatejo, Algarve e Alentejo têm a maior área florestal e 

representam 90% da produção nacional, contudo as indústrias corticeiras estão concentradas em 

Aveiro e Setúbal. Como já foi referido anteriormente, Portugal foi dos primeiros países a desenvolver 

políticas de protecção e valorização dos montados de sobro. A partir do século XX, os restantes 

governos de países corticeiros conscientizaram-se também desta necessidade e corrigiram o 

descortiçamento prematuro e intensivo, implementando leis que regulam a gestão florestal. A fileira 

de cortiça de Portugal ganhou importância, nos anos 30, durante a segunda guerra mundial e a 

guerra civil espanhola, com o crescimento da mecanização, o aumento da capacidade produtiva e o 

decréscimo do sector na Catalunha (Espanha) e nos Estados Unidos da América. Neste período, a 

Figura 17: Área Florestal de Sobreiros. Fonte: (Chiebao 2011)  
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indústria corticeira Portuguesa vence na transformação e exportação e estabelece-se como potência 

mundial da cortiça (Chiebao 2011). 

 

3.5 Benefícios Ambientais e Sociais 
 

As florestas de sobreiros fazem parte de uma ecologia que pode ser igualada a paraísos 

como a Amazónia, a savana Africana ou o Bornéu, e constituem um suporte ambiental, social e 

económico fulcral nos países do Mediterrâneo. Albergam mais de 135 espécies de plantas, 

integrando um habitat único e frágil. Característicos de climas quentes e áridos, os sobreiros 

constituem um sistema em equilíbrio com o seu ambiente, servindo de protecção à erosão e 

desertificação e funcionando como barreira anti-incêndios devido à fraca combustão da cortiça. 

Porém, o seu maior contributo está relacionado com a qualidade do ar que respiramos, uma vez que 

têm a capacidade de reter dióxido de carbono (CO2)  com libertação de oxigénio.  

 

“Calcula-se que todos os anos as florestas de sobro retenham até 14 milhões de toneladas 

de CO2, uma ajuda preciosa para a redução dos gases com efeito de estufa, a principal origem de 

alterações climáticas.” In amorim.com 

 

Esta capacidade de fixação aumenta em média 5 vezes durante o processo de regeneração 

natural decorrente do descortiçamento e estende-se aos produtos derivados da cortiça.  

Ao nível social, estes sistemas localizam-se em regiões pobres, o que permite a 

criação/manutenção de trabalho, desempenhando um papel importante na sua situação económica. 

Em Portugal, existem cerca de 900 empresas, com 15000 trabalhadores, valorizando 

economicamente este sector de produção e transformação que ultrapassa o valor de 1000 milhões de 

euros por ano.  

Em suma, estas florestas constituem a base da economia do futuro, reunindo dois factores 

essenciais: a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável (Anon n.d.). 
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3.6 A Cortiça na Construção Sustentável 
 

Como já foi referido anteriormente, o sector dos edifícios contabiliza cerca de 40% da 

emissão de gases de efeito de estufa (GEE) para a atmosfera. Este impacto ambiental está 

relacionado com a produção e, posterior, aplicação em obra dos materiais de construção, com a sua 

consequente operação e manutenção.  

Existem quatro fases associadas ao ciclo de vida de um edifício: 

 

Concepção – Construção – Operação – Desactivação  

 

A fase de Concepção é, possivelmente, a fase mais significativa do processo, é nela que são 

tomadas as decisões que se irão reflectir ao longo do projecto, tais como, o local, os fornecedores, os 

materiais de construção e a necessidade energética. 

Inicia-se com base nestas decisões a fase de construção, onde num curto período de tempo 

é possível observar-se um grande impacto ambiental, devido aos efeitos causados pela ocupação do 

solo. Esta fase contribui com cerca de 10 a 20% de impacto no ciclo de vida do edifício. 

No entanto, é durante a vida útil do edifício até ao final da sua utilização, fase da operação, 

que se observa uma maior intensidade de emissões de GEE. Apesar de lento, este impacto é 

crescente e inclui, principalmente, os equipamentos de climatização e refrigeração. 

Para finalizar, na fase de desactivação, os principais impactos negativos são o nível de 

energia gasto, a emissão de ruídos e vibrações, e a produção de resíduos resultantes dos materiais 

construtivos. 

Visto isto, é necessário desenvolver alternativas que nos encaminhem para uma construção 

sustentável, onde o equilíbrio é atingindo através da procura de materiais naturais e técnicas 

adaptadas às características ambientais do local, que visam a redução do impacto ambiental 

proveniente do sector da construção. Considerando as características particulares da cortiça referidas 

anteriormente, é notável a sua integração neste contexto (Chiebao 2011). 
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3.6.1 Isolamento 

 

“Um edifício é uma construção de certa importância e carácter permanente, composta de 

diversos elementos estruturais, tais como paredes, coberturas e pisos, que serve para a protecção 

e/ou isolamento do meio externo” (Chiebao 2011). O isolamento térmico adequado da envolvente do 

edifício evita o sobreaquecimento durante os meses quentes e o arrefecimento nos meses frios, 

reduzindo as suas necessidades térmicas e consequente risco de condensações (Anon n.d.). 

Existem três processos de transmissão de calor relevantes para o estudo do comportamento 

térmico dos edifícios: 

• Condução 

• Convecção 

• Radiação 

(Silva & Gomes 2012) 

Contudo, nos edifícios, é a condução o principal método de propagação de calor e a sua 

intensidade é calculada pelo coeficiente de condutibilidade térmica. Este coeficiente é definido como 

“o fluxo de calor que passa, na unidade de tempo, através da unidade de área de uma parede com 

espessura unitária e dimensões suficientemente grandes para que fique eliminada a influência de 

contorno, quando se estabelece, entre os parâmetros dessa parede, uma diferença de temperatura 

unitária” (Frota & Schiffer n.d.) e varia consoante a natureza do material, sendo que um valor baixo 

está associado a um bom isolante térmico (defi 2008). Além desta característica, um bom isolante 

deve ter uma boa difusão térmica, para evitar as variações de temperatura exteriores (Isocor 2010). 

A propagação de calor é regida pela Lei de Fourier1 onde temos que: 

 

Qx = - (λ x A) x (ΔT / Δx) 

λ [W/mºC] – parâmetro de proporcionalidade designado como condutibilidade térmica que 

varia consoante o tipo de material, porosidade, temperatura, humidade, etc. (Silva & Gomes 2012). 

 

Q = taxa de energia transferida Watt (W)= J/s 

A = área (m2) 

ΔT = diferença de temperaturas (T1 – T2) 

Δx = espessura (distância do fluxo de calor) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!
A lei de Fourier, como o próprio nome indica, foi estabelecida em 1811 pelo matemático e físico franc
ês Jean Baptiste Joseph, maisconhecido por barão de Fourier. Este publicou uma teoria de propagaç
ão do calor, onde introduziu as séries trigonométricas (sériesde Fourier). [Consult. 2014-10-03]. 
Disponível em http://www.infopedia.pt/$lei-de-fourier 
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Tabela  1: Tabela de Condutibilidade Térmica. Fonte: (Instituto Superior Técnico - Mestrado em Arquitectura 
n.d.) 

!

Material Densidade Kg/m3 
Condutubilidade 

Térmica 
Kcal/mhºC 

Argamassa de 
cimento 2200 1,2 

Concreto 
2300 1,3 
2400 1,75 

Alvenaria com 
blocos de 

concreto furados 
1000 0,43 

Alvenaria com 
lajotas de barro 1000 0,4 

Alvenaria de 
tijolos maciços 

1400 0,52 

1800 0,68 

Fibra-cimento 2026 0,68 

Madeira seca 450 0,12 – 0,18 

Espuma de 
cimento 

400 0,12 
500 0,16 
600 0,2 
800 0,25 

Fibras de 
madeira 

200 0,04 
300 0,05 

Cortiça 
120 0,035 
160 0,038 

Espumas 
plásticas 16-25 0,030 – 0,035 

Lã de vidro ou lã 
mineral 30-200 0,035 

Argila expandida 100-200 0,050 - 0,055 

Argamassa de 
argila expandida 200 0,085 

Silicato de cálcio 
ou óxido de 
magnésio 

100-200 0,046 - 0,055 

 

 



 32 

 
Para caracterizar termicamente os elementos estruturais, é necessário calcular o coeficiente 

de transmissão térmica U (W/m2.ºC), caracterizado pela “quantidade de calor por unidade de tempo, 

que atravessa uma superfície de área unitária desse elemento por unidade de diferença da 

temperatura entre os ambientes que ele separa” (Diário da República 2006).  

 

 

Qx = U x A x ΔT 

 

Q = taxa de energia transferida Watt (W)= J/s 

U = coeficiente de transferência de calor (W/m2 .K) 

A = área (m2) 

ΔT = diferença de temperaturas (T1 – T2) 

 

Fonte: (Chiebao 2011) 

 

 
Tabela  2: Tabela de Resistência Térmica e Coeficientes de Transferência de calor de diferentes tipos de 

parede. Fonte: Boletim Junta Nacional da Cortiça, 86, 11. 

!

Parede Resistência (k) 

Coeficiente de 
Transferência 

de Calor U 
(W/K.m2) 

Parede de alvenaria de 
calcário com 0,40m 

(espessura) 
2,797 0,397 

Parede de betão armado 
com 0,20m isolada com 

caixa de ar de 8cm e ½ de 
tijolo furado 

3,136 0,319 

Parede de betão armado 
com 0,20m isolada com 

1 ½ polegada de 
aglomerado negro de 

cortiça 

6,549 0,153 

Parede de betão armado 
com 0,20m isolada com 1 
polegada de aglomerado 

de cortiça 

4,882 0,205 

Parede de alvenaria de 
calcário com 1m 5,369 0,186 
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Com base nos valores acima representados, 

podemos concluir que o aglomerado puro de cortiça 

combinado com alvenaria ou betão é um excelente 

isolante térmico. Reduzindo de forma significativa as 

espessuras necessárias ao conforto térmico ideal no 

interior do edifício (Chiebao 2011). 

 

  

 

 

3.6.2 Produção e Reciclagem  

 

O lema “nada se perde tudo se transforma” enquadra-se perfeitamente na indústria da 

cortiça, que além de ser um material reciclável possui capacidade regenerativa (Corticeira Amorim 

n.d.). 

Na produção da cortiça nada é desperdiçado, as partículas sobrantes são utilizadas para o 

fabrico de placas de isolamento, pavimentos e revestimentos e as emissões de substâncias tóxicas 

são transformadas em combustíveis verdes. Os resíduos da produção são reciclados, do mesmo 

modo que o material produzido, triturados e aglomerados sobre pressão a baixa temperatura (100ºC 

a 150ºC) aplicando como aglutinante às suas resinas. Com isto podemos afirmar que a cortiça é um 

material 100% natural e ecológico devido à sua baixa energia incorporada, isto é, a energia gasta 

durante a extracção, produção e transporte é reduzida em relação a outros materiais isolantes, tais 

como, as lãs mineiras e as espumas sintécticas (Gonçalves 2014) (Corticeira Amorim n.d.). 

Ao adoptar a cortiça como isolamento ou revestimento no sector construtivo, estamos não só 

a reduzir o seu impacto ambiental, mas também a assegurar a continuidade do montado de sobro, 

contribuindo para a sua regeneração através de uma extracção controlada (Corticeira Amorim n.d.). 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 18: Placas de Aglomerado de Cortiça 
Expandido - ICB. Fonte: amorim.com 
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Figura 19: Gráfico da Energia Incorporada de diferentes materiais utilizados como isolantes térmicos. Fonte: 
(Asdrubali 2009) 
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4 MODELO  
 

 

4.1 Contexto 
 

Este modelo tem como objectivo estudar a aplicabilidade da cortiça como material de 

construção, tendo em conta os novos requisitos energéticos implementados nos diversos Estados 

Membros da União Europeia, neste caso específico em Portugal, que provêm da Directiva 

2010/31/EU descrita no capítulo 2. 

Após o estudo realizado anteriormente, é de apreender que a sustentabilidade de um edifício 

deve ser alcançada por meio de várias estratégias passivas adaptadas aos diferentes problemas e 

abordagens. Não só é necessário ter em conta a vida e função a que o edifício está destinado mas, 

também, ao modo como este é concebido, estando ciente da energia gasta durante o seu ciclo de 

vida.  

A prioridade principal é a redução das emissões de gases de efeito de estufa, tanto na 

construção como na fase de utilização. Para isso, é importante não só a escolha dos materiais a 

serem usados, mas também as estratégias passivas a adoptar, tendo em conta o clima do local 

escolhido. 

Após seguir estes passos, será feita uma análise da performance térmica e energética do 

modelo, utilizando o Análise Ecotect da Autodesk, do qual serão retiradas as estimativas necessárias 

a uma avaliação das escolhas efectuadas que se vão reflectir no ciclo de vida do modelo (Calixto 

2013). 
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4.1.1 Localização 

 

Para o efeito de uma análise do modelo, é importante compreender as circunstâncias do 

meio onde esta será projectado, as suas condicionantes climatéricas e topográficas, tirando o máximo 

partido das suas qualidades no aproveitamento de energia, tal como já foi visto anteriormente. 

Este modelo será desenvolvido em Portugal, para a Zona I1 – V2, definida no Regulamento 

das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). Esta zona abrange o Litoral 

Sul e Algarve, Região de Lisboa e alguns concelhos da zona Centro. A estação do ano que requer 

especial atenção é o Verão, onde a influência marítima suaviza as amplitudes térmicas diárias.  

 

 

 

4.1.2 Proporção Modular 

 
Um dos recursos valiosos do acto de projectar é a modulação. Esta proporciona uma clara 

sistematização na concepção e construção através da ordenação racional do espaço, primando a 

relação espacial e tectónica, que possui liberdade e flexibilidade estética e onde o ritmo e a repetição 

são, muitas vezes, surpreendidos pelo inusitado descompasso modular, sem perder a harmonia. 

(Silva 2009) 

O uso do módulo nesta situação, economiza tempo e facilita o processo, aliado a uma 

construção ecológica onde todo o excesso de materiais pode ser reciclado no local e oferecendo, 

também uma vasta gama de opções, podendo estas ser modificadas ou actualizadas consoante as 

especificações necessárias à construção.  

Figura 10: Temperatura Média Anual em Portugal. Fonte: ipma.pt 
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Na história da arquitectura, o carácter modular surge em três formas: estético ,de acordo com 

os Gregos; estético-funcional, para os Romanos; e, funcional, segundo os Japoneses (ROSSO 1976). 

Neste projecto, o carácter funcional da Arquitectura Tradicional Japonesa disponibiliza as 

características necessárias a uma concepção rápida e eficaz para um caso de estudo (Silva 2009). 

O uso do módulo na Arquitectura Japonesa advém da falta de espaço vivida por este povo, 

sendo esta uma característica fulcral na racionalização do espaço e no processo de produção, que 

ordena um sistema de vários componentes flexíveis e permutáveis. 

A unidade de medida tradicional Japonesa é o Shaku, original da China, e é quase 

equivalente ao pé Inglês e divisível em unidades decimais.  

Na segunda metade da Idade Média, o Japão implementou uma nova unidade de medida, o 

Ken, que, originalmente, era uma medida variável de referência para a separação de duas colunas. 

No entanto, mais tarde, tornou-se uma medida padronizada, um módulo de estética que ordena  a 

estrutura dos materiais e do espaço da habitação tradicional japonesa (Silva 2009). 

Posteriormente, surge o Tatami, um tapete de 90 x 180 cm, que se baseia em características 

antropométricas de proporção 1:2, onde o seu espaço inteiro é concebido para uma pessoa deitada 

ou a sua metade para uma pessoa em pé. Este formato é padronizado e todos os espaços adoptam 

dimensões baseadas numa quantidade inteira de Tatamis, dando assim à modulação um carácter 

prático-funcional.   

O layout correcto na organização dos Tatamis é importante para a boa sorte nos lares 

japoneses, o padrão de grade deve ser evitado. Alguns layouts comuns são (Shoji & Company 1800): 

 

4½ tatami = 9 shaku × 9 shaku ≈ 2.7 m × 2.7 m 

6 tatami = 9 shaku × 12 shaku ≈ 2.73m × 3.6 m 

8 tatami = 12 shaku × 12 shaku ≈ 3.6 m × 3.6 m 

Figura 21: Tatami layouts comuns. Fonte: (Shoji & Company 1800) 



 38 

4.2 Concepção do Modelo 
 

Após a análise das estratégias adequadas ao planeamento de edifícios com elevado 

desempenho energético, pode ser construído o modelo de estudo, na tentativa de garantir o sucesso 

a nível energético e económico. 

Com base na Proporção Modular Japonesa símbolo de flexibilidade, leveza e conforto é 

desenhada a estrutura base da proposta: Uma Casa de Cortiça.  

A planta do modelo tem carácter livre, com excepção dos quartos e casas de banho que 

estão compartimentados. O layout escolhido para organizar os espaços foi o de 8 tatamis. O hall de 

entrada corresponde a um layout e a zona pública a 4 layouts, 2 para a cozinha e sala de jantar e 2 

para a sala de estar. Quanto à zona privada, cada quarto corresponde a 1 layout e meio e as 

instalações sanitárias a meio layout. Esta organiza-se em L para que todas as fachadas recebam luz 

solar privilegiando o horário da sua utilização, na zona privada pela manhã e na zona pública no 

decorrer do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Planta simplificada das diferentes áreas do Modelo  
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4.2.1 Implantação / Orientação Solar 
 

Em Portugal, independentemente da Zona definida pelo Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), a melhor orientação a aplicar é Sul, reduzindo 

orientações a Este e Oeste.  

Reunindo estas recomendações, a orientação escolhida para a fachada principal (zona 

pública) será SO-NE (Sudoeste – Nordeste), de modo a que todas as  fachadas possam beneficiar da 

luz solar, podendo assim tirar o maior partido do desempenho solar. 

 

 

 

4.2.2 Sombreamentos 
 

Na estação de Verão é mais extenso o caminho percorrido pelo sol. Pela manhã, a habitação 

irá receber luz directa nos quartos, e ao longo do dia esta incidirá nas áreas da sala e cozinha, mas 

não directamente devido à deslocação da cobertura, o que vai ajudar a evitar o superaquecimento 

interior garantindo no entanto uma boa quantidade de luz solar indirecta. A área da cozinha será 

protegida por vegetação devido ao pôr-do-sol. 

Na estação de Inverno, o caminho percorrido pelo sol é menor, tal como o seu ângulo de 

incidência, o que permite o seu aproveitamento apesar do deslocamento da cobertura. 

Figura 23: Orientação Solar do Modelo  
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4.2.3 Ventilação Natural 
 

Com base no estudo anterior existem diversas medidas que podem ser aplicadas de forma a 

garantir a renovação do ar interior aumentando assim o aproveitamento da ventilação natural. Sendo 

assim todos os compartimentos da habitação estão providos de aberturas e a sua largura não 

ultrapassa os 14 metros, evitando obstruções de ar.  

Visto que o clima Português tem amplitudes térmicas diárias no Verão é possível tirar partido 

da ventilação natural através de diversas aberturas nas fachadas que provoquem ventilação 

transversal com o intuito de renovar o ar nos espaços necessários. É essencial a protecção da área 

envidraçada contra a radiação solar durante o dia e a abertura da mesma durante a noite de forma a 

permitir o movimento natural do vento pelo modelo. 
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Figura 24: Ventilação Natural 
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4.2.4 Materiais 
 

Como já foi referido no capítulo 2,  a eficácia da sustentabilidade está dependente da energia 

gasta em todas as fases do processo de construção principalmente na fase da concepção, fase onde 

são tomadas as decisões que se vão reflectir ao longo do projecto. A escolha correcta dos materiais é 

um factor de grande importância nas estratégias de aproveitamento passivo, para os edifícios NZEB, 

pois cada material está dotado de uma determinada inércia térmica. Esta é caracterizada pelas 

transferências de calor e pela sua capacidade de captura, acumulação e gradual libertação de 

energia solar, atenuando as variações da temperatura interior. O desempenho do material aumenta, 

quanto maior for a sua inércia térmica. Neste modelo, o objectivo principal é avaliar a cortiça como 

material isolante e quais os benefícios da sua aplicabilidade na construção. Deste modo, os 

elementos em contacto directo com o exterior, como o pavimento, a cobertura e as paredes 

exteriores, terão sempre a presença deste material. 

É necessário ter particular atenção à orientação solar das zonas envidraçadas, sendo 

preferencial a orientação Sul, e sempre que possível reduzir a orientação ou o tamanho dos vãos a 

Norte, Este e Oeste. Quanto à sua área esta deve ser 6 vezes menor que a área dos elementos 

opacos, neste caso temos uma área envidraçada 7 vezes menor que a área dos elementos opacos. 

Os vãos contínuos são privilegiados e a aplicação de cores claras nos elementos opacos para uma 

melhor reflecção.  

 

 

Figura 25: Vãos Envidraçados 
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4.2.4.1 Paredes Exteriores 
 

Apesar de ter sido referido no capítulo 2 que o isolamento pelo exterior é considerado a 

melhor solução em termos térmicos, como estamos numa época em que a necessidade de reabilitar 

sobrepõe-se à necessidade de construir, neste protótipo de modelo vai ser utilizado o isolamento pelo 

interior, solução que pode ser aplicada em obras de reabilitação.  

Posto isto e atendendo a que a cortiça será o material crucial deste protótipo, a solução 

escolhida será a nova Placa Gypcork, da Gyptec, constituída por aglomerado de cortiça expandido – 

ICB (Insulation Cork Board), produzido pela Amorim Isolamentos e cujas características sustentáveis 

já foram referidas no capítulo 3, e placas de gesso laminado Gyptec que utilizam matérias-primas 

ecológicas e métodos não poluentes. Esta placa está caracterizada por ter baixa energia incorporada 

e elevada absorção de CO2 (Gyptec Ibérica - Gessos Técnicos 2014).  

 

 

 

Figura 26: Corte Construtivo das Paredes Exteriores. Fonte: gyptec.com 
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4.2.4.2 Cobertura 
 

Considerando a possibilidade de ser necessária a aplicação de painéis solares, para 

melhorar a eficiência energética do modelo, a cobertura inclinada será a melhor solução dentro 

destes parâmetros.  

Mais uma vez, o aglomerado de cortiça expandido – ICB é a solução mais adequada a este 

sistema, visto que corrige a maioria das amplitudes térmicas.  

 

 

Figura 27: Corte Construtivo da Cobertura Inclinada. Fonte: isocor.com 
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4.2.4.3 PAVIMENTO 
 

A estrutura do pavimento é construída sobre uma laje de betão, isolando a habitação da 

humidade do solo. Apesar de a energia incorporada do betão ser elevada, esta pode ser projectada 

de forma a usar sistemas de aquecimento e arrefecimento passivo, que facilitem a redução do 

consumo de energia ao longo dos anos. 

Tendo em conta as características da cortiça observadas no capítulo 3, podemos deduzir que 

a sua aplicação no pavimento irá proporcionar melhor isolamento acústico, eficiência térmica, 

conforto ao caminhar, bem-estar corporal e resistência ao impacto. (Wicanders n.d.) Sendo assim, 

para o pavimento final será aplicada uma solução flutuante da colecção Corkcomfort, da empresa 

Wicanders. Esta solução é constituída por, verniz na sua superfície, decorativo de cortiça genuína 

com 0,8mm, cortiça flexível e isolante com 2,2mm, HDF – aglomerado de fibras de alta densidade 

com 6mm e Underlay de cortiça integrado com 1mm (Wicanders n.d.). 

 

 

 

   

Figura 28: Gráficos de Análise de Conforto do Pavimento. Fonte: wicander.com 
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Figura 30: Corte Construtivo do Pavimento Radiante. Adaptado: isocor.com 
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4.2.5 Energias Renováveis  

 

 Segundo a IEA (IEA - International Energy Agency n.d.), a energia renovável é a energia 

derivada de processos naturais, que são restabelecidos a uma taxa maior relativamente ao seu 

consumo. Energia solar, eólica, geotérmica, hídrica, bioenergia e energia do oceano são algumas das 

diferentes fontes de energia renovável. É possível observar na figura 13, o aumento do seu papel ao 

longo dos anos, nos sectores da electricidade, aquecimento e arrefecimento e dos transportes. 

 

!

Figura 31: Taxa de crescimento médio anual da capacidade de energia renovável e produção de 
biocombustíveis. Fonte: (REN 21 2014) 

 

4.2.5.1 Energia Solar 
 

 Previamente foi observado que o uso de painéis solares pode proporcionar uma redução de 

50 a 75% de energia necessária ao aquecimento de águas num edifício, e que o retorno da sua 

aplicação varia entre 5 a 10 anos.  

Tendo em conta as soluções referentes aos colectores solares analisadas no capítulo 2, a 

solução mais rentável é a do sistema de circulação forçada devido à possibilidade de controlo da 

gestão de energia. É necessário um reservatório no interior da habitação, afastado dos painéis 

solares o que evita perdas de calor, os painéis por sua vez devem estar orientados a Sul e com uma 

inclinação de 30º de modo a maximizar o seu funcionamento. 
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 Sabendo que, o modelo está projectado para um máximo de 4 pessoas, foi realizada uma 

simulação no site da EPAL, Empresa Portuguesa das Águas Livres. Nesta simulação, são requeridos 

os dados de consumo de água, consoante o número e duração de utilizações diárias dos 

equipamentos. Na tabela seguinte, podem ser observados os dados mensais do consumo de água 

quente. 

 

!
Figura 32: Total do consumo mensal de água quente. Fonte: epal.pt 

 

 O consumo total do modelo é de 6264 litros mensais, logo, cerca de 209 litros diários. 

Contudo, este simulador não abrange os 350 litros necessários ao funcionamento do pavimento 

radiante. O cálculo deste valor encontra-se detalhado no Anexo 1. Contudo, admitindo que na prática 

é possível considerar um único aquecimento mensal do pavimento, apenas serão necessários 350 

litros / 30. Dando um total de 11,7 litros diários. Logo, 209 + 11,7 = 220,7 litros diários. 

 

 Seguidamente, vai ser efectuado o dimensionamento dos painéis solares, de modo, a que 

este valor seja coberto por energia solar.  

  

Segundo  a empresa de aquecimento de água Cumulus (Cumulus 2009): 

 

Perante um valor de 220,7 litros diários, opta-se por um reservatórios de 300 litros. Para 

aquecer 100 litros de água de 20 a 50ºc por dia, é necessário 104,2 kWh/mês.  

 Logo, para aquecer 300 litros diários: 

 

 Q= 3 x 104,2 = 312,6 kWh/mês 

 

 Uma possível solução a adoptar é o colector CSC Super, da empresa Cumulus, caracterizado 

por uma produção média de 106,8 Kwh por mês.  

 

 300 litros / 106,8 = 2,8 ≈ 3 colectores 
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 São necessários 3 colectores para cobrir a energia necessária ao aquecimento das águas do 

modelo. Assim, a área de ocupação total destes colectores será de 4,26m2, sabendo que, cada 

colector CSC Super ocupa uma área de aproximadamente 1,42m2 (1322mm x 1072mm) (Cumulus 

2009) 

  

 

 

4.2.5.2 Energia Eléctrica  
 

A energia eléctrica é uma das formas de energia mais utilizada pela humanidade podendo ser 

utilizada em forma de luz, movimento ou calor. O site da EDP (Energias de Portugal) oferece-nos a 

possibilidade de calcular uma estimativa mensal do consumo de energia eléctrica. Nesta aplicação 

apenas é necessário discriminar os equipamentos eléctricos utilizados em cada divisão do modelo, a 

sua capacidade e o tempo de utilização. Na tabela abaixo estão apresentados os resultados do 

modelo.  

 

Tabela  3: Consumo de Energia Kwh/mês. Fonte: edp.pt 

Consumo de Energia 
Divisões Kwh/mês 
Hall/Corredor 2,64 
Sala 32,26 
Cozinha 336 
Quartos 69,3 
I.S. 8,49 
Total 448,69 

 

 

 É possível calcular a quantidade de painéis solares necessários para cobrir a energia 
eléctrica indispensável ao funcionamento do modelo. Atendendo aos 448,69 kWh mensais, é possível 
calcular:  

 

Segundo Conceição Pereira (Pereira n.d.) e a empresa Mitsubishi Electrics, USA – Solar 
Inovations (Mitsubishi Electric n.d.): 

 

 Se a habitação consome 448,69 kWh mensais, logo consome 219,69 x 12 = 5384,28 kWh 

anuais. O consumo diário é de 2636,28 / 365 = 14,75 kWh diários. 

 Sabendo que o período médio de insulação é de 8h diárias, a energia eléctrica que pode ser 

produzida nesse período é de 14,75 kWh / 8h = 1,84 kW. 
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 Considerando uma eficiência de 10%, o rendimento η = Potência útil / Potência recebida = 

0,1, daí 1,84 / 0,1 = Potência recebida = 18,4. 

 Cada célula fornece 1 watt e cada módulo tem 36 células, então são necessários 1840 / 36 = 

51,1 ≈ 51 módulos.  

 Se cada célula ocupa 100cm2 então, a área total do painel será igual a: 

51 x 36 x100 = 18,36 m2 ≈ 18,4 m2 

 

4.3 Análise Ecotect – Análise de Performance  
 

O software Análise Ecotect da Autodesk, é uma ferramenta de análise de desempenho do 

edifício para um projecto sustentável. Este permite avaliar o formato 3d do edifício com diferentes 

tipos de análises e simulações dinâmicas. Estas simulações abrangem análises de carácter térmico, 

acústico, iluminação dos espaços e sombreamento das superfícies (Autodesk n.d.) (Pereira 2014). 

Este programa vai ser utilizado para fazer uma estimativa geral do modelo, focando-se 

principalmente na importância das características físicas do isolamento exterior. O seu conjunto de 

ferramentas permite a análise energética de todo o edifício, o cálculo do seu desempenho térmico e 

da quantidade de ganhos e perdas pelas diferentes maneiras de transmissão de calor (Calixto 2013). 

Toda a análise é realizada sem mobiliário no interior do modelo.  

Contudo, antes da análise de desempenho do modelo, é necessário fazer o levantamento de 

um conjunto de valores exigidos pelo programa sobre as características dos diversos materiais 

utilizados na sua concepção e, construir um modelo em três dimensões, com base nestas 

características. Este modelo pode ser observado na figura 33. Os valores das características físicas 

dos materiais constituintes do protótipo, encontram-se tabelados no Anexo 7.2 - Características dos 

materiais utilizados no protótipo.   
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!
Figura 33: Modelo 3D do protótipo. Fonte: Ecotect Analysis 

 

4.3.1 Análise energética do modelo 
 

Nesta análise podemos calcular o consumo de energia incorporada e a quantidade de 

emissões de gases de efeito de estufa (GEE) dos materiais utilizados no modelo. A energia 

incorporada é uma medida válida para a energia inicial de consumo. Esta refere-se à quantidade de 

energia utilizada nos processos de extracção, produção e transporte dos materiais. Usualmente é 

dada em quilojoule ou megajoule por unidade de massa, ou em unidade de volume, quilograma, 

como é o caso do programa em uso (Amorim Isolamentos n.d.). A emissão de GEE é dada através da 

combinação de três gases, o dióxido de carbono (CO2), o óxido nitroso (N2O) e o metano (CH4) e é 

expressa em toneladas equivalentes de CO2. (Indicadores Económicos-ambientais - NAMEA 2009) 

 

O programa através da densidade específica de cada material e da área total que este ocupa 

no protótipo, efectua o cálculo do volume e por conseguinte, o seu peso, em kg. Com isto, é-nos dado 

o total de emissões dos gases de efeito de estufa produzidos, por cada componente do modelo, 

paredes, pavimento, cobertura, vãos envidraçados e portas. 

 

Tabela&&4:&Emissões!de!Gases!de!Efeito!de!Estufa!(kg).!Fonte:!Adaptado!de!Ecotect!Analysis&

Componentes Emissões de Gases de Efeito de Estufa (kg) 
Cobertura 305,993 
Pavimento 500,111 
Paredes 337,924 
Janelas 176,216 
Portas 0 
Total 1320,245 
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Figura 34: Emissões de gases de efeito de estufa 

 

Como foi visto no capitulo 3, a grande causa do impacto do sector da construção está 

relacionada com as diversas fases do ciclo de vida do edifício, concepção, construção, operação e 

desactivação. A fase mais significativa deste processo é a fase da concepção, onde são tomadas as 

principais decisões acerca do projecto, uma delas a escolha dos materiais de construção. Cada 

material tem uma energia incorporada própria, ou seja, a energia gasta desde a sua extracção até à 

sua reciclagem ou desactivação. No gráfico abaixo podemos observar o cálculo da energia 

incorporada total do modelo em estudo realizado pelo ecotect. Os valores da energia incorporada de 

cada material tiveram como fonte (The ICE database n.d.).  

 

Tabela  5: Energia Incorporada W/h. Fonte: Adaptado de Ecotect Analysis 

Componentes  Energia incorporada w/h 
Cobertura 2141130 
Pavimento 7092586 
Paredes 1805872 
Janelas 1098072 
Portas 0 
Total 12137660 
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4.3.2 Desempenho Térmico 
 

No desempenho térmico é possível calcular as necessidades de aquecimento e 

arrefecimento do modelo, de acordo com a sua ocupação, ganhos internos, infiltração e 

equipamentos (Calixto 2013). Para o cálculo destas necessidades, o programa Ecotect Analysis 

utiliza o método da admitância proposta pela CIBSE (Chartered Institution of Building Services 

Engineers). Este procedimento baseia-se no uso do coeficiente global de transmissão de calor (U) 

dos diferentes elementos construtivos, que permite o cálculo para as condições estacionárias e, a 

admitância (Y) dos mesmos, para quantificar a energia armazenada dos elementos estruturais 

(Pereira 2014) (Autodesk n.d.). Contudo, os resultados não são precisos, visto que, este método 

baseia-se num ciclo de 24 horas, e os efeitos térmicos da massa dos elementos construtivos podem 

ter um efeito mais duradouro. No entanto, é um processo útil numa fase inicial de projecto, onde as 

diferenças relativas são mais importantes que valores absolutos e, a sua rapidez gera maior interesse 

por parte dos projectistas em utilizá-lo (Autodesk n.d.). 

 

a. Níveis de desconforto interior 

 

Primeiramente, é realizada uma análise aos níveis de desconforto interior. O gráfico dos 

níveis de desconforto mensais exibe o nível relativo de desconforto, experienciado no modelo 3d. As 

barras vermelhas representam a proporção de tempo considerado muito quente, enquanto que as 

barras azuis representam quando está muito frio (Autodesk n.d.). O ecotect dispõe de três escalas 

possíveis para avaliar esta situação, duas delas percentuais e outra intitulada grau-hora. A 

quantificação do desconforto em termos percentuais é insuficiente para avaliar o invólucro da 

edificação, esta apenas expõe as horas em que a temperatura interior esteve fora dos limites 

estipulados, não garantindo a eficácia do corpo do edifício face às adversidades climatéricas. Por 

Figura 35: Energia Incorporada dos materiais 
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outro lado, o cálculo do grau-hora consiste na diferença entre a temperatura de referência e os 

valores estimados de temperatura acima ou abaixo desta durante o decurso de uma hora. 

Resumindo, a soma dos diversos grau-hora no decorrer de um dia origina o valor diário de grau-hora 

e por sua vez, o valor mensal de graus-hora resulta da soma dos graus-hora diários (Gemelli 2009) 

(Kasa et al. 2010).  

Posto isto, o critério graus-hora será o critério mais viável, que além de auxiliar na avaliação 

do invólucro do modelo, dá-nos a possibilidade de estimar a energia necessária para o aquecimento e 

arrefecimento do modelo.  

As temperaturas de referência utilizadas neste protótipo são 20º para aquecimento e 25º para 

arrefecimento, banda de conforto aplicada pelo RCCTE (Diário da República 2006). 

Os valores detalhados de todos os gráficos encontram-se tabelados no Anexo 7.3 Tabela de 

valores detalhados da análise de desempenho. 

Na figura 36 é possível observar que as horas de maior desconforto ocorrem na Estação de 

Inverno, sendo que os gastos de aquecimento serão maiores que os de arrefecimento.  

 

b. Necessidades de aquecimento e arrefecimento mensais 

 

Mantendo a mesma banda de conforto, e com base no gráfico do nível de desconforto, o 

Ecotect Analysis gera o cálculo das necessidades de arrefecimento e aquecimento mensais em 

Watts. No gráfico da figura 37 as barras vermelhas indicam que é necessário aquecimento e, são 

dadas com valores positivos, pelo contrário, as barras azuis indicam que é necessário arrefecimento 

e são dadas em valores negativos. Como era de prever, as necessidades de aquecimento são 

superiores às necessidades de arrefecimento. No entanto, o tipo de sistema de ar-condicionado 

(HVAC) de aquecimento e ventilação utilizado pelo Ecotect é escolhido a um nível altamente 

Figura 36: Nível de Desconforto em Graus-Hora. Fonte: Ecotect Analysis 



 54 Figura 38: Emissões de CO2 das componentes de aquecimento e arrefecimento. Fonte: Ecotect Analysis 

conceptual, este apenas se preocupa com o conforto. Os sistemas de climatização reais têm 

eficiências variáveis que dependem de factores complexos, tais como taxas de fluxo em dutos, curvas 

de eficiência dos ventiladores e, toda uma gama de dimensionamento de equipamentos.(Marsh 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Uso de energia dária – Uso de recursos 

 

No gráfico da figura 38 é possível observar a utilização de energia diária, de acordo com os 

valores necessários ao aquecimento e arrefecimento apresentados anteriormente. Como foi referido 

anteriormente estes valores são baseados num sistema de ar-condicionado conceptual gerado pelo 

programa. Novamente, visualiza-se um maior consumo pelo aquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Necessidades de aquecimento e arrefecimento mensais. Fonte: Ecotect Analysis 
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 d. Ganhos Solares 

 

O software Ecotect utiliza o método BRE de Fluxo Dividido para a determinação dos níveis de 

luz natural em pontos dentro de um modelo geométrico. Este baseia-se no Factor Luz Dia, que é a 

razão entre a iluminância de um ponto específico dentro do modelo e a sua correspondente 

iluminância exterior (Cardoso & Braganca 2007). 

 

 

 

 

 

 

Esta análise deve ter em conta dois tipos de céu, encoberto e limpo. Tal como, a geometria 

do local e a orientação do edifício deve ser selecionada no software (Cardoso & Braganca 2007). 

No entanto, segundo um estudo sobre o software Ecotect (José 2011), este não considera os 

dados específicos do local escolhido, isto é, os resultados que obtidos são iguais para qualquer local 

do mundo. Assim, observa-se que o programa efectua o cálculo considerando o pior caso para as 

condições de projecto, tanto a nível do céu incoberto, como o de céu limpo (José 2011).  

Os Ganhos Solares directos correspondem ao calor ganho através da radiação solar, que, 

posteriormente, é armazenado. Este calor pode ser absorvido pela massa térmica do invólucro do 

edifício ou evitado com a ajuda de materiais reflectores. Este serve para calcular a quantidade de 

energia que o calor do sol proporciona ao espaço interior ao longo do ano.  

Na maioria dos climas, o ganho solar directo é desejado no Inverno, quando o Sol está baixo 

e é necessário aumentar a temperatura interior do edifício. Contudo, em ambas as Estações, este 

ganho deve ocorrer durante a parte da manhã e ser evitado no final da tarde.   

O ganho directo não é uma quantidade total de radiação solar incidente, visto que não fica 

todo retido no espaço. 

No gráfico da figura 40 é possível observar o número de horas com Ganhos Solares Directos 

mais elevados. Na Estação de Inverno, estes situam-se entre as 10h e as 15h, enquanto, na Estação 

de Verão, podem ir das 8h às 18h. No Inverno, estes ganhos são benéficos, em contrapartida no 

Verão, podem ser desfavoráveis, sendo necessário o estudo e aplicação de soluções de 

sombreamento que optimizem estes valores para ambas as estações. 

 

 

 

Figura 39: Figura explicativa do Factor Luz-dia. Fonte: http://www.new-
learn.info/packages/clear/visual/daylight/analysis/hand/daylight_factor.html 
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e. Ganhos por Ventilação 

 

O gráfico de ganhos por ventilação da figura 41 refere-se à transferência de calor devido à 

circulação de ar através de aberturas, tais como, janelas, portas ou outros (Callison n.d.). 

Também chamada de ventilação passiva, a ventilação natural consiste no uso das diferenças 

de pressão e movimento do ar para arrefecer de forma natural um determinado espaço. Este método 

tem uma importância significativa no que diz respeito aos climas quentes, podendo fornecer o 

arrefecimento necessário sem o uso de sistemas de ar condicionado mecânicos, reduzindo assim o 

consumo energético total do edifício.  

Contrariamente aos ganhos solares directos, a ventilação natural apresenta valores mais 

elevados durante a Estação de Inverno e no período nocturno. É necessário tomar medidas para 

manter o conforto térmico no interior e reduzir esses ganhos, visto serem desfavoráveis, tais como, 

recorrer à utilização de vegetação para protecção dos ventos dominantes ou a aplicação de soluções 

de captação da ventilação são soluções plausíveis.  

Apesar disso, é necessário destacar a importância do papel da ventilação natural no Verão, 

como sistema de arrefecimento do ambiente interior. 

Figura 40: Ganhos Solares directos. Fonte: Ecotect Analysis 
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 f. Ganhos e Perdas Passivos Totais 

 

O gráfico dos ganhos e perdas passivos totais da figura 42 mostra os ganhos e perdas que 

ocorrem através dos vários mecanismos de transferência de calor que ocorrem dentro de uma zona. 

Estes mecanismos incluem condução. Sol – ar, radiação solar, ventilação, ganhos internos e inter-

zonas e perdas, indicados pelas diferentes cores na legenda abaixo do gráfico. 

Valores acima da horizontal 0 indicam o ganho de calor, valores abaixo deste eixo indicam a 

perda de calor. A repartição dos ganhos passivos é apresentada em duas formas, watts por hora por 

metro quadrado à esquerda e à direita, os ganhos são apresentados como valores percentuais. É de 

notar, que estes valores percentuais são relativos ao total dos ganhos e perdas de calor, estando 

ciente da comparação de resultados entre gráficos com diferentes unidades de medida (Ecotect 

Community n.d.). 

Na análise dos ganhos e perdas passivos totais, é possível constatar que a maior 

percentagem de perdas ocorre ao nível da ventilação natural, situação que já tinha sido observada 

como desfavorável no gráfico de Ganhos por Ventilação Natural anteriormente analisado, onde já 

foram apresentadas possíveis soluções para esta situação contraditória. 

Verifica-se também que as perdas por condução não chegam a ¼ das perdas totais, sendo 

um factor positivo a favor da escolha dos materiais e respectivos isolamentos térmicos.  

 

 

Figura 41: Ganhos por Ventilação Natural. Fonte: Ecotect Analysis 
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4.3.4 Análise Comparativa com e sem isolamento  

 

Com o objectivo de reforçar os conhecimentos adquiridos anteriormente, sobre a importância 

do isolamento no conforto térmico, e, consequente desempenho energético do edifício, foi realizada 

uma análise ao mesmo protótipo com a ausência de isolamento. As características da parede 

Gypcork mantém-se, sendo retirado apenas o isolamento em cortiça. 

 Nas tabelas abaixo apresentadas, é possível observar que o total anual do nível de 

desconforto é superior na solução sem isolamento: 

 

 
Tabela  6:  Estudo comparativo de Níveis de Desconforto, sem isolamento. Fonte: Adaptado Ecotect Analysis 

Nível de Desconforto em Graus-Hora c/ cortiça 

Mês  

  Muito 
Quente 
(degree-
hours) 

 Muito Frio 
(degree-
hours) 

    TOTAL 
(degree-
hours) 

TOTAL      818.9    6563.7    7382.6 

    
    Nível de Desconforto em Graus-Hora s/ isolamento 

Mês  

  Muito 
Quente 
(degree-
hours) 

 Muito Frio 
(degree-
hours) 

    TOTAL 
(degree-
hours) 

TOTAL  876.8    8096.7 8973.6 
 

Figura 42: Total de ganhos e perdas passivos. Fonte: Ecotect Analysis 
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Assim, as necessidades energéticas de aquecimento e arrefecimento triplicam: 

!

Tabela  7: Estudo comparativo das Necessidades de Aquecimento e Arrefecimento (Wh), sem isolamento. 
Fonte: Adaptado Ecotect Analysis 

Necessidades de Aquecimento e Arrefecimento (Wh) c/ 
cortiça 

Mês     Aquecimento 
(Wh) 

Arrefecimento 
(Wh)    TOTAL 

TOTAL        3576286 384897 3961182 
Média anual 22089 2377 24467 

    
Necessidades de Aquecimento e Arrefecimento (Wh)s/ 

isolamento 

Mês     Aquecimento 
(Wh) 

Arrefecimento 
(Wh)    TOTAL 

TOTAL        11457795 2249229 13707024 
Média anual 70771 13893 84663 

 

 E consequentemente, a quantidade de emissões de CO2 aumentam consideravelmente: 

 

Tabela  8:  Estudo comparativo das Emissões de CO2 relativas às componentes de aquecimento e 
arrefecimento (Kg), sem isolamento. Fonte: Adaptado Ecotect Analysis 

Emissões!de!CO2!das!componentes!de!aquecimento!e!arrefecimento!(Kg)!c/!cortiça!

Mês Aquecimento (Kg) Arrefecimento (Kg) 

TOTAL   114175.757 11929.634 

! ! !
! ! !Emissões!de!CO2!das!componentes!de!aquecimento!e!arrefecimento!(Kg)!s/!

isolamento!

Mês Aquecimento (Kg) Arrefecimento (Kg) 

TOTAL 365937.751 71410.437 
 

 

 Perante esta análise, é possível reforçar a importância da aplicação de isolamento térmico no 

sector da construção. A sua correcta utilização garante sempre um benefício económico e ambiental, 

reduzindo a dependência energética e, por conseguinte as emissões de gases de efeito de estufa. 

Contrariamente, um edifício sem isolamento carece de mais energia. Na estação de Verão aquece 

com facilidade, aumentando o uso de sistemas de refrigeração e, na estação de Inverno dissipa com 

maior facilidade o calor e é propício a condensações no seu interior, aumentando, por sua vez, o uso 
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de sistemas de aquecimento. 

 

4.3.5 Análise Comparativa Cortiça versus EPS  
 

Em nota comparativa, alterando apenas o isolamento térmico de cortiça para poliestireno 

expandido (EPS), verifica-se que apesar de não existirem grandes alterações ao nível do conforto 

térmico, as emissões CO2 duplicam. Isto deve-se ao facto do EPS não ser um material 100% 

biodegradável, como a cortiça, que além de conseguir manter dentro dos parâmetros aceitáveis as 

mesmas características térmicas, é totalmente sustentável. 

 

 
Tabela  9: Estudo comparativo dos Níveis de Desconforto, EPS. Fonte: Adaptado Ecotect Analysis 

Nível!de!Desconforto!em!GrausQHora!cortiça!

Mês  

  Muito 
Quente 
(degree-
hours) 

 Muito Frio 
(degree-
hours) 

    TOTAL 
(degree-
hours) 

TOTAL      818.9    6563.7    7382.6 

! ! ! !
! ! ! !Nível!de!Desconforto!em!GrausQHora!EPS!

Mês  

  Muito 
Quente 
(degree-
hours) 

 Muito Frio 
(degree-
hours) 

    TOTAL 
(degree-
hours) 

TOTAL  934.4    6274.7 7209.1 
 

 

Tabela  10: Estudo comparativo das necessidades de aquecimento e arrefecimento (Wh), EPS. Fonte: Adaptado 
Ecotect Analysis 

Necessidades de Aquecimento e Arrefecimento (Wh) 
cortiça 

Mês     Aquecimento 
(Wh) 

Arrefecimento 
(Wh)    TOTAL 

TOTAL        3576286 384897 3961182 
Média anual 22089 2377 24467 
    
 
 

   
Necessidades de Aquecimento e Arrefecimento (Wh)s/ 

isolamento 

Mês     Aquecimento 
(Wh) 

Arrefecimento 
(Wh)    TOTAL 

TOTAL        3464640 407218 3871858 
Média anual 21400 2515 23915 
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Tabela  11: Estudo comparativo de emissões de CO2 das componentes de aquecimento e arrefecimento (Kg). 
Fonte: Adaptado Ecotect Analysis 

Emissões!de!CO2!das!componentes!de!aquecimento!e!arrefecimento!(Kg)!c/!cortiça!

Mês Aquecimento (Kg) Arrefecimento (Kg) 

TOTAL   114175.757 11929.634 

! ! !
! ! !Emissões!de!CO2!das!componentes!de!aquecimento!e!arrefecimento!(Kg)!s/!

isolamento!

Mês Aquecimento (Kg) Arrefecimento (Kg) 

TOTAL 110593.956 12662.190 
 

 

 

Nas tabelas seguintes podemos observar que os gases de efeito de estufa duplicam: 

 

 

Tabela  12: Estudo comparativo das Emissões de gases de efeito de estufa no ciclo de vida do edifício, EPS . 
Fonte: Adaptado de Ecotect Analysis 

Cortiça 
Emissões de Gases de Efeito de Estufa (kg) 

Total 1320,245 

! ! !
! ! !EPS 
Emissões de Gases de Efeito de Estufa (kg) 

Total 2872,963 
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5!CONCLUSÃO!
 

 Este trabalho tem como objectivo evidenciar a necessidade da preservação e redução dos 

impactos ambientais, destacando a importância da cooperação por parte do sector da construção. 

Com o presente estudo, foi possível expor o apelo da União Europeia inerente ao 

crescimento insustentável actual, onde a principal ambição é a redução da dependência energética e, 

consequente quebra das emissões de gases de efeito de estufa. Atendendo à parcela do sector da 

construção, responsável por 40% do consumo total de energia primária e 36% das emissões de 

gases de efeito de estufa, este é declarado como alvo principal à aplicação de um conjunto de 

medidas e estratégias para a sua redução. Considerando que o impacto ambiental está associado ao 

ciclo de vida do edifício, em particular à sua fase de concepção, este contexto foi decisivo para a 

elaboração do protótipo de modelo.  

 O protótipo desenvolvido neste trabalho, teve como intuito alcançar um desempenho 

energético elevado, característico dos edifícios nZEB,  onde o equilíbrio entre a produção e consumo 

de energia aproxima-se do valor 0. Numa primeira fase foram aplicadas estratégias de 

aproveitamento passivo contextualizadas com a envolvente do edifício para uma melhor performance. 

Na fase seguinte procedeu-se à escolha dos materiais, onde a cortiça foi eleita material dominante. 

Em forma de complemento, foram realizados cálculos relativos ao gasto energético no aquecimento 

das águas e na energia eléctrica, a fim de dimensionar os elementos constituintes das estratégias de 

aproveitamento activo.  

 Finalizado o modelo, executou-se uma análise no Ecotect Analysis, do seu desempenho 

energético. Ao comparar os seus resultados com duas análises isoladas, uma onde o isolamento é 

retirado e outra onde é substituído por placas de EPS, foi possível verificar as potencialidades da 

cortiça como material de construção sustentável. Na ausência de isolamento, as necessidades de 

aquecimento e arrefecimento triplicam, resultantes do aumento do nível de desconforto. Por 

conseguinte, este acontecimento irá aumentar a emissão de gases de efeito de estufa. Na segunda 

hipótese, apesar do desempenho energético do isolamento em EPS ser equivalente ao da cortiça, a 

emissão de gases de efeito de estufa resultantes do ciclo de vida do edifício duplica.  

Assim, é plausível concluir que a escolha da cortiça como material isolante no sector 

construtivo, contribui para alcançar a redução da dependência energética e também a redução das 

emissões de gases de efeito de estufa. 

Com a partilha deste estudo pretende-se sensibilizar o sector da construção civil para uma 

avaliação metódica do ciclo de vida do edifício. Deve-se sempre que possível recorrer a software 

especializado, a fim de executar uma análise comparativa do desempenho ambiental dos materiais 

facultados. Para além disso, é importante também contabilizar os custos do ciclo de vida do edifício, 

não apenas valorizando o investimento inicial, mas também os benefícios do seu retorno. Em suma, é 

necessário aprofundar as ferramentas de análise da performance dos edifícios, para que 

posteriormente este seja um método fiável às boas práticas construtivas. 
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7.1 Cálculo da quantidade de água necessária ao pavimento radiante 

 

 

 
 

 
Módulo: 1m x 4,5m 

Protótipo: 32 módulos 

Diâmetro do tubo = 0,02m 

Raio do tubo = 0,01m 

Comprimento do tubo no módulo = 35,12m 

 

Volume do cilindro = π x r2 x altura 

 

Sendo, a altura = comprimento do tubo no módulo é possível calcular: 

 

π x 0,012 x 35,12 = 0,011m3 

 

0,011m3 x 32 módulos = 0,35m3  

 

Convertendo m3 para litros, o total de água necessária ao pavimento radiante é de 350 litros. 
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7.2 Características dos materiais utilizados no protótipo 

 

Tabela  13: Massa Específica e Condutibilidade Térmica dos Materiais. Fonte: (Instituto Superior Técnico - 
Mestrado em Arquitectura n.d.) 

Material 
Massa 

especifica 
seca (kg/m3) 

Condutibilidade 
Térmica 
(W/mºC) 

Pedras 

Granitos, basalto, etc. 2500-3000 3,5 
Mármores 2600 2,9 

Calcários Duros, grés 2350-1580 2,2 
Calcários brandos e 

semi-duros 1470-2150 0,95-1,40 

Material Cerâmico (barro vermelho) 1800-2000 1,15 

Betões de inertes 
pesados 

Compactos 2200-2400 1,75 

Cavernosos 1700-2100 1,4 

Betões de inertes 
leves 

De argila expandida 
estrutural 

1600-1800 1,05 

1400-1600 0,85 

De argila expandida 
isolante 

1200-1400 0,7 
1000-1200 0,46 
600-1000 0,33 

Jorra ou pozolana 
com finos 1200-1600 0,44-0,52 

Jorra ou pozolana 
sem finos 1000-1200 0,35 

Betões de inertes muito leves(vermiculites) 400-800 0,24-0,31 

Betões celulares 400-500 0,16-0,33 

Argamassa 
Reboco 1500-2100 1,15 
Estuque 750-1300 0,35-0,50 

Fibrocimento 1400-2200 0,65-0,95 

Madeira 
Maciças 450-1000 0,12-0,29 

Painéis de partículas 350-750 0,10-0,17 
Contraplacados 350-550 0,12-0,15 

Cortiça 
Comprimida 500 0,1 

Granulado Expandido 100-150 0,043 

Fibras Minerais Lã de vidro ou lã de 
rocha 20-300 0,041 

Plásticos 
Alveolares 

Poliestireno 
expandido Oct-35 0,037-0,044 

Poliestireno extrudido 25-45 0,027-0,034 
Poliuretano 30-60 0,033-0,039 

Materiais para 
impermeabilizações 

Borrachas sintéticas, 
poliesters, 

polietilenos, etc.. 
900-1500 0,4 

Policloreto de vinilo 1200-1400 0,2 
Mastiques para juntas 1000-1600 0,4 
Feltros betuminosos 1000-1100 0,23 
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Asfalto 2100 0,70-1,15 

Metais 

Aço 7780 52 
Alumínio 2700 230 

Cobre 8930 380 
Zinco 7130 112 

Vidro 
Normal 2700 1,15 
Celular 120-180 0,050-0,063 

 

 

 

 

Tabela  14: Paredes Exteriores - Características dos materiais. Fonte: Adaptado Ecotect Analysis 

Paredes exteriores  

Materiais Espessura 
(mm) 

Densidade 
(Kg/m3) 

Calor 
Específico 
(J/KgºC) 

Condutibilidade 
(w/m2ºC) 

Reboco Tradicional 15.0 1500.0 1000.000 1.150 
Tijolo 15 150.0 650.0 900.00 0.420 
Caixa de ar 40.0 1.3 1004.000 5.560 
Tijolo 11 110.0 670.0 900.00 0.290 
Reboco Tradicional 15.0 1500.0 1000.000 1.150 
ICB 40.0 100 1900.000 0.038 
Placa Gyptec 12.5 900 1000.000 0.25 

 

 

Tabela  15: Cobertura – Características dos materiais. Fonte: Adaptado Ecotect Analysis 

Cobertura 

Materiais Espessura 
(mm) 

Densidade 
(Kg/m3) 

Calor 
Específico 
(J/KgºC) 

Condutibilidade 
(w/m2ºC) 

Telha 100.0 1800.0 836.800 1.150 
Ripado de madeira 3.0 450.0 920.500 0.150 
ICB 80.0 120.0 1004.000 0.038 
Laje maciça 180.0 800.0 1088.000 0.850 

 

 

Tabela  16: Pavimento - Características dos materiais. Fonte: Adaptado Ecotect Analysis 

Pavimento 

Materiais Espessura 
(mm) 

Densidade 
(Kg/m3) 

Calor 
Específico 
(J/KgºC) 

Condutibilidade 
(w/m2ºC) 

Laje Maciça 200.0 800.0 750.000 0.850 
ICB 48.0 100.0 1900.000 0.038 
Chapa Reflectora 2.0 920.0 950.000 0.300 
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Betonilha 50.0 1000.0 840.00 0.230 
Pavimento Final 10.0 100.0 1900.000 0.120 

 

 

Tabela  17: Janelas - Características dos materiais. Fonte: Ecotect Analysis 

Janelas  

Materiais Espessura 
(mm) 

Densidade 
(Kg/m3) 

Calor 
Específico 
(J/KgºC) 

Condutibilidade 
(w/m2ºC) 

Vidro 4.0 2300.0 836.800 1.046 
Caixa de ar 16.0 1.3 1004.000 5.560 
Vidro 4.0 2300.0 836.800 1.046 

 

 

Tabela  18: Paredes Interiores - Características dos materiais. Fonte: Adaptado Ecotect Analysis 

Paredes Interiores 

Materiais Espessura 
(mm) 

Densidade 
(Kg/m3) 

Calor Específico 
(J/KgºC) 

Condutibilidade 
(w/m2ºC) 

Gesso 18.0 900.0 1000.000 0.250 
ICB 40.0 100.0 1900.000 0.038 
Gesso 18.0 900.0 1000.000 0.250 
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Tabela  19: Cálculo do valor do coeficiente de transmissão térmica das diferentes componentes do protótipo – 

 U [W/m2.ºC] 

  Material Espessura 
[m] λ [W/mºC] Rsj (e / λ) 

Σ Rsj 
[W/m2 

ºC] 
Rsi Rse U [W/m2 ºC] 

Parede Ar 0,04 0,12 0,3(3) 

1,858 

0,1
3 0,4 

0,4187 

Exterior 

Placa 
Gyptec 
(standar

d) 

0,0125 0,25 0,05 0,1
3 0,4 

!! ICB 0,04 0,038 1,053 0,1
3 0,4 

!!
Reboco 
Tradicio

nal 1 
0,015 1,3 0,011 0,1

3 0,4 

!!
Reboco 
Tradicio

nal 2 
0,015 1,3 0,011 0,1

3 0,4 

!!
Tijolo 

11 
precera

m 

0,11 0,65 0,17 0,1
3 0,4 

!!
Tijolo 

15 
precera

m 

0,15 0,65 0,23 0,1
3 0,4 

Cobertura 

ICB 0,08 0,038 2,11 

2,75 

0,1 0,04 

0,3636 

Laje 0,18 0,85 0,21 0,1 0,04 
Ripado 0,03 0,15 0,2 0,1 0,04 
Subtelh

a - - 0 0,1 0,04 

Telha 0,11 1,15 0,09 0,1 0,04 

Pavimento 

Betonilh
a 0,05 0,23 0,21 

1,98 

0,1 0,04 

0,505 

Chapa 
Reflecto

ra / 
Filme 

Retráctil 

0,02 0,3 0,06 0,1 0,04 

ICB 0,048 0,038 1,26 0,1 0,04 
Laje 

Maciça 0,2 0,85 0,23 0,1 0,04 

Pavime
nto 

Final 
0,01 0,12 0,08 0,1 0,04 

Tubo de 
Aqueci
mento 

0,2 - - 0,1 0,04 

 

 

!
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!

7.3 Tabelas de valores detalhados da Análise de Desempenho 

 

 

 

Tabela  20: Nível de Desconforto em Graus-Hora (Deg-Hr) 

Mês    Muito Quente 
(degree-hours) 

 Muito Frio 
(degree-hours) 

    TOTAL 
(degree-
hours) 

Janeiro 0 1440 1440 

Fevereiro 0 1204 1204 

Março 0 967 967 

Abril 0 568 568 

Maio 1 171 172 

Junho 48 4 52 

Julho 290 0 290 

Agosto 297 0 297 

Setembro 182 0 182 

Outubro 1 77 79 

Novembro 0 765 765 

Dezembro 0 1367 1367 

TOTAL      818.9    6563.7    7382.6 

 

 

 

 

!

!

!
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Tabela  21: Necessidades de Aquecimento e Arrefecimento Mensais (Wh) 

Mês     Aquecimento 
(Wh) 

Arrefecimento 
(Wh) 

   TOTAL 

Janeiro 778780 2558 781338 

Fevereiro 631668 2125 633793 

Março 525217 1663 526880 

Abril 320951 965 321916 

Maio 120434 280 120714 

Junho 122.88 1566 13854 

Julho 845 130398 131244 

Agosto 737 154131 154869 

Setembro 1526 87379 88905 

Outubro 53465 125 53590 

Novembro 410442 1315 411757 

Dezembro 719931 2391 722322 

TOTAL        3576286 384897 3961182 

Média por 
mês 22089 2377 24467 

Área total        161.901 m2 

 

 

 

Aquecimento Máximo:  3980 Watts às 22 horas no dia 31 de Janeiro 

Arrefecimento Máximo:  5002 Watts às 12 horas no dia 29 de Setembro 
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Tabela  22: Emissões de CO2 das Componentes de Aquecimento e Arrefecimento Mensais (Kg) 

Mês Aquecimento 
(Kg) 

Arrefecimento 
(Kg) 

Janeiro 24878.221 0.000 

Fevereiro 20178.832 0.000 

Março 16778.400 0.000 

Abril 10253.136 0.000 

Maio 3847.325 0.000 

Junho 386.137 49.979 

Julho 3.957 4165.253 

Agosto 0 4923.332 

Setembro 31.478 2791.070 

Outubro 1707.873 0.000 

Novembro 13111.968 0.000 

Dezembro 22998.410 0.000 

TOTAL   114175.757 11929.634 
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Tabela  23: Emissões de CO2 das Componentes de Aquecimento e Arrefecimento (Wh) 

Mês Aquecimento 
(Wh) 

Arrefecimento 
(Wh) 

Janeiro 778807 0 

Fevereiro 631694 0 

Março 525244 0 

Abril 320972 0 

Maio 120440 0 

Junho 12088 1565 

Julho 124 130392 

Agosto 0 154124 

Setembro 985 87374 

Outubro 53465 0 

Novembro 410467 0 

Dezembro 719960 0 

TOTAL  3574246 373455 

 

Tabela  20: Total de ganhos e perdas passivos 

Categoria Perdas Ganhos 

Material 24.2% 2.1% 

    
Sol-air    0.0% 7.4% 

    
Solar    0.0% 35.2% 

    
Ventilação 66.5% 6.3% 

    
Internos    0.0% 43.0% 

    
Inter-zonas 9.3% 6.0% 
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Tabela  25: Nível de Desconforto em Graus-Hora (Deg-Hr), sem isolamento 

Mês  

  Muito 
Quente 
(degree-
hours) 

 Muito Frio 
(degree-
hours) 

    TOTAL 
(degree-
hours) 

Janeiro 0 1758 1758 
  

! ! !
Fevereiro 0 1430 1430 
  

! ! !
Março 0 1155 1155 
  

! ! !
Abril 0 636 637 
  

! ! !
Maio 6 202 208 
  

! ! !
Junho 77 4 82 
  

! ! !
Julho 339 0 339 
  

! ! !
Agosto 321 0 321 
  

! ! !
Setembro 133 0 133 
  

! ! !
Outubro 1 150 151 
  

! ! !
Novembro 0 1040 1040 
  

! ! !
Dezembro 0 1720 1720 
  

! ! !
TOTAL  876.8    8096.7 8973.6 

 

 

 

 

 

 

!

!

!

!
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Tabela  26: Necessidades de Aquecimento e Arrefecimento Mensais, sem isolamento (Wh) 

Mês     Aquecimento 
(Wh) 

Arrefecimento 
(Wh)    TOTAL 

Janeiro 2211843 3083 2214926 
     
Fevereiro 1803010 2501 1805510 
     
Março 1635432 1943 1637375 
     
Abril 1096503 1003 1097506 
     
Maio 559175 77106 636281 
     
Junho 114458 394457 508915 
     
Julho 3282 665438 668720 
     
Agosto 826 606371 607197 
     
Setembro 19985 492375 512360 
     
Outubro 440018 175 440192 
     
Novembro 1439418 1749 1441167 
     
Dezembro 2133848 3027 2136875 
  

! ! !
TOTAL        11457795 2249229 13707024 
  

! ! !Média por 
mês 70771 13893 84663 

     
Área total            161.901 m2 

!

!

Aquecimento!Máximo:!!11145!Watts!às!22!horas!no!dia!31!de!Janeiro!

Arrefecimento!Máximo:!!17378!Watts!às!12!horas!no!dia!29!de!Setembro!

!

!

!
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Tabela  27: Emissões de CO2 das componentes de Aquecimento e Arrefecimento, sem isolamento (Kg) 

Mês Aquecimento 
(Kg) 

Arrefecimento 
(Kg) 

Janeiro 70655.109 0 

Fevereiro 57595.324 0 

Março 52242.223 0 

Abril 35026.699 0 

Maio 17862.002 2454765 

Junho 3650.110 12600542 

Julho 78.169 21256770 

Agosto 0 19369920 

Setembro 627.762 15728440 

Outubro 14055.916 0 

Novembro 45980.773 0 

Dezembro 68163.664 0 

TOTAL 365937751 71410437 
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Tabela  28: Emissões CO2 das Componentes de Aquecimento e Arrefecimento, sem isolamento (Wh) 

Mês Aquecimento 
(Wh) 

Arrefecimento 
(Wh) 

Janeiro 2211843 0 

Fevereiro 1803009 0 

Março 1635431 0 

Abril 1096503 0 

Maio 559166 76846 

Junho 114266 394457 

Julho 2447 665438 

Agosto 0 606371 

Setembro 19652 492375 

Outubro 440017 0 

Novembro 1439418 0 

Dezembro 2133849 0 

TOTAL 11455601 2235487 

 

Tabela 29: Total de ganhos e perdas passivos, sem isolamento 

Categoria Perdas Ganhos 

Material 60.7% 4.2% 

    
Sol-air    0.0% 43.2% 

    
Solar    0.0% 32.0% 

    
Ventilação 18.1% 1.4% 

    
Internos    0.0% 9.5% 

    
Inter-zonas 21.2% 9.7% 
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