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Resumo 

Normalmente os edifícios são projetados para ocupações contínuas. No entanto, no caso de edifícios 

sazonais, cada vez mais abundantes no nosso país, os métodos construtivos podem não se revelar 

adequados, na medida em que não proporcionam conforto térmico aos seus ocupantes. 

Quando um edifício dito sazonal é ocupado por pequenos períodos de tempo torna-se necessária uma 

resposta rápida para garantir o conforto das pessoas que o ocupam durante esse período. 

Na presente dissertação, tem-se como ponto de partida um caso real de um edifício que é ocupado 

durante um fim-de-semana de 15 em 15 dias, na zona de Sesimbra. Através da ferramenta TRNSYS, 

simulam-se este e outros casos na tentativa de perceber quais as melhores soluções construtivas para 

diferentes tipos de ocupação. 

O trabalho teve maior incidência sobre a estação de aquecimento, onde se testaram várias 

temperaturas de climatização. Também foi calculado o comportamento térmico de cada edifício na 

estação de arrefecimento. 

Apesar de não fazerem parte da nossa cultura construtiva, edifícios de mais fraca inércia térmica, 

mostram ser vantajosos em ocupações curtas e espaçadas do tempo no caso da estação fria. Por 

oposição, em tempos mais quentes, para o mesmo perfil de ocupação, existem mais vantagens nos 

edifícios com maior inércia térmica associada. 

Será possível então chegar a conclusões mais aperfeiçoadas sobre que temperatura de aquecimento 

este edifício em estudo deverá selecionar e de que forma a construção do edifício está adequada à sua 

utilização. 

Palavras Chave: Inércia Térmica, TRNSYS, Conforto Térmico, PMV, Ocupação Intermitente.  



 

Abstract 

When a building is projected, it is expected to be occupied almost every day. However, seasonal 

buildings are becoming more common, so some construction methods can be inappropriate in providing 

thermal comfort to the building occupants. In this cases, it is mandatory a quick response in order to 

guarantee the thermal comfort of the occupants during that small occupancy time.  

This dissertation has as starting point a real building, occupied 1 weekend biweekly during the heating 

season, in Sesimbra. By using the TRNSYS software, it is possible to simulate this case study and 

compare it to other cases, varying the occupancy schedule and the building materials. For the 

simulations' work, it was defined three different buildings with different thermal inertias associated. It 

was necessary to assure that the conductibility was kept the same in all of the simulation cases, in order 

to better control the results. 

The tests were made mainly during the heating season, for which they were tested different heating 

temperatures, but it was also determined the thermal behavior of each building during the cooling 

season. It can be concluded low thermal inertia buildings are an advantage for short period occupancies, 

during the heating season. In contrast, during warmer seasons, for the same occupancy profile, there 

are more advantages on the buildings with higher thermal inertia associated. With these results, it is 

possible to conclude the best heating temperature for this building and also the best construction 

material to be implemented for these occupancy patterns. 

Keywords: Thermal Inertia, TRNSYS, Thermal Comfort, PMV, Intermittent Occupancy  



 

Índice Geral 

1. Introdução ....................................................................................................................................... 1 

2. Conforto Térmico ............................................................................................................................ 3 

3. Ferramenta TRNSYS ...................................................................................................................... 7 

4. Caso de Estudo ............................................................................................................................ 10 

5. Simulações e Análise de Resultados - Validação do Modelo ...................................................... 17 

Simulação 1: Caso Real ............................................................................................................... 17 

Simulação 2: Comparação entre Tipos de Edifícios ..................................................................... 22 

Simulação 3: Variação do Coeficiente Convectivo ....................................................................... 25 

Simulação 4: Estudo da Variação da Base Tempo ...................................................................... 28 

6. Simulações e Análise de Resultados – Variação das Temperaturas de Aquecimento ............... 31 

Simulação 5: Termostato com Temperaturas Limite de Referência ............................................ 31 

Simulação 6: Termostato definido a 20oC .................................................................................... 40 

Simulação 7: Termostato definido a 23oC .................................................................................... 48 

7. Simulações e Análise de Resultados – Comportamento no Verão .............................................. 56 

Simulação 8: Comportamento do Edifício sem Climatização ....................................................... 56 

Simulação 9: Temperatura Otimizada .......................................................................................... 58 

8. Comparação entre Caso de Inverno e de Verão, por Tipo de Ocupação .................................... 66 

9. Conclusões ................................................................................................................................... 70 

10. Bibliografia .................................................................................................................................... 73 

Anexo I................................................................................................................................................... 76 

Anexo II.................................................................................................................................................. 77 

Anexo III................................................................................................................................................. 82 

Anexo IV ................................................................................................................................................ 83 

 

  



 

Índice de Figuras 

Figura 2-1 Representação da energia de entrada e saída no corpo humano. ___ Error! Bookmark not 

defined. 

Figura 2-2- Relação entre PMV e PPD. ________________________________________________ 6 

Figura 2-3- Intervalo de temperaturas operativas aceitáveis em função da temperatura exterior ____ 6 

Figura 3-1 Balanço numa zona de ar de um edifício. ______________________________________ 8 

Figura 3-2 – Representação do fluxo de energia radiativa numa zona de ar ____________________ 8 

Figura 3-3- Fluxos de calor e temperatura numa parede ou janela. ___________________________ 9 

Figura 3-4- Esquemático do comportamento da troca de radiação de grande comprimento de onda 

entre superfícies e o fluxo convectivo entre a superfície interior de uma zona e o ar da mesma. ___ 10 

Figura 4-1 - Esquema das divisões no Rés-do-Chão do Edifício. ___________________________ 11 

Figura 4-2 - Esquema das divisões no 1º andar do edifício ________________________________ 11 

Figura 4-3 - Esquemático da casa real simulada no programa TRNSYS. _____________________ 12 

Figura 4-4 - Localização das zonas com clima I1 e V2 (tirado do RCCTE [12]). _________________ 12 

Figura 4-5 – Disposição das árvores relativamente ao edifício _____________________________ 13 

Figura 4-6 – Perfis das paredes exteriores do Edifício. ___________________________________ 14 

Figura 4-7 Sinalização dos aparelhos de climatização no andar térreo do edifício. ______________ 15 

Figura 4-8- Sinalização dos aparelhos de climatização no 1º andar do edifício. ________________ 15 

Figura 5-1 Perfil da Temperatura do Ar na Sala 1 durante o mês de Janeiro __________________ 18 

Figura 5-2 Temperatura do Ar, Superficial e PMV correspondentes à Sala 1 __________________ 18 

Figura 5-3 – Perfil da Parede de Inércia Térmica Media considerada. ________________________ 20 

Figura 5-4 Perfil da Parede de Inércia Térmica Fraca considerada. _________________________ 21 

Figura 5-5 Perfil da Parede de Inércia Térmica Forte considerada __________________________ 21 

Figura 5-6 Perfil de Temperatura do Ar para os três tipos de edifícios. _______________________ 22 

Figura 5-7 Perfil de Temperatura Superficial para os três tipos de edifício. ____________________ 23 

Figura 5-8 Comparação de perfil de PMV para os três casos de estudo. _____________________ 24 

Figura 5-9 Diferenças ao nível da temperatura do ar para os dois tipos de coeficientes de convecção 

considerados – edifício de inércia térmica fraca. ________________________________________ 25 

Figura 5-10 Diferenças ao nível da temperatura superficial para os dois tipos de coeficientes de 

convecção considerados. __________________________________________________________ 26 

Figura 5-11 Diferenças ao nível da temperatura do ar para os dois tipos de coeficientes de convecção 

considerados – edifício de inércia térmica forte. _________________________________________ 26 

Figura 5-12 Diferenças ao nível da temperatura superficial para os dois tipos de coeficientes de 

convecção considerados – edifício de inércia térmica forte. ________________________________ 27 

Figura 5-13 Diferenças ao nível da temperatura do ar para bases de tempo de 1 hora e de 12 minutos 

– edifício de inércia térmica fraca ____________________________________________________ 28 

Figura 5-14 Diferenças ao nível da temperatura superficial para bases de tempo de 1 hora e de 12 

minutos – edifício de inércia térmica fraca _____________________________________________ 29 

Figura 5-15 Diferenças ao nível da temperatura do ar para bases de tempo de 1 hora e de 4 horas – 

edifício de inércia térmica forte ______________________________________________________ 29 



 

Figura 5-16 Diferenças ao nível da temperatura superficial para bases de tempo de 1 hora e de 4 

horas – edifício de inércia térmica forte. _______________________________________________ 30 

Figura 6-1 Perfil de temperatura para o edifício de fraca inércia térmica com valor limite de 25,13oC, 

ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. ______________________________________ 32 

Figura 6-2 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica média com valor limite de 23,94oC, 

ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. ______________________________________ 32 

Figura 6-3 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica forte com valor limite de 25,66oC, 

ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. ______________________________________ 32 

Figura 6-4 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos, ocupação de um 

fim-de-semana de 15 em 15 dias. ____________________________________________________ 33 

Figura 6-5 Perfil de temperatura para o edifício de fraca inércia térmica com valor limite de 25,13oC, 

ocupação de todos os fins-de-semana. _______________________________________________ 35 

Figura 6-6 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica média com valor limite de 23,94oC, 

ocupação de todos os fins-de-semana. _______________________________________________ 35 

Figura 6-7 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica forte com valor limite de 25,66oC, 

ocupação de todos os fins-de-semana ________________________________________________ 35 

Figura 6-8 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos. ____________ 36 

Figura 6-9 Perfil de temperatura para o edifício de fraca inércia térmica com valor limite de 25,13oC, 

ocupação continua. _______________________________________________________________ 37 

Figura 6-10 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica média com valor limite de 23,94oC, 

ocupação contínua. _______________________________________________________________ 37 

Figura 6-11 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica forte com valor limite de 25,66oC, 

ocupação contínua. _______________________________________________________________ 37 

Figura 6-12 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos. ___________ 38 

Figura 6-13 Perfil de temperatura para os três tipos de edifícios com valor limite de 20oC, ocupação 

quinzenal. ______________________________________________________________________ 40 

Figura 6-14 Perfil de temperatura superficial para os três tipos de edifícios com valor limite de 20oC, 

ocupação quinzenal. ______________________________________________________________ 41 

Figura 6-15 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos, ocupação de um 

fim-de-semana de 15 em 15 dias ____________________________________________________ 41 

Figura 6-16 Perfil de temperatura do ar na Sala 1 dos três tipos de edifício sujeitos a um valor limite 

de 20oC, ocupação semanal. _______________________________________________________ 43 

Figura 6-17 Perfil de temperatura superficial os três tipos de edifício sujeitos a um valor limite de 

20oC, ocupação semanal. __________________________________________________________ 43 

Figura 6-18 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos. ___________ 44 

Figura 6-19 Perfil de temperatura do ar da sala 1 para os três tipos de edifícios, com valor limite de 

20oC e ocupação contínua. _________________________________________________________ 45 

Figura 6-20 Perfil de temperatura superficial para os três tipos de edifícios, com valor limite de 20oC e 

ocupação contínua. _______________________________________________________________ 46 



 

Figura 6-21 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos, com valor limite 

de 20oC e ocupação contínua. ______________________________________________________ 46 

Figura 6-22 Perfil de temperatura da sala 1 para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 

de 23oC, ocupação um fim-de-semana quinzenalmente. __________________________________ 48 

Figura 6-23 Perfil de temperatura superficial para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 

de 23oC, ocupação um fim-de-semana quinzenalmente. __________________________________ 49 

Figura 6-24 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos, ocupação de um 

fim-de-semana de 15 em 15 dias. ____________________________________________________ 49 

Figura 6-25 Perfil de temperatura da sala 1 para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 

de 23oC, ocupação um fim-de-semana semanalmente. ___________________________________ 51 

Figura 6-26 Perfil de temperatura superficial para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 

de 23oC, ocupação um fim-de-semana semanalmente. ___________________________________ 51 

Figura 6-27 PMV1 para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura de 23oC, ocupação um 

fim-de-semana quinzenalmente. _____________________________________________________ 52 

Figura 6-28 Perfil de temperatura da sala 1 para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 

de 23oC, ocupação “contínua”. ______________________________________________________ 53 

Figura 6-29 Perfil de temperatura superficial para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 

de 23oC, ocupação “contínua” _______________________________________________________ 54 

Figura 6-30 PMV para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura de 23oC, ocupação 

“contínua”_______________________________________________________________________ 54 

Figura 7-1 Perfil da temperatura do ar num fim-de-semana durante o mês de Agosto, ocupação de 15 

em 15 dias e sem climatização. _____________________________________________________ 57 

Figura 7-2 Perfil da temperatura superficial num fim-de-semana durante o mês de Agosto, ocupação 

de 15 em 15 dias e sem climatização. ________________________________________________ 57 

Figura 7-3 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos durante o mês de 

Agosto, sem climatização. __________________________________________________________ 58 

Figura 7-4 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica fraca, durante um fim-de-semana 

no verão, com climatização. ________________________________________________________ 59 

Figura 7-5 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica média, durante um fim-de-semana 

no verão, com climatização. ________________________________________________________ 59 

Figura 7-6 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica forte, durante um fim-de-semana no 

verão, com climatização ___________________________________________________________ 59 

Figura 7-7 Perfil de PMV dos diferentes casos construtivos para uma ocupação de um fim-de-semana 

de 15 em 15 dias. ________________________________________________________________ 60 

Figura 7-8 Perfil de temperatura para o edifício de fraca inércia térmica com valor de referência de 

23,11oC e ocupação em todos os fins-de-semana _______________________________________ 61 

Figura 7-9 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica média com valor de referência de 

23,04oC e ocupação em todos os fins-de-semana. ______________________________________ 61 

Figura 7-10 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica forte com valor de referência de 

22,96oC e ocupação em todos os fins-de-semana _______________________________________ 61 



 

Figura 7-11 Perfil de PMV para os diferentes casos construtivos, situação de verão, ocupação 

semanal ________________________________________________________________________ 62 

Figura 7-12 Perfil de temperatura para o edifício de fraca inércia térmica com valor de referência de 

23,11oC e ocupação contínua. ______________________________________________________ 63 

Figura 7-13 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica média com valor de referência de 

23,04oC e ocupação contínua. ______________________________________________________ 63 

Figura 7-14 Perfil de temperatura para o edifício de inércia térmica forte com valor de referência de 

22,96oC e ocupação contínua. ______________________________________________________ 63 

Figura 7-15 Perfil de PMV para os diferentes casos construtivos, situação de verão, ocupação 

“Contínua” ______________________________________________________________________ 64 

Figura 8-1 Horas de conforto num fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão e 

de inverno, ocupação quinzenal. _____________________________________________________ 66 

Figura 8-2 PMV.hora relativo a um fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão 

e de inverno, ocupação quinzenal. ___________________________________________________ 67 

Figura 8-3 Horas de conforto num fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão e 

de inverno, ocupação semanal. _____________________________________________________ 67 

Figura 8-4 PMV.hora relativo a um fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão 

e de inverno, ocupação semanal. ____________________________________________________ 68 

Figura 8-5 Horas de conforto num fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão e 

de inverno, ocupação “contínua”. ____________________________________________________ 68 

Figura 8-6 PMV.hora relativo a um fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão 

e de inverno, ocupação “contínua”. ___________________________________________________ 69 

Figura 0-1- Esquemático do comportamento ___________________________________________ 77 

  



 

Índice de Tabelas 

Tabela 2-1 – Descrição dos parâmetros considerados no mecanismo de transferência de calor de 

Fanger. .................................................................................................................................................... 4 

Tabela 2-2 – Escala de sensação térmica do modelo de Fanger ........................................................... 5 

Tabela 4-1 - Média Mensal das Temperaturas do Solo a 5cm (dados Setembro 2012 – Agosto 2013)

 ............................................................................................................................................................... 13 

Tabela 5-1 Intervalos de definição de Inércia Térmica. ........................................................................ 20 

Tabela 5-2 – Tabela de propriedades dos materiais de Construção de inércia térmica média. ........... 20 

Tabela 5-3- Tabela de propriedades dos materiais de Construção de inércia térmica baixa. .............. 21 

Tabela 5-4- Tabela de propriedades dos materiais de Construção de inércia térmica forte. ............... 21 

Tabela 5-5 – Alguns dados relativos ao fim de semana de ocupação representado na Figura 5-6..... 23 

Tabela 5-6 Diferenças em termos de Energia gasta num fim-de-semana de ocupação. ..................... 27 

Tabela 5-7 Diferenças de energia gastas entre os casos de base tempo diferentes. .......................... 30 

Tabela 6-1 Temperaturas médias do ar para PMV próximo de zero. ................................................... 31 

Tabela 6-2 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato otimizada e 

uma ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. ..................................................................... 33 

Tabela 6-3 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura de 

termostato otimizada e uma ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias ................................ 34 

Tabela 6-4 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato otimizada e 

uma ocupação de todos os fins-de-semana. ........................................................................................ 36 

Tabela 6-5 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura de 

termostato otimizada, ocupação todos os fins-de-semana. .................................................................. 36 

Tabela 6-6 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato otimizada e 

uma ocupação contínua. ....................................................................................................................... 38 

Tabela 6-8 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura

 ............................................................................................................................................................... 39 

Tabela 6-9 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e uma 

ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. ............................................................................. 42 

Tabela 6-10 PMV*hora para as simulações de edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e uma 

ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias .............................................................................. 42 

Tabela 6-11 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e 

uma ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. ..................................................................... 44 

Tabela 6-12 PMV*hora para as simulações de edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e uma 

ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias .............................................................................. 45 

Tabela 6-13 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e 

uma ocupação contínua. ....................................................................................................................... 47 

Tabela 6-14 PMV*hora para as simulações de edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e uma 

contínua. ................................................................................................................................................ 47 



 

Tabela 6-15 Dados relativos à simulações dos edifícios com a temperatura de termostato definida para 

23oC e uma ocupação todos os fins de semana. .................................................................................. 50 

Tabela 6-16 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura 

a 23oC. ................................................................................................................................................... 50 

Tabela 6-17 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato definida para 

23oC e uma ocupação todos os fins-de-semana. ................................................................................. 52 

Tabela 6-18 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura 

a 23oC. ................................................................................................................................................... 52 

Tabela 6-19 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato definida para 

23oC e uma ocupação contínua. ........................................................................................................... 55 

Tabela 6-20 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura 

a 23oC. ................................................................................................................................................... 55 

Tabela 7-1 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios, caso de verão sem 

climatização. .......................................................................................................................................... 56 

Tabela 7-2 Temperaturas médias do ar para PMV próximos de zero. ................................................. 58 

Tabela 7-3 Dados relativos às simulações dos edifícios com climatização, durante o verão e para uma 

ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. ............................................................................. 60 

Tabela 7-4 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura 

definida para o sistema de arrefecimento. ............................................................................................ 61 

Tabela 7-5 Dados relativos às simulações dos edifícios com climatização, durante o verão e para uma 

ocupação todos os fins-de-semana. ..................................................................................................... 62 

Tabela 7-6 Detalhes dos parâmetros de conforto. ................................................................................ 62 

Tabela 7-7 Dados relativos às simulações dos edifícios com climatização, durante o verão e para uma 

ocupação contínua. ............................................................................................................................... 64 

Tabela 7-8 Detalhes dos parâmetros de conforto. ................................................................................ 64 

  



 

Nomenclatura 

GD – Graus-Dia 

GEE- Gases com Efeito de Estufa 

INE- Instituto Nacional de Estatística 

RCCTE- Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios 

RSECE- Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios 

REH – Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação 

RECS – Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços 

PMV – “Predicted Mean Vote” 

PPD – “Predicted Percentage of Dissatisfaction” 

SCE- Sistema de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios 



 1 

1. Introdução

A arquitetura tradicional reflete a forma como o clima afeta a população de uma dada região. Os 

materiais e as técnicas de construção foram sendo aperfeiçoados para que as condições de conforto 

sejam sempre tidas em conta. Métodos de conceção e construção errados podem ter um efeito negativo 

no conforto e saúde dos ocupantes de um edifício e podem significar trabalhos redobrados em termos 

de manutenção ou requalificação.  

No caso dos edifícios de ocupação esporádica, essa análise é de extrema importância. Nas últimas 

décadas, tem-se registado em Portugal um aumento de procura de alojamentos sazonais ou 

secundários. Estes são alojamentos familiares ocupados apenas esporadicamente. Segundo o INE, o 

resultado dos CENSOS 2011 [1] revela que 19% dos alojamentos existentes em Portugal são sazonais 

e que face à última década, se verificou um crescimento de 23% em todas as regiões do país.  

Para atingir o conforto térmico da casa, não basta recorrer a sistemas de climatização, aquecimento ou 

arrefecimento. Apesar destes terem um papel decisivo no ambiente interior de um edifício, é também 

necessário jogar com os materiais construtivos e técnicas passivas de climatização de forma a garantir 

uma solução mais económica e amiga do ambiente.  

A sustentabilidade energética dos edifícios tem ganho particular destaque na agenda de políticos, 

arquitetos e engenheiros. A necessidade de adotar novas estratégias de comportamento energético é 

grande, portanto têm vindo a ser desenvolvidos vários estudos, que servem de base para algumas 

diretivas da União Europeia, e para alguns regulamentos já publicados em Portugal (como é o caso do 

RHE, RECS e do SCE, antigos RCCTE e RSECE). 

A presente dissertação pretende estudar esta temática tendo como ponto de partida um caso real para 

modelo de simulação. Numa abordagem prática, analisam-se parâmetros como o conforto dos 

ocupantes do edifício e energia, para diferentes casos de materiais construtivos e ocupação. 

O estudo do comportamento energético para cada caso será elaborado através de uma ferramenta de 

análise dinâmica - TRNSYS. Este programa, acreditado pelo ASHRAE 140-2004 [2], é um programa 

de simulação transiente, com estrutura modular, especialmente desenvolvido para sistemas mais 

complexos. Através de uma interface que permite a modelação do edifício que se pretende estudar, 

TRNBuild, o programa permite a implementação de pequenos componentes e a análise de cada um 

detalhadamente. É possível ainda o fornecimento de informações sobre as condicionantes climatéricas 

da região em estudo, assim como padrões de utilização mais complexos. Desta forma, a simulação 

obtida torna-se bastante fidedigna.  

Como este trabalho, espera-se conseguir evidenciar o impacto de vários materiais construtivos em 

vários perfis de ocupação de edifícios no conforto térmico dos seus ocupantes 
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Estado do Conhecimento 

Não existem muitos estudos que relacionem conforto térmico com vários perfis de ocupação e, 

simultaneamente, com diferentes inércias térmicas. Tuohy e a sua equipa [3] concluíram que o efeito 

da massa térmica de um edifício varia com o grau de isolamento, com o clima e com o cenário de 

ocupação. O estudo, realizado tanto na estação de aquecimento como na de arrefecimento, baseia-se 

na análise de parâmetros relativos a uma sala “escolhida” para testes de um edifício modelo. Foram 

realizadas simulações, para dois casos de inércias térmicas – fraca e forte - e também foi variado o 

isolamento da envolvente do edifício. Neste estudo, incidiu-se no caso de Julho (a representar a 

estação de arrefecimento) e no caso de Dezembro (a representar a estação de aquecimento). Foram 

também definidos três períodos de ocupação – Uma ocupação aos fins-de-semana, uma ocupação 

“standard” e uma ocupação constante. O que Tuohy verificou foi que para edifícios de inércia térmica 

forte é gasta mais energia em aquecimento, pelo que esta opção se revela desvantajosa na maioria 

dos casos de inverno. Para os casos de arrefecimento, foram estudadas também opções de 

sombreamento do edifício. Na estação de arrefecimento, o edifício de inércia térmica fraca registou 

períodos de sobreaquecimento e o de maior inércia térmica mantém as temperaturas amenas no 

interior. 

Existem, no entanto, outros estudos que mostram opiniões divergentes relativamente ao impacto da 

inércia térmica num edifício residencial: Finney [4] conclui com o seu trabalho que um edifício de inércia 

térmica mais forte vai gastar cerca de mais 10% de energia, valor que depende do nível de isolamento. 

Por oposição, o guia CIBSE [5] sugere que elementos de inércia térmica mais fraca necessitam de pelo 

menos mais 10% de energia.  

Verbeke [6] concluiu que os edifícios de inércia térmica mais fraca necessitam de mais 4,5% de energia 

que edifícios equivalentes de inércia térmica mais forte e que apresentam um nível de desconforto 

cerca de 20,5% maior. Este estudo foi desenvolvido tendo como base um modelo de ocupação que 

considerava a abertura das janelas para evitar o sobreaquecimento do edifício. No global, o impacto 

do edifício de inércia térmica revelou-se secundário comparativamente a outros parâmetros, como o 

isolamento ou as propriedades dos envidraçados. 

Existem ainda estudos que constatam que o comportamento e características humanas afetam 

significativamente o consumo de energia num edifício, mas são as características do mesmo que vão 

determinar a maior percentagem de gasto energético. Segundo Santin, Itard e Visscher [7], não se 

verifica um grande impacto entre o tipo de ocupantes e a temperatura definida para o sistema de 

climatização de um edifício. Por outro lado, verifica -se um impacto significativo da temperatura de 

controlo no desempenho energético de um edifício, pelo que o estudo conclui que as preferências 

térmicas poderão ser mais importantes que as propriedades térmicas de um edifício. 

Em geral, é bastante complexo generalizar, devendo cada caso ser tratado com o maior detalhe 

possível. Normalmente, os resultados provenientes de simulações de edifícios são discrepantes 

relativamente aos resultados reais, isto porque existem parâmetros muito difíceis de simular – por 

exemplo, o comportamento e preferências dos ocupantes. A esta discrepância a comunidade científica 

chama de “performance gap”. Motuziene e Vilutiene [8] concluíram que uma das principais abordagens 



 3 

a este tipo de estudo passa por reunir informação o mais detalhada possível do edifício, pois dados 

generalizados podem representar desempenhos completamente diferentes. 

Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação tem a seguinte estrutura: 

 Capítulos 2 e 3: Fundamentos teóricos que servem de base para este estudo e algumas 

considerações físicas utilizadas pelo programa de simulação TRNSYS. 

 Capítulo 4: Detalhes do caso real que serviu de ponto de partida para este estudo. 

 Capítulo 5: Sumarização dos resultados da simulação do caso real e validação do modelo, 

testando novos materiais construtivos no mesmo tipo de edifício, assim como verificação do 

impacto da variação de alguns parâmetros no programa de simulação. 

 Capítulo 6: Depois de validado o modelo para os diferentes casos de estudo, procedeu-se à 

análise do comportamento no caso da estação de aquecimento (inverno). Nestas simulações 

foram analisados os efeitos de diferentes perfis de ocupação do edifício assim como de 

diferentes temperaturas de controlo para o sistema de aquecimento adotado. 

 Capítulo 7: Análise para o verão, onde se verificou o comportamento do edifício sem qualquer 

tipo de climatização e, em seguida, o comportamento relativamente a um sistema de 

climatização projetado para temperaturas de referência determinadas com o objetivo de facilitar 

a perceção de conforto térmico pelos ocupantes do edifício. 

 Capítulo 8: Comparação de alguns parâmetros de conforto para os casos de verão e de 

inverno. 

 Capítulo 9: Conclusões finais do trabalho e considerações futuras. 

 

2. Conforto Térmico 

O conforto térmico está associado a um estado de satisfação sentido por uma pessoa relativamente ao 

ambiente térmico que a rodeia. Trata-se, idealmente, do equilíbrio entre a energia que entra com a 

energia que sai do controlo de volume que é o nosso corpo. O conforto térmico é um conceito de cariz 

bastante abstrato, havendo, por esse motivo, inúmeros modelos para o estimar. No entanto, destacam-

se dois modelos, um de carácter mais analítico – o Modelo de Fanger- e outro de carácter mais empírico 

– o Modelo Adaptativo. 
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Modelo de Fanger 

Baseado no balanço de energia entre o corpo humano e o ambiente, este modelo não tem em conta 

fatores mais abstratos como a cultura, o clima e outras dimensões sociais. É dos modelos mais 

conhecidos para determinação dos níveis de conforto e dos mais fáceis de utilizar, por ter 

representação em forma de tabela e de gráfico. 

De acordo com Fanger, o conforto térmico pode ser adquirido quando a taxa de acumulação de energia 

no corpo é zero. Fanger determinou o mecanismo de transferência de calor a entrar e a sair do corpo 

humano, tendo em conta a radiação da envolvente e o fluxo energético do mesmo. 

 

𝑺 = (𝑴 − 𝑾) −  (𝑸𝒔𝒌
̇ + 𝑸𝒓𝒆𝒔

̇ ) (1) 

Onde, 

 

�̇�𝒔𝒌 = 𝑬𝒅𝒊𝒇 + 𝑬𝒓𝒔𝒘 + 𝑪 + 𝑹 (2) 

 𝑸𝒓𝒆𝒔
̇ = 𝑪𝒓𝒆𝒔 + 𝑬𝒓𝒆𝒔 (3) 

são as taxas totais de calor perdido pela pele e pela respiração, respetivamente. 

A Tabela 2-1 esquematiza os parâmetros que entram no cálculo da taxa de acumulação de energia 

proposto por Fanger. Parte destes parâmetros são obtidos através de valores tabelados que podem 

ser consultados no Anexo I. 

 
Parâmetro Grandeza (W/m2) 

S Taxa de calor acumulado no corpo 

M Taxa de Metabolismo 

W Taxa de trabalho mecânico realizado 

𝑄𝑠𝑘
̇  Taxa total de calor perdido através da pele 

𝑄𝑟𝑒𝑠
̇  Taxa total de calor perdido através da respiração 

𝐸𝑑𝑖𝑓 Taxa de calor perdido por difusão do vapor de água através 
da pele 

𝐸𝑟𝑠𝑤 Taxa de calor perdido por evaporação da transpiração 

𝐶 Taxa de calor sensível perdido por convecção 

𝑅 Taxa de calor sensível perdido por radiação 

𝐶𝑟𝑒𝑠 Taxa de calor perdido por convecção na respiração 

𝐸𝑟𝑒𝑠 Taxa de calor perdido por evaporação na respiração 

Tabela 2-1 – Descrição dos parâmetros considerados no mecanismo de transferência de calor de 
Fanger. 
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Fanger definiu dois índices relacionados com o conforto térmico, num estudo que envolveu voluntários 

sujeitos a vários ambientes - PMV (“Predicted Mean Vote”) e o PPD (“Predicted Percentage of 

Dissatisfaction”). O PMV pode ser associado à qualidade do ambiente porque relaciona o impacto 

fisiológico que uma envolvente tem nas pessoas que a rodeiam. Os valores estão organizados segundo 

a Tabela 2-2 de sensação térmica. A expressão (4) permite obter valores para o parâmetro PMV. 

 𝐏𝐌𝐕 ≈ (𝟎, 𝟑𝟎𝟑 𝐞−𝟎,𝟎𝟑𝟔𝐌 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟖) × 𝐒 (4) 

 

Extremamente 
Frio 

Frio 
Ligeiramente 

Frio 
Neutro 

Ligeiramente 
Quente 

Quente 
Extremamente 

Quente 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Tabela 2-2 – Escala de sensação térmica do modelo de Fanger. 

O parâmetro PPD baseia-se no valor de PMV para estimar a percentagem previsível de ocupantes 

insatisfeitos. O cálculo deste valor é feito a partir da expressão (5). 

 

𝑷𝑷𝑫 ≈ (𝟏𝟎𝟎 − 𝟗𝟓 𝒆−𝟎,𝟎𝟑𝟑𝟓𝟑𝑷𝑴𝑽𝟒+𝟎,𝟐𝟏𝟕𝟗𝑷𝑴𝑽𝟐
) (5) 

A relação entre estes dois parâmetros pode ser obtida graficamente como mostra a Figura 2-1. O valor 

de PPD assenta no pressuposto que mesmo quando o PMV é zero, ou seja, quando a sensação térmica 

é neutra, haverá sempre 5% de pessoas insatisfeitas. Como este parâmetro não acrescenta mais 

informação relevante que à já fornecida pelo PMV, não é considerada a sua análise na presente 

dissertação. 

Como complemento à informação fornecida pelo PMV, determina-se “PMV.hora”, que é dado pelo 

produto do timestep com o PMV correspondente. Este parâmetro é utilizado para aumentar a percepção 

do “grau de desconforto” dos ocupantes de um edifício, pelo que é calculado durante o tempo em que 

estes se sentes desconfortáveis. 

É algo difícil a determinação de todas as variáveis que integram a equação de balanço energético deste 

modelo. O programa de simulação TRNSYS é uma ferramenta essencial neste processo, porque 

devolve o índice de PMV em cada instante, mediante as especificações do modelo desenvolvido. 
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Figura 2-1- Relação entre PMV e PPD (tirado do ASHRAE [2]). 

Modelo Adaptativo 

O modelo adaptativo é um modelo em que se têm em consideração fatores relacionados com a cultura, 

clima e estado psicológico dos ocupantes do edifício. Foram feitos vários estudos comportamentais de 

observação do dia-a-dia de pessoas, no sentido de não ignorar o seu papel reativo a uma sensação 

térmica. Por exemplo, é esperado que uma pessoa ao sentir desconforto térmico tome ações para 

contrariar essa sensação (ou mudar de atividade, ou readaptar o vestuário, etc.) 

Neste modelo, admite-se, então, um intervalo de temperaturas operativas interiores a um edifício em 

função da variação da temperatura exterior, que limitam a aceitabilidade dos ocupantes Figura 2-2. A 

temperatura operativa numa zona é dada pela temperatura do ar e a temperatura média radiativa 

proveniente das superfícies que delimitam essa mesma zona. Este modelo não é utilizado na presente 

dissertação, pois esta análise, ao se focar em aspetos mais comportamentais dos ocupantes de um 

edifício, exige um tipo de estudo mais próximo desses mesmos ocupantes. 

 

Figura 2-2- Intervalo de temperaturas operativas aceitáveis em função da temperatura exterior (tirado 
do ASHRAE [2]) 
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3. Ferramenta TRNSYS 

Neste estudo foi utilizado um programa para simulações transientes, o TRNSYS, que tem como fator 

chave o seu carácter modular, permitindo uma fácil concretização do modelo que se quer aplicar assim 

como facilita a adaptação de cada componente incorporado pelo utilizador. 

Ao simular o edifício, utilizou-se um modelo que o divide em zonas de ar. Cada uma dessas zonas tem 

associada uma capacidade térmica do volume de ar correspondente e também outras capacitâncias 

relacionadas com essa zona (correspondentes, por exemplo, a mobiliário ou equipamentos). 

Nesta seção, listam-se os principais processos de transferência de calor a serem considerados pelo 

simulador. Para consultar outros processos, consultar Anexo II. 

Convecção numa Zona de Ar 

O fluxo de calor numa zona de ar dentro de um edifício pode ser obtido pela equação (6)  

 

�̇�𝒊 = �̇�𝒔𝒖𝒑,𝒊 + �̇�𝒊𝒏𝒇,𝒊 + �̇�𝒗𝒆𝒏𝒕 + �̇�𝒊𝒏𝒕,𝒊 + �̇�𝒂𝒅𝒋,𝒊 (6) 

onde, 

�̇�𝑠𝑢𝑝,𝑖 são os ganhos obtidos através das paredes que limitam a zona de ar, 

�̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 são os ganhos derivados das infiltrações, mas apenas contabilizando o ar vindo de fora. 

 

�̇�𝒊𝒏𝒇,𝒊 = �̇�. 𝝆. 𝑪𝒑(𝑻𝒆𝒙𝒕 − 𝑻𝒂𝒓) (7) 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 são ganhos associados a ventilação proveniente de uma fonte definida pelo utilizador, 

por exemplo, um sistema HVAC. 

�̇�𝑖𝑛𝑡,𝑖 são os ganhos internos provenientes de pessoas, equipamento, iluminação, radiadores, 

etc. 

�̇�𝑎𝑑𝑗,𝑖 são ganhos devido ao fluxo de ar de zonas adjacentes à zona em questão 

 

�̇�𝒂𝒅𝒋,𝒊 = �̇�. 𝝆. 𝑪𝒑(𝑻𝒂𝒅𝒋 − 𝑻𝒂𝒓) (8) 

O esquema da contribuição destes fluxos numa zona de ar é dada pela Figura 3-1.  
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Figura 3-1 Balanço numa zona de ar de um edifício.  

Radiação numa Zona de Ar 

As contribuições da radiação para as paredes e janelas estão esquematizadas na Figura 3-2. 

 

Figura 3-2 – Representação do fluxo de energia radiativa numa zona de ar 

 �̇�𝑟,𝑝𝑖 = �̇�𝑖𝑛𝑡,𝑝𝑖 + �̇�𝑠𝑜𝑙,𝑝𝑖 + �̇�𝑙𝑜𝑛𝑔,𝑝𝑖 + �̇�𝑑𝑒𝑓 (9) 

onde, 

�̇�𝑟,𝑝𝑖 são os ganhos radiativos para a temperatura superficial de uma parede da zona em estudo 

�̇�𝑖𝑛𝑡,𝑝𝑖 são ganhos internos radiativos recebidos pela parede. 

�̇�𝑠𝑜𝑙,𝑝𝑖 são os ganhos solares que entram pelas janelas e que são recebidos pela parede. 

�̇�𝑙𝑜𝑛𝑔,𝑝𝑖  é a troca de radiação de grande comprimento de onda entre a parede e as outras 

paredes e janelas da zona. 

�̇�𝑑𝑒𝑓 são outros ganhos radiativos definidos. 

Comportamento Térmico de uma Parede ou Janela 

A Figura 3-3 mostra os fluxos de calor e as temperaturas que caracterizam o comportamento térmico 

de uma parede ou janela. Caso seja uma janela, esta pode ser considerada uma parede externa sem 
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massa térmica, parcialmente transparente à radiação solar, mas opaca relativamente aos ganhos 

internos da radiação de grande comprimento de onda. 

 

Figura 3-3- Fluxos de calor e temperatura numa parede ou janela. 

Onde,  
𝑆𝑠,𝑖  Fluxo de radiação absorvida na superfície interior da parede (ganhos solares e 

radiativos) 

𝑆𝑠,𝑜  Fluxo de radiação absorvida na superfície exterior da parede (ganhos solares) 

�̇�𝑟,𝑠,𝑖  Transferência de radiação com as outras superfícies da zona em estudo 

�̇�𝑟,𝑠,𝑜  Transferência de radiação com as outras superfícies da zona em estudo da perspetiva 

da superfície exterior 

�̇�𝑑𝑒𝑓,𝑖  Fluxo definido pelo utilizador para a parede ou janela 

�̇� 𝑠,𝑖  Fluxo de calor por condução a partir da superfície interior da parede 

�̇�𝑠,𝑜  Fluxo de calor por condução a partir da superfície exterior da parede 

�̇�𝑐,𝑠,𝑖  Fluxo de calor por convecção a partir da superfície interior da parede para o ar no 

interior da zona em estudo 

�̇�𝑐,𝑠,𝑜  Fluxo de calor por convecção a partir da superfície exterior da parede para o ambiente 

𝑇𝑠,𝑖  Temperatura da superfície interior 

𝑇𝑠,𝑜  Temperatura da superfície exterior 

Radiação de Grande Comprimento de Onda 

Cada zona útil de um edifício, se dispuser de um envidraçado, absorve, armazena e liberta energia 

proveniente desses mesmos envidraçados. A redistribuição do calor armazenado realiza-se por 

radiação de grande comprimento de onda e convecção natural, regulada principalmente pela posição 

da massa térmica relativamente à zona. A radiação entre superfícies e o fluxo convectivo entre a 

superfície interior de uma parede e o ar dessa mesma zona são obtidos aproximadamente usando uma 

rede em estrela dada por Seem [14] e representada na Figura 3-4-. Este método recorre a uma 

temperatura fictícia (Tstar) para determinar o fluxo de energia resultante da convecção entre a 

superfície interior de uma parede e o ar e da radiação entre a mesma superfície interior, janelas e outras 
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paredes existentes. Detalhes adicionais sobre o cálculo desse fluxo de energia poderão ser consultados 

no Anexo II. 

 

Figura 3-4- Esquemático do comportamento da troca de radiação de grande comprimento de onda 
entre superfícies e o fluxo convectivo entre a superfície interior de uma zona e o ar da mesma. 

Infiltração, ventilação e acoplamento convectivo 

A infiltração e ventilação são fenómenos que não se devem desprezar durante a simulação de um 

edifício, uma vez que representam renovações do ar interior em cada zona. A infiltração ocorre sempre 

a partir do exterior (o ar no interior da zona mistura-se com o ar vindo do exterior), enquanto a ventilação 

ocorre sempre a partir de uma temperatura controlada (que pode ser variada). As especificações 

associadas ao ganho energético de uma zona por infiltração ou ventilação são apresentadas no Anexo 

II. 

4. Caso de Estudo 

O modelo escolhido como ponto de partida para o estudo desta dissertação baseia-se num edifício real, 

de dois andares, situado na zona da Carrasqueira, concelho de Sesimbra. O edifício é descrito como 

sendo “muito difícil de aquecer” no Inverno, pelo que os ocupantes experienciam muito poucas horas 

de conforto térmico durante a sua ocupação. 

Foi feito um levantamento das características deste edifício para se proceder à sua simulação e 

utilização como modelo. 

Descrição das dimensões e das divisões 
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O edifício que serve de caso de estudo é uma vivenda de dois pisos, com um total de 208,3 m2: 122,7m2 

pertencentes ao rés-do-chão e 85,6m2 ao 1º andar. É composto por 11 divisões, cuja distribuição se 

pode ver na Figura 4-1, representando o piso térreo, e na Figura 4-2, representando o primeiro andar:  

 

Figura 4-1 - Esquema das divisões no Rés-do-Chão do Edifício. 

Os dois pisos são ligados por um lance de escadas existente entre a Sala 1 e a Sala 3. O edifício real 

é um pouco mais complexo do que o esquemático apresentado na Figura 4-3. Para efeitos de 

simulação, desprezou-se alguns cantos de pequenas dimensões que só iriam adicionar complexidade 

geométrica, mas que em termos de simulação seriam irrelevantes. 

 

Figura 4-2 - Esquema das divisões no 1º andar do edifício 

N 

N 
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Figura 4-3 - Esquemático da casa real simulada no programa TRNSYS. 

Dados Climatéricos e do Solo 

A zona da Carrasqueira está situada, de acordo com o RCCTE [12], numa zona climática I1, no Inverno, 

com um número de graus-dia GD = 1190 (número que caracteriza a severidade do clima durante a 

estação de aquecimento e que é igual ao somatório das diferenças positivas registadas entre uma dada 

temperatura base, neste caso 20oC e a temperatura do ar exterior durante a estação de aquecimento) 

e duração da estação de aquecimento de 5,3 meses. No verão, pertence à zona climática V2. 

 

Figura 4-4 - Localização das zonas com clima I1 e V2 [20]. 

Uma vez que não foi possível ter acesso aos ficheiros meteorológicos da zona do edifício, recorreu-se 

aos dados da zona de Lisboa, identificada no RCCTE como pertencente aos mesmos tipos de zona 

durante o período de aquecimento e de arrefecimento – Figura 4-4. Foram ainda recolhidos, a partir 

dos relatórios meteorológicos do IPMA para a agricultura [13], os valores médios mensais das 

temperaturas do solo a uma profundidade de 5 cm (dados de Setembro de 2012 a Agosto de 2013). O 
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valor estimado para o solo onde a casa de situa foi obtido fazendo a média entre as temperaturas 

obtidas nas estações de Setúbal e de Lisboa, considerando que a Carrasqueira fica aproximadamente 

a meia distância destas duas zonas. Os valores considerados para cada mês estão esquematizados 

na Tabela 4-1. 

 

 Média Mensal das Temperaturas do Solo a 5 cm 

Lisboa Setúbal Carrasqueira 
Janeiro 12,13 10,13 11,13 
Fevereiro 11,20 7,76 9,48 
Março 12,87 11,93 12,40 
Abril 15,37 15,70 15,54 
Maio 17,87 20,03 18,95 
Junho 19,87 25,97 22,92 
Julho 23,07 27,35 25,21 
Agosto 23,07 27,50 25,29 
Setembro 20,90 23,47 22,19 
Outubro 17,90 17,07 17,49 
Novembro 13,80 12,07 12,94 
Dezembro 12,50 10,37 11,44 

Tabela 4-1 - Média Mensal das Temperaturas do Solo a 5cm para a Carrasqueira (obtida pelo cálculo 
do valor médio destes valores relativos à localização em Lisboa e em Setúbal) 

Envolvente 

O edifício está situado numa zona ampla e não tem influência de outros edifícios próximos em termos 

de sombreamento. Existem, no entanto, umas árvores do tipo pinheiro bravo, com cerca de 20m de 

altura, que se encontram perto do edifício e cuja copa se sobrepõe a algumas zonas do telhado, 

reduzindo a incidência solar neste. Na Figura 4-5 estão representadas as copas desses pinheiros 

(círculos a verde) e a sua disposição relativamente ao edifício. 

 

Figura 4-5 – Disposição das árvores relativamente ao edifício 

  



 14 

Materiais de Construção 

Depois de se descrever sumariamente a envolvente do edifício, é importante especificar as 

características construtivas do mesmo. O edifício está construído a cerca de 60 cm acima do nível do 

solo. Depois das fundações, existe um espaço preenchido de entulho sobre o qual assenta uma 

camada de betonilha e uma de lamparquet ou cerâmica, consoante a divisão. O edifício assenta sobre 

essa camada e as paredes exteriores têm o perfil indicado na Figura 4-6: 

 

Figura 4-6 – Perfis das paredes exteriores do Edifício. 

No Rés-do-Chão do edifício as paredes são de alvenaria dupla de tijolo com um espaçamento de ar de 

6 cm de espessura. No primeiro andar, é colocada uma camada de 6 cm de espessura de Poliestireno 

Extrudido entre as camadas de tijolo. Este material, para além de ter baixa condutibilidade térmica 

(cerca de 0,035 W/mK), é altamente resistente à absorção de água e é fácil de manusear, sendo um 

isolante térmico muito utilizado em construção. 

O telhado é construído por telha convencional e tem como isolamento interior uma camada de roofmate. 

Foram ainda considerados os pilares e as vigas do edifício como pontes térmicas, revestidas a tijolo e 

sem isolamento. 

Aparelhos de climatização 

A climatização na estação de aquecimento é assegurada por um sistema de aquecimento central 

constituído por uma caldeira a gasóleo que abastece de água quente vários tipos de radiadores 

espalhados pelo edifício. No período de maior calor, existem dois aparelhos de ar condicionado 

instalados na sala do primeiro andar- Sala 3. 

A disposição dos elementos de climatização estão indicados na Figura 4-7 e na Figura 4-8 onde os 

retângulos a vermelho representam radiadores, os retângulos amarelos representam toalheiros e os 

retângulos a azul os aparelhos de ar condicionado. A caldeira encontra-se a cerca de 30 metros do 

edifício e é ligada aos radiadores através de tubos cheios de água e com isolamento de 3.5 cm e de 
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1.8 cm, caso sejam tubos exteriores ou interiores ao edifício, respetivamente. O sistema de 

aquecimento - caldeira, tubos e radiadores - comporta certa de 300 litros de água. Fazem parte do 

sistema dois tipos de conjuntos de tubos, um que transporta a água quente da caldeira até aos 

radiadores, e outro que a devolve à caldeira, já arrefecida, depois das trocas de calor processadas nos 

radiadores. Desta forma, a temperatura de saída da água de um radiador não vai influenciar a 

temperatura de entrada da água quente de um outro radiador. 

 

Figura 4-7 Sinalização dos aparelhos de climatização no andar térreo do edifício. 

A expressão (12) traduz a emissão de cada radiador. 

 

�̇� = 𝑸�̇�(
𝜟𝑻

𝜟𝑻𝑵

)𝒏 (10) 

Onde 𝑄�̇� é a emissão de um radiador para uma variação temperatura de ensaio 𝛥𝑇𝑁. 

 

Figura 4-8- Sinalização dos aparelhos de climatização no 1º andar do edifício. 
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Estes valores estão tabelados e podem ser obtidos a partir das fichas técnicas de cada tipo de radiador. 

No Anexo III, estão as expressões para cada tipo de radiador instalado no edifício. Estas são de 

extrema importância, visto terem sido acopladas às respetivas divisões do edifício simulado. 

Para calcular a temperatura da água à saída de cada radiador, recorreu-se à expressão (11): 

 

�̇� = �̇�𝑪𝒑(𝑻𝒊 − 𝑻𝒔) (11) 

Onde se considerou 𝑇𝑖 =
(𝑇𝑖𝑛+𝑇𝑜𝑢𝑡)

2
 para a temperatura média do radiador, obtida a partir da temperatura 

de entrada, Tin, e a temperatura de saída, Tout,  da água no radiador. Conjugando as expressões (10) e 

(11) foi possível criar o modelo dos radiadores para o edifício, considerando que os radiadores têm 

capacidade de usar a potência que lhes é aplicada. 

De referir ainda que todo o sistema de climatização é controlado por um termostato que está definido 

para uma temperatura de 20oC das 8h às 20h e 18oC das 20h às 8h. 

Ocupação 

Ainda a referir que não foram consideradas as contribuições térmicas da iluminação e de 

eletrodomésticos, visto estes não serem expressivos no estudo em geral. 

Considerou-se para o edifício uma ocupação de um fim-de-semana quinzenalmente. Este “fim-de-

semana” é um período de 58 horas e foi descrito a seguinte forma: 

 A casa é ocupada por volta das 10h de sábado, por duas pessoas. 

 Das 13h de sábado até às 17h de domingo, a casa tem 8 pessoas no seu interior. 

 A casa fica com duas pessoas até às 20h de segunda-feira. 

Os capítulos seguintes apresentam os resultados das simulações efetuadas no âmbito deste trabalho. 

Numa fase inicial procedeu-se à validação do caso real, de outros materiais construtivos no mesmo 

tipo de edifício, e de dois parâmetros que poderiam ter impacto nos resultados finais – coeficiente 

convectivo no interior do edifício e base de tempo das paredes. O capítulo 6 apresenta os resultados 

dos testes realizados variando a temperatura com que se controlava o sistema de climatização durante 

um período de um fim-de-semana, durante a estação de aquecimento. No capítulo 7 podem-se verificar 

os resultados dos edifícios num período durante o verão. Foram estudados os casos em que o edifício 

não tinha nenhum sistema de arrefecimento e depois o seu comportamento com um sistema de 

arrefecimento projetado. Para os capítulos 6 e 7 são considerados edifícios de métodos construtivos e 

perfis de ocupação diferentes.  
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5. Simulações e Análise de Resultados - Validação do Modelo 

Simulação 1: Caso Real 

O edifício descrito no capítulo anterior foi simulado no TRNSYS, de acordo com as condições de 

utilização a que está sujeito. Devido à grande quantidade de divisões que o edifício apresenta, e pelo 

facto do termostato se encontrar nesta sala no caso real, optou-se por registar apenas os dados da 

divisão mais utilizada no edifício - a sala 1. Esta sala é de extrema importância pois é nela que se 

encontra o termostato que regula o sistema de aquecimento de todo o edifício. 

Esta divisão assenta numa base de construção a cerca de 0,6 cm de altura relativamente ao nível do 

solo. Nela existem três radiadores de 8 módulos cada (consultar Anexo III) e uma lareira tradicional. 

Apesar de não se ter considerado a utilização da lareira como primeira fonte de aquecimento no edifício, 

esta desempenha um papel fundamental no aumento da infiltração de ar exterior nesta divisão. No 

total, foi deita uma simulação para uma infiltração de 2 l/h de ar do exterior neste espaço, considerando 

também a contribuição das juntas das janelas e das portas. A sala 1 apresenta ainda uma placa de 

Pladur a tapar uma das portas, que foi inutilizada. Esta zona é considerada um pedaço de parede 

composto não só por este material, como também por madeira de carvalho (de densidade cerca de 720 

kg/m3), material constituinte da porta. 

O valor inicial da temperatura do ar no interior foi estabelecido como 12oC e uma humidade relativa de 

25%.  

Os dois fins-de-semana de ocupação no mês de Janeiro estão representados na Figura 5-1. Por 

observação desta figura, pode verificar-se que o sistema de climatização do edifício em estudo permite 

uma alteração quase instantânea da temperatura do ar dentro do edifício. Este sistema é controlado 

por um termostato colocado na Sala 1, pelo que a utilização do sistema de climatização irá depender 

da temperatura do ar nessa sala. É possível constatar que as condições de temperatura definidas no 

termostato - 20oC das 8h às 20h e 18oC das 20h às 8h - são atingidas logo no primeiro dia de utilização 

(em ambos os fins de semana de ocupação). 

Na divisão em estudo, o ar interior é pouco sensível às variações de temperatura no exterior. Apesar 

das amplitudes da temperatura exterior serem relativamente grandes (podendo chegar aos 9 oC, por 

observação da Figura 5-1), no interior, essas amplitudes são atenuadas, tomando valores de cerca de 

2 oC.  

Apesar das condições exigidas pelo sistema de climatização serem satisfeitas com relativa facilidade, 

pode constatar-se na Figura 5-2 que isso não se traduz em conforto térmico dos ocupantes, aquando 

a ocupação. A sombreado encontra-se indicado o período de ocupação, correspondente a um fim-de-

semana de 58 horas, como já fora descrito no capítulo anterior. 

A Figura 5-2 apresenta oscilações decorrentes do programa de simulação, mas que em nada 

interferem com a análise do edifício. Pode, porém, verificar-se a relação direta entre o parâmetro PMV, 

que reflete o grau de conforto térmico dos ocupantes, e as temperaturas do ar e superficial (que é dada 

pela média das temperaturas das paredes). 
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Figura 5-1 Perfil da Temperatura do Ar na Sala 1 durante o mês de Janeiro 

 

Figura 5-2 Temperatura do Ar, Superficial e PMV correspondentes à Sala 1 
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Como visto na secção Conforto Térmico, a perceção da temperatura ambiente por parte do ocupante 

depende da temperatura do ar como também da temperatura média radiativa proveniente das 

superfícies que envolvem uma divisão. Na Figura 5-2, está representada a temperatura do ar da “Sala 

1”, a temperatura superficial média, e o PMV que resulta do modelo de Fanger e se relaciona com o 

conforto térmico dos ocupantes do edifício. 

Aquando a ocupação, o edifício encontrava-se desconfortavelmente frio, com valores de PMV abaixo 

de três. Assim sendo, é de esperar que os ocupantes, no instante em que ocupam a casa, a sintam 

extremamente fria. 

De realçar que à medida que o tempo de ocupação vai aumentando, a resposta térmica do edifício 

evolui no sentido de se tornar termicamente mais confortável. O valor do PMV é crescente nos períodos 

diurnos, no entanto, mantém-se ou decresce nos períodos noturnos. 

Consideração de novos materiais construtivos 

Com a simulação do modelo anterior, pôde-se verificar que para ocupações de 1 fim-de-semana de 15 

em 15 dias, a casa dá sempre a perceção de estar muito fria no início da ocupação. Essa sensação vai 

atenuando lentamente, embora nunca desapareça. 

Neste tópico optou-se por estudar o impacto de diferentes materiais na construção do edifício de forma 

a analisar a sua influência no conforto térmico dos seus ocupantes, comparando também diferentes 

períodos de ocupação. Para simplificar a análise, considerou-se apenas um ocupante dentro da sala 

principal do edifício- “Sala 1”. O ocupante é definido como sendo de estatura média, com calças, camisa 

e camisola vestidas e em situação de repouso. 

Relação entre a Inércia Térmica de um Edifício e a sua Massa Superficial Útil 

A Inércia Térmica é associada à resistência de um material à mudança de temperatura. É um parâmetro 

que não pode ser medido diretamente, mas que está relacionado massa superficial útil, 𝑴𝒔𝒊. De acordo 

com o antigo RCCTE [12], é obtida a partir do cálculo do parâmetro, It, pela expressão (12), onde 𝑆𝑖  é 

a área de superfície interna do elemento construtivo e 𝐴𝑝 é a área útil do pavimento: 

 

𝐈𝐭 =
∑ 𝑴𝒔𝒊𝑺𝒊

𝑨𝒑

 
(12) 
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Classe de Inércia Térmica It (kg/m2) 

Fraca It < 150 

Média 150≤ It ≤400 

Forte It > 400 

Tabela 5-1 Intervalos de definição de Inércia Térmica. 

Edifício de Inércia Térmica Média (It ≈ 326 Kg/m2) - Alvenaria Dupla com uma camada de Poliestireno 

Extrudido de Isolamento 

Estes materiais construtivos foram escolhidos para que o edifício em estudo se aproximasse do caso 

real estudado anteriormente- Figura 4-6. Na Tabela 5-2 estão as propriedades dos materiais de 

construção que resultaram num edifício massa superficial útil de 326 kg/m2 e na Figura 5-3 está 

representado o perfil da parede. 

Material Massa 
Volúmica 
(kg/m3) 

Condutibilidade 
Térmica λ 
(kJ/h.m.K) 

Calor 
Específico 
(kJ/kg.K) 

Espessura 
(m) 

Reboco de Gesso 1200 1,5 1,84 0,02 
Tijolo 750 0,9 1,84 0,15 

Poliestireno Extrudido 40 0,144 1,47 0,06 
Tijolo 750 0,9 1,84 0,11 

Estuque 1200 1,26 1,84 0,02 

 

Tabela 5-2 – Tabela de propriedades dos materiais de Construção de inércia térmica média. 

 

Figura 5-3 – Perfil da Parede de Inércia Térmica Media considerada. 

Edifício de Inércia Térmica Fraca (It ≈ 138 Kg/m2) 

Para este caso, foi necessário escolher um material construtivo, “Material Leve”, para diminuir a massa 

volúmica do edifício e manter a condutibilidade térmica das paredes, sem alterar as condições de 
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estabilidade exigidas pelo programa de simulação. Na Tabela 5-3 estão as propriedades dos materiais 

de construção constituintes das novas paredes do edifício e na Figura 5-4 o perfil da parede do edifício 

correspondente. 

Material Massa 
Volúmica 
(kg/m3) 

Condutibilidade 
Térmica λ 
(kJ/h.mK) 

Calor 
Específico 
(kJ/kg.K) 

Espessura 
(m) 

Reboco de Gesso 1200 1,5 1,84 0,1* 
“Material Leve” 260 0,9 1,18 0,15* 

Poliestireno Extrudido 40 0,144 1,47 0,06 
“Material Leve” 260 0,9 1,18 0,11* 

Estuque 1200 1,26 1,84 0,01 

Tabela 5-3- Tabela de propriedades dos materiais de Construção de inércia térmica baixa.

 

Figura 5-4 Perfil da Parede de Inércia Térmica 
Fraca considerada. 

 

 

Figura 5-5 Perfil da Parede de Inércia Térmica 
Forte considerada 

Edifício de Inércia Térmica Forte (It ≈ 771 Kg/m2) 

Para um caso no “extremo” oposto, definiu-se materiais construtivos no sentido de aumentar a massa 

térmica do edifício, mantendo a condutibilidade térmica. Na Tabela 5-4, estão as propriedades dos 

materiais de construção e na Figura 5-5 a sua disposição.  

Material 
Massa 

Volúmica 
(kg/m3) 

Condutibilidade 
Térmica λ 
(kJ/h.mK) 

Calor 
Específico 
(kJ/kg.K) 

Espessura 
(m) 

Reboco de Gesso 1200 1,5 1,84 0,02* 
“Material Pesado” 3000 0,9 1,84 0,05* 
Poliestireno Extrudido 40 0,144 1,47 0,08 
“Material Pesado” 3000 0,9 1,18 0,08* 
Estuque 1200 1,26 1,84 0,02 

Tabela 5-4- Tabela de propriedades dos materiais de Construção de inércia térmica forte. 

Material Leve 

Material Leve 

Material Pesado 

Material Pesado 
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Simulação 2: Comparação entre Tipos de Edifícios 

Neste tópico, procede-se à análise de cada um dos novos casos descritos anteriormente. Para efeitos 

de simulação, foram mantidos o sistema de climatização e o limite do controlador de temperatura 

situado na Sala 1. 

A Figura 5-6 mostra o perfil de temperaturas de cada edifício perante a ocupação escolhida. Apesar 

de a temperatura do ar reagir rapidamente aos valores definidos pelo sistema de climatização, e que 

por isso tem comportamentos semelhantes qualquer que seja o método construtivo utilizado, pode 

verificar-se que o perfil de temperatura superficial já é sensível ao tipo de edifício -Figura 5-7. O 

intervalo a sombreado nos gráficos corresponde ao segundo fim-de-semana de ocupação do mês de 

Janeiro, escolhido para evitar a influência dos parâmetros de entrada.  

Pode verificar-se que a temperatura do ar é atingida logo no primeiro dia (cerca de 3 horas depois do 

início da ocupação). Relativamente à temperatura superficial, existem diferenças de comportamento 

durante os períodos noturnos e diurnos, revelando a sensibilidade deste tipo de construção às 

amplitudes térmicas da temperatura exterior. É possível ainda verificar na Figura 5-6 que no último dia, 

o edifício de inércia térmica fraca consegue superar as temperaturas definidas para o sistema de 

climatização. Nos outros casos, a temperatura do ar nunca ultrapassa a temperatura do termostato. 

 

Figura 5-6 Perfil de Temperatura do Ar para os três tipos de edifícios. 
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Figura 5-7 Perfil de Temperatura Superficial para os três tipos de edifício. 

Na Figura 5-7 pode constatar-se que à medida que a inércia se torna mais forte, as temperaturas nas 

paredes são menos sensíveis às alterações das temperaturas exteriores. A Tabela 5-5 sumariza alguns 

dados resultantes da simulação, nomeadamente o tempo que se demora a atingir a temperatura 

pretendida na Sala 1, a energia gasta nesse processo e a energia total gasta para aquecimento durante 

o fim-de-semana de ocupação.  

 
Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até 20oC (horas) Energia até 20oC 

(kWh) 

Energia Total (kWh) 

Fraca 3,02 45,3 249,2 

Média 4,03 67,4 439,1 

Forte 5,03 90,3 636,6 

Tabela 5-5 – Alguns dados relativos ao fim de semana de ocupação representado na Figura 5-6. 

Nas condições da presente simulação, o caso de maior massa térmica representa mais duas horas até 

se conseguir atingir a temperatura do ar na Sala 1 comparativamente ao edifício de mais baixa massa 

térmica. A energia necessária para atingir essa temperatura estipulada (20oC) também é maior à 

medida que aumenta a massa térmica dos elementos construtivos do edifício, no entanto, 

comparativamente à energia total gasta durante o período de ocupação, pode verificar-se que o edifício 

de inércia térmica mais fraca é o que usa a maior percentagem de energia na fase inicial (cerca de 

18%, em contraste com 15% e 14%, dos edifícios de inércia térmica média e forte, respetivamente). 
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Pode concluir-se que o sistema de climatização tem uma boa capacidade para lidar com as condições 

estipuladas pelos ocupantes, uma vez que as temperaturas são facilmente atingidas em todos os casos 

simulados. No entanto, essas condições de temperatura não servem para garantir as condições de 

conforto aos ocupantes do edifício. A Figura 5-8 representa os perfis do parâmetro PMV em cada caso 

de estudo. 

 

Figura 5-8 Comparação de perfil de PMV para os três casos de estudo. 

No instante inicial de ocupação da casa, é possível constatar valores muito baixos para o PMV em 

todos os casos, o que significaria que os ocupantes iriam sentir bastante frio nessa altura. Os valores 

deste parâmetro vão variando durante a ocupação (variação que ser de mais de 0,5 valores de PMV). 

No segundo fim-de-semana, também por contribuição da temperatura atmosférica que entra na 

simulação, é possível, no último dia, alcançar um valor de conforto na zona do “ligeiramente frio”.  

Apesar de o termostato definir uns valores ótimos para as temperaturas do ar no interior do edifício, 

este não está adequado ao conforto térmico de um ocupante do edifício. 

A baixa, mas mesmo assim notória, diferença entre os casos dos edifícios de massas térmicas 

diferentes, faz com que se possa verificar algumas vantagens de uma casa de inércia térmica fraca 

neste perfil de ocupação mais esporádico, pois é a que mostra valores de PMV mais próximos de zero.  
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Simulação 3: Variação do Coeficiente Convectivo 

Os valores dos coeficientes de transferência nas paredes interiores de um edifício, num simulador 

dinâmico, baseiam-se em casos de estudo isolados e pequenas dimensões. Estudos mostram a 

relação entre estes valores e os casos reais. A maioria dos estudos utiliza modelos de pequenas 

dimensões e adota a água como fluído a estudar por ser mais fácil e prático de reproduzir. Khalifa e 

Marshall [17] desenvolveram relações entre os coeficientes convectivos considerados nos programas 

de simulação e os registados em casos reais. Num estudo em que englobam vários casos modelo 

(baseando-se num quarto de 2,95x2,35x2,09 m3), os autores concluem que o coeficiente de 

transferência se revela 1,7 vezes maior que o considerado nas simulações e que a discrepância 

aumenta o fator para 2 quando nos casos de estudo se utiliza um ventiloconvector como fonte de calor 

do espaço. 

Tendo em conta estas conclusões, resolveu-se nesta fase verificar o impacto da variação do coeficiente 

convectivo. Assim sendo, foram analisados os casos para o coeficiente convectivo, hconv, pré-definido 

pelo sistema e para um coeficiente 1,7 vezes maior. Apenas foram considerados os casos dos edifícios 

de inércia térmica mais fraca e mais forte para avaliar o impacto destas modificações no presente 

modelo, uma vez que o edifício de inércia térmica média representa uma situação intermédia. Faz-se 

então a recolha de dados da temperatura do ar e da temperatura superficial na “Sala 1”, para cada 

caso. 

Edifício de Inércia Térmica Fraca 

 

Figura 5-9 Diferenças ao nível da temperatura do ar para os dois tipos de coeficientes de convecção 
considerados – edifício de inércia térmica fraca. 
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Figura 5-10 Diferenças ao nível da temperatura superficial para os dois tipos de coeficientes de 
convecção considerados. 

Edifício de Inércia Térmica Forte 

 

Figura 5-11 Diferenças ao nível da temperatura do ar para os dois tipos de coeficientes de convecção 
considerados – edifício de inércia térmica forte. 
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Figura 5-12 Diferenças ao nível da temperatura superficial para os dois tipos de coeficientes de 
convecção considerados – edifício de inércia térmica forte. 

Por observação da Figura 5-9 e da Figura 5-10, verifica-se que, para valores de coeficientes 

convectivos maiores, tanto a temperatura do ar como a temperatura superficial vão ser ligeiramente 

superiores. A mesma conclusão pode ser tirada para o caso do edifício de inércia térmica forte - Figura 

5-11 e Figura 5-12. No entanto, é importante referir que por observação da Figura 5-11 se verificou 

uma diferença de 0,41oC, valor cerca de 2,28 vezes maior que a diferença obtida no caso do edifício 

de mais fraca inércia térmica - Figura 5-9. Em qualquer dos casos, a diferença de temperaturas é da 

ordem das décimas de grau, pelo que o impacto na determinação dos parâmetros de conforto dos 

ocupantes do edifício espera-se mínima.  

Embora a análise destas temperaturas permitam tirar algumas conclusões sobre sensibilidade do 

modelo de simulação à variação do parâmetro de coeficiente convectivo, é necessário verificar se em 

termos de necessidades energéticas existem diferenças significativas- Tabela 5-6.  

Diferença de Energia 

Caso Valor Absoluto 
(kW.h) 

Percentagem (%) 

Inércia Térmica Fraca 22,27 3,4 

Inércia Térmica Forte 3,19 1,3 

Tabela 5-6 Diferenças em termos de Energia gasta num fim-de-semana de ocupação. 

As energias gastas em aquecimento para um fim-de-semana de ocupação, variando os coeficientes 

convectivos considerados em cada simulação, revelam-se bastante próximas. Neste modelo, uma 

variação a este nível do coeficiente convectivo não altera significativamente os dados a analisar. 
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Simulação 4: Estudo da Variação da Base Tempo 

A base de tempo é usada para calcular os coeficientes que descrevem o comportamento térmico das 

paredes de um edifício ao longo do tempo. Estes coeficientes são essencialmente valores que indicam 

o quão importante é a diferença de temperatura ao longo de uma parede e a energia transferida através 

da parede há n bases de tempo atrás. 

Embora não exista uma relação determinada entre o material construtivo e a base de tempo de uma 

parede a escolher no simulador, verificou-se o impacto da variação deste parâmetro na temperatura do 

ar, PMV e energia gasta em cada simulação. Inicialmente a base de tempo estava definida para todos 

os casos construtivos como sendo 1 hora. Para o edifício de mais fraca inércia térmica, reduziu-se esse 

valor para 12 minutos. Para o edifício de mais elevada inércia térmica, aumentou-se o valor para 4 

horas. Por análise dos dados resultantes, verificou-se que a variação da base de tempo não tem 

relevância nem um impacto significativo nos resultados obtidos, pelo que se optou por, no restante 

trabalho desenvolvido, manter a base de tempo pré-definida. 

 

Figura 5-13 Diferenças ao nível da temperatura do ar para bases de tempo de 1 hora e de 12 minutos 
– edifício de inércia térmica fraca 
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Figura 5-14 Diferenças ao nível da temperatura superficial para bases de tempo de 1 hora e de 12 
minutos – edifício de inércia térmica fraca 

 

Figura 5-15 Diferenças ao nível da temperatura do ar para bases de tempo de 1 hora e de 4 horas – 
edifício de inércia térmica forte 
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Figura 5-16 Diferenças ao nível da temperatura superficial para bases de tempo de 1 hora e de 4 
horas – edifício de inércia térmica forte. 

No caso do edifício de inércia térmica fraca foram feitas simulações para bases de tempo das paredes 

de 1 hora e de 12 minutos. A Figura 5-13 representa o impacto desta variação na temperatura do ar 

da Sala 1 durante um período de ocupação. Como resultado obteve-se uma diferença de 0,85oC, valor 

que não é constante e que, por análise da curva, tende a diminuir. Na Figura 5-14 a diferença também 

reside na ordem das décimas de grau. A temperatura atingida pelas paredes é ligeiramente superior 

no caso em que foi escolhida a base de tempo de 1 hora.  

A alteração da base de tempo, no caso do edifício de inércia térmica mais forte, também dá resultados 

semelhantes, como se pode constatar na Figura 5-15 e na Figura 5-16.  

É bastante visível o impacto da base de tempo em termos de simulação. Nos gráficos anteriores da 

temperatura superficial é possível verificar que o efeito “escada” da simulação é proporcional ao valor 

estabelecido da base de tempo. 

Diferença de Energia 

Caso Valor Absoluto 
(kW.h) 

Percentagem (%) 

Inércia Térmica Fraca 0,23 0 

Inércia Térmica Forte 0,24 O,1 

Tabela 5-7 Diferenças de energia gastas entre os casos de base tempo diferentes. 
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6. Simulações e Análise de Resultados – Variação das Temperaturas de 
Aquecimento 

Simulação 5: Termostato com Temperaturas Limite de Referência 

A simulação 2 revelou que, apesar do sistema de aquecimento central responder de forma adequada 

às temperaturas escolhidas para o termostato, estas dificilmente garantem conforto térmico no interior 

da Sala 1, num fim-de-semana de ocupação durante o mês de Janeiro. Desta forma, resolveu-se 

introduzir uma pequena alteração para um novo conjunto de simulações. Foi retirado o controlo do 

termostato, de forma a se poder observar que temperaturas na Sala 1 seria possível atingir sem 

qualquer tipo de constrangimento de temperatura (Anexo IV). De notar que o sistema de aquecimento 

central é mantido o mesmo e, nesse caso, o termostato da caldeira funcionaria da mesma forma. 

É necessário chegar a uma temperatura do ar na qual o ocupante se sentirá confortável. Embora o 

conforto seja um parâmetro complexo e difícil de determinar, é importante encontrar uma relação com 

a temperatura do ar, porque este parâmetro é mais facilmente registado e controlado (por meio de um 

termostato, por exemplo). Deste modo, definiu-se um intervalo de valores de PMV, positivos ou 

negativos, da ordem de 10-3 ou menores (em valor absoluto), para os quais se assume que o ocupante 

está em conforto térmico. Ao obter a lista desses valores, determinou-se o valor médio das 

temperaturas do ar nos instantes correspondentes - Tabela 6-1.  

Caso Temperatura Média 
do Ar (oC) 

Inércia Térmica Fraca 25 

Inércia Térmica Média 24 

Inércia Térmica Forte 26 

Tabela 6-1 Temperaturas médias do ar para PMV próximo de zero. 

Estes valores foram utilizados como limite de termostato para cada uns dos casos construtivos 

correspondentes. Assim sendo, sempre que as temperaturas superam os valores listados na Tabela 

6-1, o sistema de aquecimento é desligado. Este conjunto de simulações baseia-se no mesmo fim-de-

semana de Janeiro (58 horas de ocupação), de forma a garantir as mesmas condições climatéricas a 

influenciar o edifício. 



 32 

Ocupação Quinzenal 

 

Por observação dos gráficos anteriores, é importante registar que o aquecimento do edifício permite 

que seja atingido o limite de temperatura, e que nestas condições os parâmetros de conforto se tornam 

mais satisfatórios. Apesar das simulações para cada edifício terem definidos parâmetros diferentes de 

limite de temperatura do ar, espera-se que seja possível atingir, em cada uma delas, as condições de 

conforto mais facilmente. Através da observação da Figura 6-1, correspondente ao caso do edifício de 

mais fraca inércia térmica, da Figura 6-2, ao de inércia térmica média e da Figura 6-3 ao de inércia 

térmica forte, verifica-se que quanto maior é a massa térmica correspondente ao edifício, menor será 

o tempo em que este se encontra à temperatura definida no termostato. Para este conjunto de 

temperaturas, maiores que as definidas na Simulação 2, o sistema de climatização já não é capaz de 

dar uma resposta tão imediata. O aumento da temperatura de controlo vai exigir mais energia.  

 

Figura 6-1 Perfil de temperatura para o edifício de 
fraca inércia térmica com valor limite de 25oC, 

ocupação quinzenal. 

 

Figura 6-2 Perfil de temperatura para o edifício de 
inércia térmica média com valor limite de 24oC, 

ocupação quinzenal. 

 

 

Figura 6-3 Perfil de temperatura para o edifício de 
inércia térmica forte com valor limite de 26oC, 

ocupação quinzenal. 
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Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até Tref 
(horas) 

Tempo até atingir 
PMV -0,5 
(horas) 

Energia até Tref 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 8,28 6 152,7 582,7 

Média 18,17 17,12 349,1 781,4 

Forte 48,4 28,2 931,6 1078 

Tabela 6-2 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato otimizada e 

uma ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. 

Na Tabela 6-2 estão as especificações resposta de cada edifício às condições definidas. A coluna 

“Tempo até Tref” da Tabela 6-2 representa o tempo desde o início da ocupação que o edifício demora 

até atingir a temperatura definida no termostato. Este dado ajuda a ter uma visão mais intuitiva da 

resposta de cada edifício, apesar das temperaturas de cada termostato serem diferentes. Em termos 

energéticos, também é calculada a quantidade de energia necessária desde o início da ocupação até 

ser atingida a temperatura definida no termostato- a coluna “Energia até Tref” da Tabela 6-2. Quanto 

mais forte é a inércia térmica do edifício, mais energia é gasta a atingir a temperatura estabelecida e 

maior é a percentagem dessa mesma energia comparativamente ao gasto total. 

Relativamente à temperatura superficial, o edifício de inércia térmica fraca tem um aumento mais rápido 

da mesma. 

 

Figura 6-4 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos, ocupação de um 
fim-de-semana de 15 em 15 dias. 
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Na Figura 6-4 é feita a comparação dos valores de PMV de cada simulação, permitindo chegar a 

conclusões em termos de conforto térmico do ocupante do edifício. A sombreado encontra-se a zona 

de conforto térmico considerada (-0,5 < PMV < 0,5). Mesmo com as temperaturas otimizadas para cada 

caso, pode verificar-se que o edifício de inércia térmica mais fraca é o que proporciona mais tempo de 

conforto aos seus ocupantes. No entanto, por observação do gráfico, constata-se que também são 

atingidos valores positivos de PMV. Apesar destes se encontrarem ainda no intervalo de conforto, os 

parâmetros positivos de PMV indicam que está a haver desperdício de energia, pelo que a temperatura 

no termostato não é a mais indicada. No período final de ocupação, o edifício de menor inércia térmica 

também atinge valores positivos, no entanto, o tempo de conforto é significativamente menor, o que 

sugere que este tipo de edifício poderá ser desadequado a este tipo de ocupação tão intermitente. 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Conforto Desconforto Frio 
(horas) 

PMV.hora (horas) 

Fraca 52,00 6,00 -8,04 

Média 40,95 17,05 -17,36 

Forte 30,00 28,00 -30,89 

Tabela 6-3 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura 
de termostato otimizada e uma ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias 

A Tabela 6-3 permite resumir alguns dados importantes retirados desta simulação. Pode verificar-se 

uma tendência para o número de horas de conforto dentro da sala em estudo ser menor quanto maior 

for a massa térmica do edifício. O valor de PMV.hora permite relacionar o PMV de uma situação em 

desconforto com o tempo em que o ocupante está em desconforto. O sinal negativo desses valores 

indica que o desconforto que se está a considerar é o desconforto por frio. 

Ocupação Semanal 

No sentido de verificar o impacto da ocupação sazonal na época fria, decidiu-se criar um novo perfil de 

ocupação mais regular – ocupação de todos os fins-de-semana (período de 58 horas). Foi feita a 

mesma análise de temperatura do ar, superficial, parâmetros de conforto PMV e energia. 
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Figura 6-5 Perfil de temperatura para o edifício de 
fraca inércia térmica com valor limite de 25oC, 

ocupação de todos os fins-de-semana. 

 

Figura 6-6 Perfil de temperatura para o edifício de 
inércia térmica média com valor limite de 24oC, 

ocupação de todos os fins-de-semana. 

 

Figura 6-7 Perfil de temperatura para o edifício de inércia 
térmica forte com valor limite de 26oC, ocupação de todos 

os fins-de-semana 

Quando sujeitos a este tipo de ocupação, os edifícios “respondem” de forma semelhante ao caso 

anterior de ocupação de 15 em 15 dias. Por observação da Figura 6-5, que descreve o comportamento 

do edifício de mais fraca inércia térmica, a Figura 6-6, o de inércia térmica média, e a Figura 6-7, o de 

inércia térmica forte, pode verificar-se um comportamento semelhante aos casos da ocupação de 15 

em 15 dias. No entanto, no geral, as temperaturas estabelecidas como limite no termostato são 

atingidas mais facilmente. De notar que as temperaturas iniciais do ar e das paredes é ligeiramente 

diferente. A alteração de ocupação tem, portanto, impacto nas condições iniciais do edifício (no começo 

do fim de semana), logo o edifício irá responder de maneira diferente. Estes dados podem-se confirmar 

na Tabela 6-4, de onde se pode concluir também para este caso que a uma maior massa térmica de 

um edifício, está associado um maior período de tempo desde o início da ocupação até se atingir a 

temperatura de referência ou o patamar da zona de conforto. Na Tabela 6-5 pode verificar-se valores 

de horas de conforto correspondentes a percentagens do total de ocupação de 90% (no edifício de 

inércia fraca), 88% (no edifício de inércia média) e 69% (no edifício de inércia forte). 
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Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até Tref 
(horas) 

Tempo até atingir 
PMV -0,5 
(horas) 

Energia até Tref 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 7,17 5,27 131,36 573,84 

Média 6,23 7,00 113,78 697,26 

Forte 28,47 17,45 523,39 987,07 

Tabela 6-4 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato otimizada e 
uma ocupação de todos os fins-de-semana. 

 

Figura 6-8 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos. 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Conforto (horas) Desconforto Frio 
(horas) 

PMV.hora (horas) 

Fraca 52,45 5,55 -7,33 

Média 51,32 6,68 -7,25 

Forte 40,00 18,00 -12,87 

Tabela 6-5 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura 
de termostato otimizada, ocupação todos os fins-de-semana. 

O PMV.hora da Tabela 6-5 reflete o nível de desconforto que um ocupante sente. Para esta ocupação, 

os valores para a inércia térmica fraca e média são bastante semelhantes, no entanto, é de destacar o 
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valor mais elevado (em termos absolutos) para o edifício de inércia térmica mais forte. O sinal negativo 

indica que o desconforto está relacionado com uma sensação de frio. Este valor mostra que dos três 

casos construtivos, o edifício de inércia térmica mais forte é o menos adequado para este tipo de 

utilizações. 

Ocupação “Contínua” 

Este perfil de ocupação tem como objetivo simular uma utilização mais regular do edifício. Assim sendo, 

assume-se uma ocupação do edifício das 0h-10h e das 20h-24h, com exceção dos sábados, domingos 

e segundas-feiras que, quinzenalmente, têm perfil de ocupação igual ao dos fins-de-semana de 58 

horas até agora utilizados. Esta consideração permitiu simplificar o ciclo de ocupação, e permitir que a 

casa fique cerca de 15 horas desocupada antes do fim-de-semana que se pretende estudar. 

Relativamente aos resultados propriamente ditos, o caso de ocupação contínua vai atenuar algumas 

diferenças existentes nos edifícios a nível de comportamento térmico.  

 

Figura 6-9 Perfil de temperatura para o edifício de 
fraca inércia térmica com valor limite de 25oC, 

ocupação continua. 

 

Figura 6-10 Perfil de temperatura para o edifício de 
inércia térmica média com valor limite de 24oC, 

ocupação contínua. 

 

Figura 6-11 Perfil de temperatura para o edifício de inércia 
térmica forte com valor limite de 26oC, ocupação contínua. 
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Nos gráficos anteriores, pode verificar-se o impacto do tipo de construção na temperatura inicial, quer 

da temperatura do ar na Sala 1, quer da temperatura superficial. O edifício de inércia térmica mais forte 

apresenta valores iniciais de temperatura maiores que os restantes casos, precisando de menos tempo 

para o seu ocupante atingir o conforto térmico- Figura 6-12 e Tabela 6-6. Em termos de resposta de 

temperaturas, esta também vai ser distinta, demorando quase o dobro do tempo no caso do edifício de 

inércia térmica fraca. 

 

Figura 6-12 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos. 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até Tref 
(horas) 

Tempo até atingir 
PMV -0,5 
(horas) 

Energia até Tref 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 1,10 0,68 15,96 444,17 

Média 0,6 0,57 6,86 439,71 

Forte 0,7 0,35 8,39 626,42 

Tabela 6-6 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato otimizada e 
uma ocupação contínua. 

Da Tabela 6-7, pode verificar-se que a temperatura estimada para o caso de inércia térmica maior leva 

a ligeiro grau de desconforto térmico por excesso de calor, fenómeno indesejado aquando a época de 

aquecimento visto estar relacionado a um desperdício de energia. 
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Caso 
(Tipo de 
Inércia) 

Conforto 
(horas) 

Desconforto 
Frio (horas) 

Desconforto 
Calor (horas) 

PMV.hora 
Frio 

(horas) 

PMV.hora 
Calor (horas) 

Fraca 57,33 0,67 - -0,64 - 

Média 57,45 0,55 - -0,51 - 

Forte 57,53 0,33 0,13 -0,25 0,07 

Tabela 6-7 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura  
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Fazendo o estudo para uma temperatura de referência, resolveu-se prosseguir a análise com outras 

temperaturas limite de aquecimento, desta vez com parâmetros de simulação iguais para os três tipos 

de edifício. Para esta parte do estudo, assumiu-se dois perfis diferentes de ocupante da casa:  

 Um que mantém o termostato que regula o sistema de aquecimento central a 20oC – valor 

tipicamente usado para climatização de edifícios durante a época de aquecimento. 

 Outro que adapta o termostato a uma temperatura mais elevada de 23oC. 

Simulação 6: Termostato definido a 20oC 

Nesta secção não é possível atingir o conforto térmico para nenhuma das ocupações, como se poderá 

constatar nas figuras e tabelas seguintes. No entanto, dentro dos patamares de desconforto, fez-se a 

análise para valores abaixo de PMV=-1 – Zona de sensação de desconforto ligeiro. 

Ocupação Quinzenal 

O facto da temperatura definida no termostato ser menor, vai permitir que todos os tipos de edifício a 

consigam atingir facilmente – caso já verificado na Simulação 2. Na Figura 6-13 e na Figura 6-14 estão 

indicados os perfis de temperatura do ar e superficial, respetivamente, para os três tipos de edifícios 

em estudo. 

 

Figura 6-13 Perfil de temperatura para os três tipos de edifícios com valor limite de 20oC, ocupação 
quinzenal. 
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Figura 6-14 Perfil de temperatura superficial para os três tipos de edifícios com valor limite de 20oC, 
ocupação quinzenal. 

 

 

Figura 6-15 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos, ocupação de um 
fim-de-semana de 15 em 15 dias 
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A Figura 6-15 mostra a diferença de perceção térmica para cada caso. De notar que nestas condições 

o edifício de inércia térmica fraca tem valores de PMV mais próximos da zona de conforto (que se 

considerou começar em - 0,5), sem, no entanto, ser nunca atingida. Para o mesmo limite de 

temperatura, o tempo e a energia gastos a atingir a temperatura desejada são maiores à medida que 

a inércia térmica se torna mais elevada.  

 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até 20oC 
(horas) 

Tempo até atingir 
PMV -1 
(horas) 

Energia até 20oC 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 1,35 27,07 19,09 312,65 

Média 2,2 40,63 37,27 515,93 

Forte 3,02 50,63 54,53 737,93 

Tabela 6-8 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e 
uma ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. 

A climatização de 20oC revela-se desadequada. Mais uma vez, e apesar de o consumo energético ser 

menor que no caso das temperaturas de referência (ver Tabela 6-2), a zona de conforto térmico nunca 

é atingida. Uma vez que em todo o tempo de ocupação, em qualquer um dos casos, o ocupante 

perceciona frio, é relevante considerar os valores de PMV.hora. Da Tabela 6-9, pode verificar-se que 

esse valor embora diferente para cada caso, não apresentam diferenças relevantes. Do edifício de 

inércia térmica fraca para o edifício de inércia térmica forte, regista-se um aumento do grau de 

desconforto. 

Caso (Tipo de Inércia) PMV.hora (horas) 

Fraca -59,13 

Média -65,47 

Forte -71,58 

Tabela 6-9 PMV*hora para as simulações de edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e uma 
ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias 

Ocupação Semanal 

O comportamento dos edifícios é, em termos qualitativos, bastante semelhante ao caso anterior. Uma 

ocupação mais regular vai ter impacto na redução do tempo necessário para atingir a temperatura pré-

definida de 20oC, bem como na energia necessária para aquecimento, no entanto, a resposta das 

temperaturas vai ser bastante parecida entre edifícios. A Figura 6-16 e a Figura 6-17 representam os 

perfis de temperatura para o ar da sala 1 e para a envolvente, respetivamente. 
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Figura 6-16 Perfil de temperatura do ar na Sala 1 dos três tipos de edifício sujeitos a um valor limite 
de 20oC, ocupação semanal. 

 

Figura 6-17 Perfil de temperatura superficial os três tipos de edifício sujeitos a um valor limite de 
20oC, ocupação semanal. 
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Figura 6-18 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos. 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até 20oC 
(horas) 

Tempo até atingir 
PMV -1 
(horas) 

Energia até 20oC 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 1,2 25,02 15,89 305,74 

Média 1,1 26,98 13,67 438,09 

Forte 0,97 49,07 11,03 572,97 

Tabela 6-10 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e 
uma ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. 

Da Figura 6-18 é possível constatar a sobreposição das linhas de PMV para os diferentes tipos de 

edifício. Numa situação de ocupação mais regular, tende a não haver diferença em termos de conforto 

para o utilizador. Esta análise pode ser confirmada consultando os valores de PMV.hora, representados 

na Tabela 6-11, e que apresentam valores relativamente próximos. Este parâmetro reflete o “grau” de 

desconforto do ocupante no balanço de um período de 58 horas de ocupação. Da Tabela 6-10 percebe-

se que o edifício de inércia térmica forte continua a ser o que tem mais gastos energéticos, embora a 

diferença relativamente aos outros edifícios seja menor para este tipo de ocupação. 
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Caso (Tipo de Inércia) PMV.hora (horas) 

Fraca -58,79 

Média -62,64 

Forte -66,69 

Tabela 6-11 PMV*hora para as simulações de edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e 
uma ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias 

Ocupação “Contínua” 

Nos gráficos seguintes, é possível verificar os perfis de temperatura são bastante semelhantes. De 

notar que um pico de temperatura exterior influencia os edifícios de inércia térmica fraca e média- 

Figura 6-19- enquanto que quase não tem impacto na temperatura do ar do edifício de mais forte 

inércia térmica. A temperatura superficial apresenta comportamentos bastante semelhantes para os 

três tipos de edifícios - Figura 6-20. Como ambas as temperaturas afetam a perceção de conforto dos 

ocupantes, pode ver-se na Figura 6-21 que também os valores de PMV são muito próximos. 

 

Figura 6-19 Perfil de temperatura do ar da sala 1 para os três tipos de edifícios, com valor limite de 
20oC e ocupação contínua. 
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Figura 6-20 Perfil de temperatura superficial para os três tipos de edifícios, com valor limite de 20oC e 
ocupação contínua. 

 

Figura 6-21 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos, com valor limite 
de 20oC e ocupação contínua. 
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Em termos energéticos, o edifício de inércia térmica forte apresenta um maior consumo ao longo do 

fim-de-semana de ocupação, no entanto, é o que apresenta uma porção menor desta destinada a 

elevar a temperatura do ar à estabelecida no termostato - Tabela 6-12. O grau de desconforto, 

representado na Tabela 6-13, mostra que não existe uma diferença significativa em termos de conforto 

térmico do ocupante em cada um dos casos estudados. Esta diferença é ainda menor que as dos outros 

casos de ocupação mais esporádicos também com temperatura de termostato 20oC. 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até 20oC 
(horas) 

Tempo até atingir 
PMV -1 
(horas) 

Energia até 20oC 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 0,42 5,02 4,37 213,56 

Média 0,37 4,08 3,63 250,61 

Forte 0,35 3,73 3,13 320,32 

Tabela 6-12 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e 
uma ocupação contínua. 

Caso (Tipo de Inércia) PMV.hora (horas) 

Fraca -54,91 

Média -55,70 

Forte -57,51 

Tabela 6-13 PMV*hora para as simulações de edifícios com a temperatura de termostato a 20oC e 
uma contínua. 
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Simulação 7: Termostato definido a 23oC 

Nesta secção, escolheu-se uma temperatura intermédia de 23oC para o sistema de climatização, onde 

já são obtidos tempos de conforto mais prolongados, sem que o gasto de energia seja tão grande como 

no caso das temperaturas de referência. Foi realizado o estudo para as mesmas ocupações e para o 

mesmo tipo de edifícios, à semelhança dos casos anteriores. 

Ocupação Quinzenal 

Neste caso é possível observar de novo o efeito da inércia térmica do edifício na obtenção da 

temperatura pretendida e definida no sistema de climatização. De notar que o tempo que os edifícios 

demoram a atingir a temperatura de 23oC é tanto maior quanto mais forte é a inércia térmica - Figura 

6-22. Na Tabela 6-14 pode verificar-se que essa diferença de tempo entre o edifício de inércia térmica 

fraca e forte é de cerca de 20 horas, o que em 58 horas de ocupação é relevante. Relativamente à 

temperatura superficial, que também vai ter um impacto no conforto do ocupante, a Figura 6-23 revela 

que no caso do edifício de inércia térmica forte, o crescimento é mais lento que nos outros casos. 

 

Figura 6-22 Perfil de temperatura da sala 1 para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 
de 23oC, ocupação um fim-de-semana quinzenalmente. 
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Figura 6-23 Perfil de temperatura superficial para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 
de 23oC, ocupação um fim-de-semana quinzenalmente. 

 

Figura 6-24 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos, ocupação de um 
fim-de-semana de 15 em 15 dias. 
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A Figura 6-24 mostra que para este perfil de ocupação quinzenal existe vantagem em utilizar perfis 

construtivos de massa térmica mais fraca. Em termos de tempo de conforto, cerca de 83% do tempo 

de ocupação é passado em conforto no edifício de fraca inércia térmica, em oposição ao de inércia 

térmica forte, cujo valor é de 20% - Tabela 6-15. Também se podem verificar os valores tão distintos 

do PMV.hora para os três tipos de edifícios. 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até 23oC 
(horas) 

Tempo até atingir 
PMV -0,5 
(horas) 

Energia até 23oC 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 4,27 7,10 77,63 470,83 

Média 11,2 23,78 215,72 725,81 

Forte 24,18 30,07 478,05 972,47 

Tabela 6-14 Dados relativos à simulações dos edifícios com a temperatura de termostato definida 
para 23oC e uma ocupação todos os fins de semana. 

Caso 
(Tipo de 
Inércia) 

Conforto Desconforto 
Frio (horas) 

PMV.hora 
Frio 

(horas) 

Fraca 48,70 9,30 -9.94 

Média 35,17 22,83 -21,49 

Forte 11,80 46,20 -41,22 

Tabela 6-15 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura 
a 23oC. 

Ocupação Semanal 

Mais uma vez, à medida que aumenta a regularidade da ocupação, os edifícios de forte inércia térmica 

tendem a aproximar-se dos edifícios de mais fraca inércia térmica, uma vez que as suas paredes têm 

já uma energia armazenada. Por observação da Figura 6-25 e da Tabela 6-16, pode.se constatar que 

todos os edifícios demoram essencialmente o mesmo tempo a atingir uma temperatura de 23 oC* (cerca 

de 4 horas). No entanto, porque os edifícios têm materiais construtivos diferentes, e porque o sistema 

de climatização fornece energia limitada, os perfis de temperatura superficial vão ser diferentes. Na 

Figura 6-26, pode ver-se que embora no global a temperatura seja crescente, durante os períodos 

noturnos, a temperatura superficial do edifício de inércia térmica fraca decresce ligeiramente, podendo 

aumentar o desconforto associado nestes períodos. Em termos energéticos, pode constatar-se a partir 

da Tabela 6-16, que a energia gasta é proporcional à inércia térmica do edifício. 
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Figura 6-25 Perfil de temperatura da sala 1 para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 
de 23oC, ocupação um fim-de-semana semanalmente. 

 

Figura 6-26 Perfil de temperatura superficial para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 
de 23oC, ocupação um fim-de-semana semanalmente. 
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Figura 6-27 PMV1 para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura de 23oC, ocupação um 
fim-de-semana quinzenalmente. 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até 23oC 
(horas) 

Tempo até atingir 
PMV -0,5 
(horas) 

Energia até 23oC 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 4,13 7,02 74,47 462,57 

Média 4,22 16,58 75,52 635,59 

Forte 4,23 25,10 74,96 816,43 

Tabela 6-16 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato definida 
para 23oC e uma ocupação todos os fins-de-semana. 

Caso 
(Tipo de 
Inércia) 

Conforto Desconforto 
Frio (horas) 

PMV.hora 
Frio 

(horas) 

Fraca 49,42 8,58 -9,12 

Média 38,02 19,98 -14,88 

Forte 30,58 27,42 -19,42 

Tabela 6-17 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura 
a 23oC. 

Em termos de conforto térmico, verifica-se uma menor, mas ainda significativa, do número de horas de 

conforto. Percentualmente, para o caso do edifício de inércia térmica mais baixo, o conforto é sentido 
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em 85% da ocupação, para o edifício de inércia térmica média, em 66%, e para o de inércia térmica 

forte, em 53% - Tabela 6-17. 

Ocupação “Contínua” 

Como se tem vindo a constatar, o caso de uma ocupação regular representa uma maior aproximação 

dos perfis de temperatura e PMV dos diferentes edifícios. Por observação da Figura 6-28, não são 

visíveis distinções da temperatura do ar na sala1 quando o edifício é sujeito a uma temperatura de 

controlo de 23oC. A Tabela 6-18 mostra que apesar de os tempos que a temperatura do ar demora a 

atingir essa temperatura de conforto sejam muito semelhantes para todos os casos, as energias gastas 

continuam a ser ligeiramente diferentes, sendo maiores para edifícios de inércia térmica mais forte. 

Embora a diferença também seja pequena para as temperaturas superficiais, na Figura 6-29 é possível 

verificar que as temperaturas são mais altas para o edifício de inércia térmica mais forte, em seguida 

para o edifício de inércia médias e, por último, para o edifício de inércia térmica fraca. Tal deve-se ao 

facto de os materiais constituintes do edifício de inércia térmica mais forte conseguirem reter energia 

durante mais tempo, sendo o decaimento da temperatura menor. Na Figura 6-30 quase que não se 

distinguem os valores de PMV para os três casos estudados.  

 

Figura 6-28 Perfil de temperatura da sala 1 para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 
de 23oC, ocupação “contínua”. 
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Figura 6-29 Perfil de temperatura superficial para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura 
de 23oC, ocupação “contínua” 

 

Figura 6-30 PMV para os três edifícios sujeitos a um limite de temperatura de 23oC, ocupação 
“contínua” 



 55 

A Tabela 6-19 ajuda a entender melhor a diferença em termos de PMV para os edifícios estudados. É 

importante referir, que comparativamente aos casos de ocupação mais esporádicos, o caso “contínuo” 

permite que, no instante inicial de ocupação, os parâmetros de conforto não estejam tão baixos. O 

ocupante deixa de sentir frio extremo assim que entra na Sala 1 pela primeira vez. Em todos os casos, 

o tempo de conforto do fim-de-semana está acima dos 90%. Os valores de PMV.hora são reduzidos e 

bastante próximos entre eles, como seria de esperar. 

 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até 23oC 
(horas) 

Tempo até atingir 
PMV -0,5 
(horas) 

Energia até 23oC 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 0,61 3,35 7,97 346,15 

Média 0,53 2,03 6,05 393,57 

Forte 0,52 1,22 5,70 484,87 

Tabela 6-18 Dados relativos às simulações dos edifícios com a temperatura de termostato definida 
para 23oC e uma ocupação contínua. 

 
Caso 

(Tipo de 
Inércia) 

Conforto Desconforto 
Frio (horas) 

PMV.hora 
Frio 

(horas) 

Fraca 54,82 3,18 -2,33 

Média 55,77 2,23 -1,52 

Forte 56,30 1,70 -1,16 

Tabela 6-19 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura 
a 23oC. 
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7. Simulações e Análise de Resultados – Comportamento no Verão 

Simulação 8: Comportamento do Edifício sem Climatização 

Neste tópico pretende-se verificar a resposta de cada um dos edifícios quando não estão sujeitos a 

nenhum tipo de climatização, durante o mês de Agosto – mês onde se registam temperaturas do ar 

mais elevadas. Pela Figura 7-1, pode verificar-se que antes do período de ocupação (a sombreado) 

as temperaturas são bastante semelhantes nos três edifícios. No período de ocupação, os 

envidraçados passam a ter ganhos solares mais significativos. O impacto destes ganhos pode ser 

observado, uma vez quer os edifícios começam a ter comportamentos mais diferenciados. O edifício 

de inércia térmica mais forte consegue manter uma pequena variação da temperatura, mesmo durante 

o pico de temperatura que atingiu o edifício no último dia de ocupação (por volta das 75 horas de 

simulação). Por oposição, para o mesmo instante, a temperatura do ar da sala 1 dos edifícios de inércia 

térmica média ou fraca vão ser superiores. As diferenças são de cerca de 4oC e de 8oC, respetivamente. 

Para a temperatura superficial, Tabela 7-2, pôde-se verificar um comportamento semelhante, pelo que 

a perceção de conforto dos ocupantes vai ser bastante distinta de caso para caso - Tabela 7-3. 

Aquando o momento do pico de temperatura no exterior (de quase 35oC), regista-se um PMV que 

ultrapassa os três valores no edifício de inércia térmica fraca e, nesse mesmo instante, o edifício de 

inércia térmica forte regista um valor máximo de 1,35. Desta forma, no mesmo instante, e sem recorrer 

a nenhum tipo de climatização o impacto da construção de um edifício é muito grande no conforto dos 

ocupantes. Em termos do número de horas de conforto térmico dentro da Sala 1 de cada edifício, num 

período de 58 horas, pode confirmar-se que o edifício de inércia térmica forte é muito mais vantajoso 

(conforto em 45% do tempo de ocupação), em contraste com o edifício de inércia térmica fraca (conforto 

em 5,7% da ocupação) - Tabela 7-1. 

Caso 
(Tipo de 
Inércia) 

Conforto Desconforto 
Calor (horas) 

PMV.hora 
Calor 

(horas) 

Fraca 3,3 54,7 89,48 

Média 4,05 53,95 59,48 

Forte 25,89 32,11 26 

Tabela 7-1 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios, caso de verão sem 
climatização. 
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Figura 7-1 Perfil da temperatura do ar num fim-de-semana durante o mês de Agosto, ocupação de 15 
em 15 dias e sem climatização. 

 

Figura 7-2 Perfil da temperatura superficial num fim-de-semana durante o mês de Agosto, ocupação 
de 15 em 15 dias e sem climatização. 
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Figura 7-3 Comparação de perfil de PMV para os três casos de perfis construtivos durante o mês de 
Agosto, sem climatização. 

Simulação 9: Temperatura Otimizada 

À semelhança da abordagem feita para o caso de estação fria, simulou-se um edifício com sistema de 

climatização cujo objetivo era arrefecer o edifício para valores de temperaturas francamente baixas - 

Anexo IV. Este valor foi escolhido por forma a garantir sinais positivos e negativos para o parâmetro 

de PMV. Daí tirou-se um conjunto de temperaturas para as quais o parâmetro de PMV do ocupante 

seria próximo de zero. Essas temperaturas rondam os 23oC - Tabela 7-2 - e não se mostram tão 

discrepantes como a mesma determinação para o caso de inverno. 

Caso Temperatura Média 
do Ar (oC) 

Inércia Térmica Fraca 

23 Inércia Térmica Média 

Inércia Térmica Forte 

Tabela 7-2 Temperatura média do ar para PMV próximos de zero. 

Em seguida, foi projetado um sistema de climatização definido da seguinte forma: 

 Um aparelho de ar condicionado de 545W para divisões de áreas menores que 50m2 

 Dois aparelhos também de 545W para divisões com áreas maiores que 50 m2 (Sala 1 e 

Sala 3 do edifício).  
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Assim sendo, o edifício ficou projetado com 10 aparelhos de climatização. Assume-se neste estudo 

que as temperaturas de controlo são mantidas iguais para todos os aparelhos, simultaneamente.  

Ocupação Quinzenal 

Esta ocupação de carácter mais esporádico vai ter impactos diferentes consoante o tipo de materiais 

de construção aplicados no edifício. Por comparação das figuras seguintes, pode concluir-se que a 

temperatura do ar da Sala 1 do edifício de inércia térmica fraca (Figura 7-4) custa mais a arrefecer, 

uma vez que é mais sensível à variação das temperaturas exteriores (que são mais elevadas). Por 

oposição, o edifício de inércia térmica mais forte exige menos esforço no controlo da temperatura do 

ar. Na Tabela 7-3, verifica-se que neste edifício não se precisa ligar o sistema de climatização aquando 

o início da ocupação, uma vez que a temperatura da Sala1 se encontrar abaixo de 23oC. 

 

Figura 7-4 Perfil de temperatura para o edifício de 
inércia térmica fraca, durante um fim-de-semana no 

verão, com climatização. 

 

Figura 7-5 Perfil de temperatura para o edifício de 
inércia térmica média, durante um fim-de-semana no 

verão, com climatização. 

 

Figura 7-6 Perfil de temperatura para o edifício de inércia 
térmica forte, durante um fim-de-semana no verão, com 

climatização 
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Figura 7-7 Perfil de PMV dos diferentes casos construtivos para uma ocupação de um fim-de-semana 
de 15 em 15 dias. 

Quer em termos energéticos, quer em termos de conforto, os resultados são mais favoráveis para o 

edifício de inércia térmica forte. De notar que, nos últimos instantes do período de ocupação, existe um 

pico de temperatura, influenciado pela temperatura exterior, que tem impacto em termos de valores de 

PMV- diferenças de cerca de 0,9 entre os casos dos edifícios de inércia térmica fraca e forte. Na Tabela 

7-4 pode verificar-se que o edifício de inércia térmica forte tem cerca de 93% de ocupação em conforto, 

o edifício de inércia térmica média tem 81% e o de inércia térmica fraca tem 67%. 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até Tref 
(horas) 

Energia até Tref 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 0,42 0,63 254,79 

Média 0,32 0,32 214,16 

Forte - - 35,03 

Tabela 7-3 Dados relativos às simulações dos edifícios com climatização, durante o verão e para uma 
ocupação de um fim-de-semana de 15 em 15 dias. 
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Caso 
(Tipo de 
Inércia) 

Conforto Desconforto 
Calor (horas) 

PMV.hora 
Calor 

(horas) 

Fraca 38,83 19,17 15,4 

Média 46,98 11,02 7,87 

Forte 53,70 4,30 2,59 

Tabela 7-4 Detalhes dos parâmetros de conforto para as simulações de edifícios com a temperatura 
definida para o sistema de arrefecimento. 

Ocupação Semanal 

 

Figura 7-8 Perfil de temperatura para o edifício de 
fraca inércia térmica com valor de referência de 23oC 

e ocupação em todos os fins-de-semana 

 

 

Figura 7-9 Perfil de temperatura para o edifício de 
inércia térmica média com valor de referência de 
23oC e ocupação em todos os fins-de-semana. 

 

 

Figura 7-10 Perfil de temperatura para o edifício de inércia 
térmica forte com valor de referência de 23oC e ocupação 

em todos os fins-de-semana 
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Figura 7-11 Perfil de PMV para os diferentes casos construtivos, situação de verão, ocupação 
semanal 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até Tref 
(horas) 

Energia até Tref 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 0,25 0,36 245,37 

Média 0,02- 0,05 217,89 

Forte - - 39,33 

Tabela 7-5 Dados relativos às simulações dos edifícios com climatização, durante o verão e para uma 
ocupação todos os fins-de-semana. 

Caso 
(Tipo de 
Inércia) 

Conforto Desconforto 
Calor (horas) 

PMV.hora 
Calor 

(horas) 

Fraca 39,12 18,88 15,4 

Média 46,45 11,55 8,27 

Forte 52,58 5,42 3,32 

Tabela 7-6 Detalhes dos parâmetros de conforto. 

O comportamento dos diferentes casos de estudo é semelhante ao do caso anterior. A energia gasta 

em arrefecimento revela-se ligeiramente superior em todos os casos. Na Tabela 7-5 estão indicados 
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os dados relativos à energia gasta no processo de arrefecimento (tempo que demora a arrefecer até à 

temperatura necessária, energia gasta nesse processo e energia total). Na Tabela 7-6, estão indicados 

os parâmetros de conforto. Verifica-se que o edifício de maior inércia térmica ainda proporciona 

conforto térmico aos ocupantes em cerca de 91% do tempo de ocupação. 

Ocupação “Contínua”  

 

Figura 7-12 Perfil de temperatura para o edifício de 
fraca inércia térmica com valor de referência de 23oC 

e ocupação contínua. 

 

Figura 7-13 Perfil de temperatura para o edifício de 
inércia térmica média com valor de referência de 

23oC e ocupação contínua. 

 

Figura 7-14 Perfil de temperatura para o edifício de 
inércia térmica forte com valor de referência de 23oC e 

ocupação contínua. 
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Figura 7-15 Perfil de PMV para os diferentes casos construtivos, situação de verão, ocupação 
“Contínua” 

Caso (Tipo 
de Inércia) 

Tempo até Tref 
(horas) 

Energia até Tref 

(kWh) 

Energia Total 
(kWh) 

Fraca 0,25 0,11 249,65 

Média 0,08 0,32 232,41 

Forte 0,1 0,09 48,32 

Tabela 7-7 Dados relativos às simulações dos edifícios com climatização, durante o verão e para uma 
ocupação contínua. 

Caso 
(Tipo de 
Inércia) 

Conforto Desconforto 
Calor (horas) 

PMV.hora 
Calor 

(horas) 

Fraca 39,12 18,88 15,4 

Média 45,03 12,97 9,27 

Forte 51,08 6,92 4,5 

Tabela 7-8 Detalhes dos parâmetros de conforto. 

O caso de uma ocupação mais repetitiva continua a revelar uma maior facilidade do edifício de inércia 

térmica mais forte em manter uma temperatura amena -Figura 7-14. No entanto, o acumular da energia 
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nas superfícies que delimitam o edifício contribui para que, neste caso, aquando o início da ocupação, 

o valor da temperatura do ar seja superior à temperatura do termostato que liga o sistema de 

climatização. De notar ainda que se continua a verificar uma variação de temperatura maior para o 

caso do edifício de inércia térmica mais fraca, Figura 7-12, e uma variação intermédia para o edifício 

de inércia térmica média, Figura 7-13. 

Por observação da Tabela 7-7, pode verificar-se que a energia gasta em arrefecimento é ligeiramente 

superior aos casos anteriores, mesmo assim, verifica-se um valor consideravelmente mais baixo para 

o caso do edifício de inércia térmica mais forte (cerca de 19% e 20% da energia gasta no caso do 

edifício de inércia térmica fraca e média, respetivamente). Na Figura 7-15 pode constatar-se que os 

valores de conforto se vão aproximar nos três casos e que estão mais tempo fora da zona de conforto, 

que os casos estudados para outros tipos de ocupações mais esporádicas. Os dados dos gráficos são 

sustentados pela Tabela 7-8. De constatar que a percentagem do tempo em que o ocupante está em 

conforto se destaca para o caso do edifício de maior inércia térmica (cerca de 88%), em contraste com 

o edifício de inércia térmica média (78%) e fraca (67%). 
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8. Comparação entre Caso de Inverno e de Verão, por Tipo de Ocupação 

Neste capítulo, pretende-se comparar os casos de Inverno e de Verão de cada edifício para cada tipo 

de ocupação e para as temperaturas de referência correspondentes (utilizadas nas simulações 5 e 9). 

Comparou-se o número de horas de conforto e o PMV.hora, que traduz o “grau de desconforto” 

correspondente a um período de ocupação de 58 horas. Determinou-se para cada conjunto de dados 

o valor médio entre o caso de verão e o caso de inverno. Com este valor, pretende-se estimar qual dos 

casos poderá ser mais vantajoso em termos de ocupação. Este é um método bastante generalizado 

que pressupõem que a proporção de casos de inverno e de verão é igual e que assume também o 

mesmo tipo de ocupação ao longo do ano. 

 
Ocupação Quinzenal 
 

Na ocupação quinzenal verifica-se uma relação entre as horas de conforto e o tipo de inércia do edifício. 

Para o caso de inverno, quanto mais forte for a inércia térmica, menores são as horas de conforto. O 

caso do verão mostra que à medida que a inércia térmica é mais forte, as horas de conforto aumentam. 

O valor médio, linha a tracejado na Figura 8-1, sugere que o edifício de inércia térmica fraca poderá 

apresentar a melhor solução do ponto de vista anual. Para o valor do PMV.hora, é possível verificar 

que globalmente o edifício de inércia térmica forte é menos vantajoso, considerando ambos os casos 

de inverno e verão. O valor médio para este edifício é cerca de 5 horas mais elevado que o valor médio 

do edifício de inércia térmica fraca (onde os utilizadores vão ter uma experiência térmica mais 

agradável). 

 

Figura 8-1 Horas de conforto num fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão e 
de inverno, ocupação quinzenal.  



 67 

 

Figura 8-2 PMV.hora relativo a um fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão 
e de inverno, ocupação quinzenal. 

Ocupação Semanal 

Uma ocupação de um fim-de-semana todas as semanas vai evidenciar a vantagem do edifício de 

inércia térmica média em termos de valor médio de horas de conforto para os casos de temperatura de 

referência de verão e de inverno. As horas de conforto continuam, por sua vez, a crescer (no verão) e 

a decrescer (no inverno) à medida que a inércia térmica do edifício é mais forte.  

 

Figura 8-3 Horas de conforto num fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão e 
de inverno, ocupação semanal. 
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O valor de PMV.hora revela uma desvantagem da utilização do edifício de inércia térmica fraca, uma 

vez que este valor se destaca dos outros casos por ser maior – Durante uma ocupação neste edifício, 

o ocupante provavelmente sentirá um maior grau de desconforto. 

 

Figura 8-4 PMV.hora relativo a um fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão 
e de inverno, ocupação semanal. 

Ocupação “Contínua” 

Para uma ocupação mais frequente, o edifício de inércia térmica forte destaca-se ligeiramente quer 

pelo valor médio entre os casos de verão e inverno, quer pelo comportamento crescente das horas de 

conforto no verão e no inverno.  

 

Figura 8-5 Horas de conforto num fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão e 
de inverno, ocupação “contínua”. 
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Relativamente à análise do PMV.hora, pode concluir-se que o edifício de inércia térmica fraca também 

está em desvantagem relativamente aos outros casos estudados, uma vez que o ocupante vai 

experienciar um maior grau de desconforto térmico. 

 

Figura 8-6 PMV.hora relativo a um fim-de-semana de 58 horas e valor médio para os casos de verão 
e de inverno, ocupação “contínua”. 
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9. Conclusões 

Nesta secção apresentam-se conclusões mais gerais, uma vez que os resultados específicos foram 

sendo comentados ao longo do documento. Este trabalho foi desenvolvido centrando-se na 

determinação do conforto térmico dos ocupantes de um edifício, tendo em conta o seu material 

construtivo, a ocupação e a estação do ano. A quantidade de dados obtidos ao longo deste trabalho é 

extensa, pelo que, e dado o tema da dissertação ser o estudo do comportamento térmico de um edifício 

sazonal, se optou por agrupar por tipo de ocupação, ou seja, por sazonalidade. 

O caso da ocupação quinzenal foi o tipo de ocupação mais sazonal estudado neste trabalho. Foram 

testadas diferentes temperaturas e inércias térmicas. Para o caso em que se analisou um período de 

58 horas durante a estação de inverno, verificou-se uma vantagem significativa dos edifícios de inércia 

térmica mais fraca quer em termos de tempo de conforto, quer em termos de resposta de temperatura 

e energia. Os dados obtidos permitem concluir que quanto maior a inércia térmica associada a um 

edifício, menos vantajoso ele se torna quando ocupado em períodos muito espaçados e durante a 

estação fria. Por exemplo, para a mesma temperatura de climatização de 23oC, verifica-se que o edifício 

de inércia térmica forte só consegue aquecer 20 horas depois do edifício de inércia térmica média. Já 

em termos energéticos a diferença entre consumos do edifício de inércia térmica forte aproxima-se do 

dobro dos consumos do edifício de inércia térmica fraca. 

No caso do verão, os resultados são opostos – Os edifícios de inércia térmica mais forte começam a 

tornar-se vantajosos por serem menos sensíveis às variações da temperatura exterior. É importante 

salientar que, para a simulação em que não se utilizou climatização no edifício durante a estação de 

verão, os edifícios de inércia térmica forte garantiam muito mais horas de conforto do que qualquer um 

dos outros edifícios estudados. 

Para as simulações onde já está disponível um sistema de ar condicionado nos edifícios, pode 

constatar-se que aquando do início da ocupação, o edifício de inércia térmica forte não precisa de 

recorrer a esse sistema de climatização, uma vez que a temperatura do ar na sala de teste (“Sala 1”) 

se encontra abaixo da temperatura definida para iniciar o arrefecimento do ar. Deste modo, a energia 

total gasta durante um período de ocupação no verão é muito mais baixa do que as correspondentes 

aos edifícios de inércia térmica fraca e média. Como uma fraca inércia térmica está relacionada a uma 

menor resistência à mudança de temperatura do ar no interior do edifício, esta vai aumentar 

significativamente durante o verão, chegando a atingir valores acima dos 27ºC e valores de PMV mais 

elevados (podem chegar a atingir valores maiores que 3). Revela-se, portanto, muito menos vantajosa 

para este tipo de ocupação durante o verão. 

No capítulo 8 foram comparados os parâmetros de conforto de inverno e de verão para cada um dos 

tipos de edifícios. Fazendo a médias dos valores das duas estações, pode concluir-se que o edifício de 

inércia térmica fraca é mais vantajoso para a ocupação quinzenal porque não só apresenta um valor 

médio de horas de conforto maior, como também apresenta um valor de PMV.hora (parâmetro que 

representa um “grau” de desconforto) menor. 
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Deste modo, pode concluir-se que, se uma pessoa pretender construir ou adquirir um edifício para 

ocupação de curta e espaçada no tempo, em zonas climatéricas semelhantes à considerada neste 

trabalho, deverá apostar em construções de fraca inércia térmica se o perfil a ocupação for constante 

ao longo do ano ou recair mais nos meses de inverno. 

Para a ocupação semanal, os tempos de conforto do edifício de inércia térmica média aproximam-se 

dos valores do edifício de inércia térmica baixa. Para o caso das simulações com as respetivas 

temperaturas de referência, no caso de inverno, o tempo de conforto do edifício de inércia térmica baixa 

é apenas 1 hora superior. Este tipo de ocupação começa a permitir aos edifícios de inércia térmica 

mais forte ter ainda memória da ocupação anterior, ou seja, enquanto que o edifício de inércia térmica 

fraca tem, aquando o início da ocupação, temperaturas mais baixas, quanto mais forte é a inércia 

térmica do edifício, maior é a sua temperatura (tanto do ar como a superficial) nesse instante e, 

consequentemente, valores menores de PMV (em termos absolutos) são conseguidos. No caso do 

Verão, este tipo de ocupação semanal, revela ainda fortes vantagens em termos de tempo de conforto 

e baixo consumo de energia para o edifício de inércia térmica mais forte. O gasto de energia dos 

edifícios de inércia térmica fraca e forte revelam-se bastante próximos. No entanto, o número de horas 

de conforto é bastante menor no edifício de inércia térmica fraco. Pelos resultados do capítulo 8, pode 

destacar-se que o número médio de horas de conforto num contexto mais global corresponde ao 

edifício de inércia térmica média, assim como o grau de desconforto médio também é menor. Este tipo 

de edifício seria portanto mais vantajoso para uma ocupação aos fins-de-semana. 

O caso de uma ocupação mais regular, a que neste trabalho se denominou de “contínua”, mostra que, 

para um caso de inverno, é mais fácil garantir mais tempo de conforto independentemente do tipo de 

material construtivo do edifício. Neste caso, o edifício de inércia térmica mais forte destaca-se, porque 

consegue armazenar mais energia proveniente das horas de ocupação anteriores, o que vai ajudar a 

que os parâmetros de conforto sejam atingidos mais facilmente no inverno. No entanto, em termos de 

energia gasta, continuam a existir diferenças consideráveis, sendo o edifício de inércia térmica mais 

forte que mais necessidades energéticas tem. 

No caso do verão, o edifício de inércia térmica forte já precisa de sistema de arrefecimento ligado logo 

no primeiro instante de ocupação, por a temperatura do ar ultrapassar a temperatura de arrefecimento 

de 23oC. Apesar deste pormenor, o tempo e energias necessários para este caso são bastante 

inferiores aos casos dos edifícios de inércia térmica fraca e média. Este resultado está concordante 

com as conclusões de Tuohy and al. [3]. O desconforto no edifício de inércia térmica fraca é bastante 

elevado, pelo que este tipo de edifício não é aconselhável a este tipo de ocupação. A média de valores 

entre os casos de referência do inverno e do verão mostra a vantagem do edifício de inércia térmica 

mais forte. Apesar do número de horas de conforto ser bastante semelhante, a diferença reside no tipo 

de desconforto que é sentido e que é dado pelo valor médio do PMV.hora. Se uma pessoa pretender 

construir ou adquirir um edifício para ocupação mais regular, deverá apostar em construções de inércia 

térmica forte. 
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Para o caso do edifício real que serviu como base para o modelo, uma vez que não se poderá alterar 

a sua construção, dever-se-ia tentar aumentar a sensação de conforto térmico dos ocupantes com a 

subida da temperatura de controlo do termostato de 20oC para valores próximos da sua temperatura 

de referência obtida – 24oC. 

Este estudo pretendeu simular diferentes condições (tipos de ocupação, temperaturas de climatização 

e inércias térmicas de edifício) em dois períodos de tempo específicos na estação de inverno e na 

estação de verão. No futuro, para garantir conclusões mais realistas da melhor ocupação em termos 

anuais, poder-se-á complementar com um estudo do comportamento térmico ao longo de um ano típico 

para esta zona climatérica.  

Pelo facto de este trabalho se basear num modelo real, poder-se-iam também validar os resultados da 

simulação nesse edifício. Este resultado seria importante para verificar de que forma um estudo deste 

tipo é realista e identificar potenciais entraves à adequação do modelo simulado com o edifício real. 

Seria interessante ainda comparar estes resultados com outras zonas climatéricas do nosso país, por 

forma a concluir se existem diferenças significativas na abordagem dos diferentes casos de ocupação. 
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Anexo I 

Nesta secção apresentam-se tabelas para auxílio no cálculo do PMV, referido no capítulo II- Conforto 
térmico. Na tabela a, encontram-se valores para as taxas metabólicas, consoante a atividade 
associada. Na tabela b, o fator de isolamento por peça de roupa. 
 

Atividade Taxa Metabólica  W/m2 Met 
Deitado 46 0.8 

Sentado/Relaxado 58 1.0 

Em pé/ Relaxado 65 1.1 

Atividade Sedentária (escritório, laboratório, escola) 70 1.2 

Condução de Veículos 80 1.4 

Trabalho Doméstico (fazer a barba, tomar banho, vestir) 100 1.7 

Andar (2 km/h) 110 1.9 

Lavar pratos em pé 145 2.5 

Trabalho Doméstico (varrer) 170 2.9 

Trabalho Doméstico (Lavar à mão e passar a ferro) 170 2.9 

Andar (5 km/h) 200 3.4 

Agricultura (cavar com uma pá) 380 6.5 

Tabela a- Taxa metabólica por atividade 

Vestuário Iclo  m2oC/W Clo 
Roupa interior  0.005 0.03 

T-Shirt 0.014 0.09 

Blusa leve, manda comprida 0.023 0.15 

Camisola, manga comprida 0.039 0.25 

Calções 0.009 0.06 

Calças 0.039 0.25 

Calças de Flanela 0.043 0.28 

Casaco 0.093 0.60 

Parka 0.109 0.70 

Pijama 0.112 0.72 

Vestido, manga comprida 0.062 0.40 

Blusão 0.054 0.35 

Tabela b- Isolamento a partir da roupa 

Cálculo do PMV 

𝑆 = 𝑀 − (𝑊 + 𝑞𝑠𝑘 + 𝑞𝑟𝑒𝑠) 
 
S: Metabolismo (ver Tabela a) 
W: Normalmente é zero 
qsk: Perda de calor através da pele 

𝑞𝑠𝑘 = 𝐶 + 𝑅 + 𝐸𝑠𝑘 
 
 

Onde, 𝐶 + 𝑅 = 𝑓𝑐𝑙(ℎ𝑐(𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎) + ℎ𝑟(𝑡𝑐𝑙 − 𝑡�̅�)), 

 
𝐸𝑠𝑘 = 6.4𝑀 − 6.94 − 3𝑝𝑎 

 
qres: Perda de calor por respiração 

𝑞𝑟𝑒𝑠 = 𝐶𝑟𝑒𝑠 + 𝐸𝑠𝑘 
𝐶𝑟𝑒𝑠 = 0.0014𝑀(34 − 𝑡𝑎) 

𝐸𝑟𝑒𝑠 = 0.0173𝑀(5.87 − 𝑝𝑎) 

 
  



 

 

Anexo II 

Radiação de Grande Comprimento de Onda 

 

 �̇�𝒄𝒐𝒎𝒃,𝒔,𝒊 = �̇�𝒓,𝒔,𝒊 + �̇�𝒄,𝒔,𝒊 (13) 

 

 
�̇�𝒄𝒐𝒎𝒃,𝒔,𝒊 =

𝟏

𝑹𝒆𝒒,𝒊𝑨𝒔,𝒊

(𝑻𝒔,𝒊 − 𝑻𝒔𝒕𝒂𝒓) (14) 

 

�̇� 𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑠,𝑖  Fluxo de calor combinado (por convecção e por radiação) na superfície interior 

𝐴𝑠,𝑖  Área da superfície interior 

 

Figura 0-1- Esquemático do comportamento  

 

Nas superfícies exteriores das paredes, a troca de radiação de grande comprimento de onda é 

considerada usando a temperatura fictícia do ar, Tsky, que depende da temperatura ambiente, 

emissividade e nebulosidade, e um fator de forma, fsky, para cada superfície exterior. O total do calor 

transferido é dado por: 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑠,𝑒 = �̇�𝑟,𝑠,𝑒 + �̇�𝑐,𝑠,𝑒 

com 

�̇�𝑐,𝑠,𝑒 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑠,𝑒(𝑇𝑎,𝑠 − 𝑇𝑠,𝑒) 

�̇�𝑟,𝑠,𝑒 = 𝜎𝜀𝑠,𝑒(𝑇𝑠,𝑒
4 − 𝑇𝑓𝑠𝑘𝑦

4) 

𝑇𝑓𝑠𝑘𝑦 = (1 − 𝑓𝑠𝑘𝑦)𝑇𝑎,𝑠 + 𝑓𝑠𝑘𝑦𝑇𝑠𝑘𝑦 

onde 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑠,𝑒  Fluxo de calor combinado (por convecção e por radiação) 



 

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑠,𝑒  Coeficiente de convecção na superfície exterior 

𝑓𝑠𝑘𝑦  Fator de forma na superfície exterior 

𝑇𝑓𝑠𝑘𝑦  Temperatura fictícia usada na troca de radiação de grande comprimento de onda. 

𝜀𝑠,𝑒  Emissividade de onda grande comprimento de onda na superfície exterior 

𝜎  Constante de Stephan-Boltzmann 

Detalhes da Infiltração, ventilação e acoplamento convectivo de uma zona 

A ventilação e a infiltração são dadas em termos de renovações de ar por hora para cada zona. O fluxo 

de massa é resultado do produto entre o volume de massa, densidade do ar, e taxa de renovação de 

ar. A infiltração ocorre sempre a partir do exterior, enquanto a ventilação ocorre sempre a partir de uma 

temperatura especificada, podendo contudo ser variável. Assume-se que iguais quantidades de ar 

saem da zona em estudo com uma temperatura verificada nessa zona. Os ganhos energéticos para 

uma zona i com infiltração e ventilação são dados por:  

�̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖 = �̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖𝐶𝑝(𝑇𝑎 − 𝑇𝑖) 

�̇�𝑣,𝑖 = ∑ �̇�𝑣,𝑘,𝑖

𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡

𝑘

𝐶𝑝(𝑇𝑣,𝑘 − 𝑇𝑖) 

onde 

�̇�𝑖𝑛𝑓,𝑖   Fluxo de massa de ar infiltrado 

�̇�𝑣,𝑘,𝑖   Fluxo de massa de ar ventilado de uma dada ventilação k 

𝑇𝑎  Temperatura ambiente do ar 

𝑇𝑣,𝑘  Temperatura do ar ventilado, de uma dada ventilação k 

 

Para cada parede ou janela a separar zonas de temperatura variável, ou para cada parede sob 

condições fronteira, é possível especificar o acoplamento convectivo. Este descreve a taxa de massa 

de ar que entra numa zona através da superfície. É sempre assumido que uma quantidade de ar igual 

sai da zona em estudo à temperatura verificada nessa zona. O ganho de energia dado o acoplamento 

convectivo é a soma de todos esses ganhos para paredes e janelas da zona. 

Variação da temperatura na zona (sem aquecimento ou arrefecimento forçado) 

A taxa com que a energia interna varia numa determinada zona é igual ao ganho de calor do sistema, 

ou seja 



 

 

𝐶𝑖

𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑡
= �̇�𝑖 

onde 

𝐶𝑖  Capacidade térmica na zona i (mínima=𝑉𝑖𝜌𝐶𝑝, com 𝑉𝑖 =volume da zona ) 

Para facilitar a determinação da solução, �̇�𝑖 é considerado constante durante um timestep, e avaliado 

pela média dos valores das temperaturas da zona. Neste caso, a solução da equação diferencial para 

a temperatura final para um dado intervalo de tempo vai ser: 

𝑇𝑖,𝜏 = 𝑇𝑖,𝜏−Δ𝑡 +
�̇�𝑖Δ𝑡
̅̅ ̅̅ ̅

𝐶𝑖

 

onde  

Δ𝑡  Timestep da simulação 

𝑇𝑖,𝜏−Δ𝑡  Temperatura da zona no início de um timestep 

Como a variação de temperatura é linear nestas condições, a média é dada por 

𝑇𝑖 =
𝑇𝑖,𝜏 + 𝑇𝑖,𝜏−Δ𝑡

2
 

Utilizando os balanços de energia mencionados anteriormente pode chegar-se à temperatura final de 

cada zona i: 

𝑇𝑖,𝜏 = 2𝑇�̅� − 𝑇𝑖,𝜏−Δ𝑡 

Aquecimento e Arrefecimento 

A climatização traduz-se em meios para manter o espaço com determinada temperatura e humidade. 

O sobredimensionamento de um sistema de climatização reflete-se em consumos energéticos 

desadequados, por outro lado, o subdimensionamento afeta o conforto dos ocupantes, qualidade do ar 

interior, etc. 

Para o cálculo das necessidades de energia de uma zona, é inevitável relacionar a energia gasta para 

aquecer ou arrefecer com a sua temperatura do ar. Como mostra a figura,  



 

 

 

Onde 

P𝑖   Potência para a zona i 

P𝑚𝑎𝑥,𝑖   Valor absoluto para a potência máxima para a zona i 

T𝑠𝑒𝑡,𝑖   Temperatura pré definida para o aquecimento e arrefecimento na zona i 

 

Um equipamento de aquecimento, caso produza ganhos radiativos para a zona, a fracção 

correspondente à energia radiativa tem de ser definida. Esta radiação vai ser distribuída pelas paredes 

da zona. Como a temperatura pré-definida para aquecimento está relacionada com a temperatura do 

ar da zona, a fração radiativa da potência de aquecimento não deverá ser próxima de 1, por forma a 

haver parte convectiva relevante no equipamento. 

Se a temperatura de uma zona sem climatização estiver dentro das regiões de aquecimento ou 

arrefecimento no final de um timestep, é necessário aplicar potência nesse timestep para que a 

temperatura final da zona atinja a temperatura pré definida. Se a potência necessária for maior que o 

máximo especificado, a potência máxima é aplicada no timestep e a temperatura da zona fica de novo 

em “free floating”. 

A mudança de temperatura no ar da zona em estudo, quando a potência é fornecida, é considerada 

linear. Se for necessário potência, e se esta for suficiente para manter a temperatura final da zona igual 

à temperatura pré-definida, então a média final das temperaturas da zona é conhecida. 

𝑇𝑟𝑒𝑞,𝑖 =
𝑇𝜏−Δ𝑡 + 𝑇𝑠𝑒𝑡,𝑖

2
 

onde 

𝑇𝑟𝑒𝑞,𝑖 Temperatura média da zona ao logo do timestep se for necessário menos da potência 

máxima 

Para determinar as regiões próprias de todas as zonas, as temperaturas são calculadas para os casos 

de não aquecimento nem arrefecimento. Isto permite uma primeira estimativa do controlo. Em zonas 

onde o aquecimento ou o arrefecimento é necessário, a energia para manter a temperatura final da 

zona no valor pré-definido é determinada. Se a energia necessária é menor que a potência máxima 

disponível, então a zona não chega ao máximo das zonas de aquecimento ou arrefecimento. Caso 



 

 

contrário, o output de aquecimento ou arrefecimento é igual ao máximo. A referência indica a solução 

do sistema de equações resultante pela forma matricial. Este processo é repetido até que o controlo 

pare de mudar. As necessidades energéticas são então avaliadas para zonas mantidas a temperaturas 

predefinidas fixas. 

Timestep e Base de Tempo 

A equação diferencial que descreve a taxa de variação da energia interna de uma zona, é resolvida por 

simulação em timesteps. Cada timestep pode ser menor ou igual à base de tempo de uma parede. Se 

o timestep da simulação é menor que a base de tempo da parede, então o calor médio transferido, na 

superfície interior da parede ao longo da base de tempo é  

�̅̇�𝑠,𝑖,Δ𝑡𝑏 = 𝐵𝑠�̅�𝑖,Δ𝑡𝑏 + 𝐶𝑠�̅�𝑎,𝑠,Δ𝑡𝑏 + 𝐷𝑠 =
∑ �̇�𝑠,𝑖,Δ𝑡Δ𝑡

𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

Δ𝑡𝑏
 

onde  

Δ𝑡𝑏  Base de tempo da parede 

O fluxo de calor médio ao longo da base de tempo da parede é igual à média dos fluxos de calor 

avaliados para as temperaturas médias ao longo do timestep da simulação. Para cada solução do 

conjunto de equações em cada timestep, é obtido um fluxo de calos para cada parede, usando as 

condições correntes. No entanto, as temperaturas e os fluxos de calor que caracterizam o período 

anterior da parede representam médias sobre a base de tempo da parede. Isto leva a saltos de 

temperatura no período de uma base de tempo. Para paredes mais pesadas e espessas, a base de 

tempo pode ser definida para duas ou mais horas. Se as paredes forem muito finas para o mesmo 

edifício, o programa dá mensagem de erro. Isto é causado pela constante de tempo da construção leve. 

Se a constante de tempo é menos que a base de tempo da função de transferência, vai haver erro. 

Neste caso, paredes mais finas, devem ser substituídas por uma descrição usando camadas resistivas. 

Este procedimento permite um fluxo de calor ao longo da base de tempo da parede.  

  



 

 

Anexo III 

 
Especificações dos aparelhos de climatização utilizados na simulação. 
 

Para inserir os radiadores no modelo de simulação do edifício, foi necessário ter em conta não só as 

trocas de energia entre cada tipo de radiador individualmente e o ar, como também a expressão para 

a temperatura de saída no radiador.   

Radiador Número 

total 

Expressão para a energia 

trocada com o ambiente 

Expressão para a temperatura 

de saída da água de volta para 

a caldeira. 

Radiador módulo de 8 8 
�̇� = 4809.6(

𝑡𝑖 − 𝑡𝑒

100
−

𝑡𝑎𝑚𝑏

50
)1.33 𝑇𝑒 = 80 − 10.21(

𝑡𝑖 − 𝑡𝑒

100

−
𝑡𝑎𝑚𝑏

50
)1.33 

Radiador módulo de 12 3 
�̇� = 7214.4(

𝑡𝑖 − 𝑡𝑒

100
−

𝑡𝑎𝑚𝑏

50
)1.33 𝑇𝑒 = 80 − 15.31(

𝑡𝑖 − 𝑡𝑒

100

−
𝑡𝑎𝑚𝑏

50
)1.33 

Toalheiros 3 
�̇� = 1998(

𝑡𝑖 − 𝑡𝑒

100
−

𝑡𝑎𝑚𝑏

50
)1.24 𝑇𝑒 = 80 − 4.24(

𝑡𝑖 − 𝑡𝑒

100

−
𝑡𝑎𝑚𝑏

50
)1.24 

Global Óscar 2 m 1 
�̇� = 1155.6(

𝑡𝑖 − 𝑡𝑒

100
−

𝑡𝑎𝑚𝑏

50
)1.3528 𝑇𝑒 = 80 − 2.45(

𝑡𝑖 − 𝑡𝑒

100

−
𝑡𝑎𝑚𝑏

50
)1.3528 

Global Óscar 1,6 m 1 
�̇� = 975.6(

𝑡𝑖 − 𝑡𝑒

100
−

𝑡𝑎𝑚𝑏

50
)1.3531 𝑇𝑒 = 80 − 2.07(

𝑡𝑖 − 𝑡𝑒

100

−
𝑡𝑎𝑚𝑏

50
)1.3531 

 

 
 
  



 

 

Anexo IV 

No presente anexo estão representados os gráficos das simulações que serviram de suporte à 
determinação das temperaturas de referência de inverno e de verão. No caso de inverno foi tirado o 
termostato e deixado o sistema de aquecimento central aquecer o ar apenas com a restrição da 
potência do mesmo. No caso de verão, foi definida uma temperatura de controlo que permitisse 
arrefecer o ambiente a pontos de de obter o PMV negativo. O objetivo, nos dois casos era ter uma 
amostra significativa de pontos suficientemente próximos de zero, para considerar como pontos de 
conforto. Fazendo a média da temperatura do ar de cada um desses pontos, foi possível determinar as 
temperaturas de referência. 

Gráficos da simulação para determinação de temperaturas de referência de inverno: 

 

Gráfico temperatura para casos de aquecimento sem termostato. 

 



 

 

Gráfico Temperatura Superficial sem termostato. 

 

 

Gráfico PMV para caso de aquecimento sem termostato  

Gráficos da simulação para determinação de temperaturas de referência de verão: 

 

 

Temperatura para ar condicionado projetado para 20oC. 



 

 

 

Temperatura Superficial para ar condicionado projetado para 20oC. 

 

PMV para ar condicionado projetado para 20oC. 
 

  



 

 

 


