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AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OBRA  

DA QUALIDADE TÉRMICA DE 

EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 
 

Resumo 
 

As questões de ordem ambiental têm sido objecto de grande preocupação a nível 
internacional, por se reflectirem em alterações climáticas e consequentes problemas 
ambientais. Um dos grandes marcos no sentido de resolver estas questões foi o 
protocolo de Quioto, que visa limitar as emissões de gases de efeito de estufa. A 
melhoria do desempenho térmico dos edifícios contribuirá a médio e a longo prazo 
para o cumprimento das normas internacionais ambientais impostas, uma vez que 
constitui uma forma eficaz de reduzir o consumo de combustíveis e, 
consequentemente, o nível de emissões. Em Portugal, a entrada em vigor do Sistema 
de Certificação Energética (SCE) e a nova regulamentação referente ao 
comportamento térmico dos edifícios, nomeadamente o Regulamento das 
Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), obriga os 
projectistas e construtores a cumprir níveis de exigência mais elevados.  

Neste trabalho propõe-se uma metodologia para a avaliação do comportamento 
térmico de paredes exteriores de edifícios “in situ”, com recurso a um sistema de 
medição de fluxo de calor. Este trabalho vem no seguimento de estudos da 
comunidade científica visando um melhor conhecimento da forma de propagação do 
calor através da envolvente exterior de edifícios, procurando contribuir para o 
estabelecimento de métodos mais eficazes e fiáveis de certificação energética de 
edifícios novos e existentes, utilizando ensaios “in situ” não-destrutivos. 

No sentido de corroborar a metodologia proposta, foi realizado trabalho experimental 
que consistiu na realização de ensaios “in situ” para avaliar o desempenho térmico de 
paredes exteriores de habitações na cidade de Vila Real. Os resultados dos ensaios 
indicam que existe convergência entre os valores de coeficiente de transmissão 
térmica (U) determinados com base nos ensaios e os valores calculados em fase de 
projecto. Foram identificados como factores determinantes para o sucesso dos 
ensaios: (i) que se mantenha a temperatura interior estável; (ii) que se mantenha um 
diferencial de temperatura significativo entre o interior e o exterior do edifício.  

O trabalho realizado mostra que a metodologia proposta pode ser usada na avaliação 
e certificação energética de edifícios, visto que os resultados se mostraram fiáveis e a 
duração dos ensaios preconizados pode ser inferior aos 14 dias referidos na 
bibliografia, o que reforça a sua aplicabilidade prática. No sentido de operacionalizar 
a metodologia proposta é ainda necessário realizar um conjunto alargado de ensaios 
que permitam estabelecer, de modo sistemático, as condições limite da sua 
utilização. 

 

Palavras-chave: avaliação “in situ”, certificação, comportamento térmico, edifícios de 
habitação, qualidade. 



 



“IN SITU” AVALIACION AND CERTIFICATION  

OF THE THERMAL QUALITY OF 

RESIDENTIAL BUILDINGS 
 

Abstract 
 

Anthropogenic effects on the natural environment called the attention of the research 
community, leading to intensive study of environmental issues, namely to those 
related to climate changes. One of the major milestones towards resolving these 
issues was the Kyoto Protocol, which aims to limit emissions of greenhouse gases. 

The improvement of the thermal performance of buildings will contribute, in the 
medium and long-term, to the compliance with international environmental 
obligations. This is an effective way of reducing fuel consumption and consequently 
the level of emissions. In Portugal the energetic certification system, called SCE, and 
the Regulation of Thermal Behaviour of Buildings, called RCCTE, require designers 
and constructors to meet higher levels of quality. 

In this thesis, a methodology to evaluate “in situ” the thermal behaviour of external 
walls of residential buildings, using a heat flux measurement system, is proposed.  

This non-destructive methodology, it is believed to be more effective and reliable than 
existing methods, it is adequate to be used by the experts responsible for the 
enforcement of the energetic certification system. This work follows on from scientific 
studies aimed at better understanding heat transmission through the external 
envelope of residential buildings.  

In order to corroborate the proposed methodology, experimental work has been 
carried out. The tests consisted on “in situ” measurements to evaluate the thermal 
behaviour of external walls of residential buildings in the city of Vila Real. The final 
results show that the values of thermal transmittance coefficient (U) obtained in the 
measurements and the ones calculated in the design phase converge. Two important 
factors for the success of the measurements were identified: (i) the interior 
temperature must be stable; (ii) the temperature differential between the interior and 
the exterior of the building should be significant. 

The work shows that the proposed methodology can be used in evaluation and 
energy certification of buildings, since the results were reliable and duration of tests 
advocated may be lower than the 14 days mentioned in the bibliography, which 
enhances their practical applicability. However, in order to make the proposed 
methodology operational, it is still necessary to perform a wide range of systematic 
tests, namely to establish the boundary conditions of its use. 

 

Keywords: “in situ” evaluation, certification, thermal behaviour, residential buildings, 
quality. 
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1.1 — Considerações iniciais 

A escassez das reservas de combustíveis fósseis tem vindo a provocar uma 

escalada generalizada dos preços e gerado tensões sócio/económicas e 

politicas à escala mundial. 

As emissões de CO2 associadas aos consumos deste tipo de combustíveis, 

usados para satisfazer a crescente necessidade energética a nível mundial, 

também têm vindo a provocar o aumento do efeito de estufa e, 

consequentemente, alterações climáticas no planeta. 

Inevitavelmente, mantendo-se o modelo de consumo actual destes 

combustíveis, e considerando o aumento dos consumos associados aos 

países emergentes, os recursos não renováveis deixarão de estar disponíveis 

num futuro próximo, quer seja pela extinção das reservas, quer seja porque a 

extracção deixará de ser economicamente rentável a médio prazo [1]. Para 

minimizar as consequências nefastas das emissões de CO2 para a atmosfera, 

os países industrializados assinaram em 1997 o Protocolo de Quioto [2], cujo 

principal objectivo consiste na redução global de emissões de gases que 

contribuem para o efeito de estufa. 

Um dos sectores que pode contribuir para a redução destas emissões é o 

dos edifícios, dado que estes são responsáveis por consumos da ordem de 

40% da energia primária na maioria dos países da União Europeia (UE). Este 

cenário torna-se ainda mais preocupante porque este consumo tende a 

aumentar, devido à procura de maiores níveis de conforto térmico, por parte 

dos utilizadores. 

A directiva 2002/91/CE (EPBD) [3], relativa ao desempenho energético dos 

edifícios, estabeleceu que os estados membros da União Europeia deviam 

implementar sistemas de certificação energética de forma a informar os 

utilizadores sobre a qualidade térmica dos edifícios, aquando da sua 

construção, venda ou arrendamento. Visa também a melhoria do 
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desempenho térmico dos edifícios, com vista à redução do consumo 

energético associado à sua utilização. 

Esta directiva foi transposta para a regulamentação portuguesa através do 

Decreto-lei 78/2006 [4], que define o Sistema de Certificação Energética 

português (SCE), o qual tem por objectivo contribuir para melhorar o 

desempenho energético e a qualidade do ar interior dos edifícios. Este 

decreto cria a figura do perito qualificado, que será responsável pela 

verificação da conformidade dos projectos e dos edifícios construídos com a 

regulamentação térmica. No contexto português, no caso dos edifícios novos, 

existentes ou dos sujeitos a grandes remodelações, com potências instaladas 

inferiores a 25 kW (onde se inserem a maior parte dos edifícios de habitação), 

terá de ser cumprido o Regulamento de Características Térmicas dos 

Edifícios (RCCTE) [5], que introduz novos requisitos de comportamento 

térmico ao nível do projecto, de forma a salvaguardar as condições de 

conforto térmico sem elevados consumos energéticos, quer no inverno quer 

no verão [5]. 

Em 19 de Maio de 2010 foi publicada a Directiva 2010/31/CE (EPBD recast) 

[6], a qual reformula a Directiva 2002/91/CE. Esta nova directiva estipula que 

os novos edifícios devem ser “edifícios com necessidades quase nulas de 

energia” até ao final de 2020. É também realçada a importância dos 

certificados de desempenho energético e a qualidade da informação 

prestada nos mesmos. Estas medidas são conhecidas por “20/20/20”, isto é, 

redução dos consumos e das emissões de CO2 em 20% e aumento da 

utilização de energias renováveis em 20% até 2020. Estas medidas podem 

ser alcançadas através da adopção de soluções construtivas 

energeticamente mais eficientes. 

A utilização dos edifícios habitacionais em Portugal é responsável por uma 

porção significativa das emissões de CO2. Cerca de 3,3 milhões de edifícios 

contribuem para um consumo de 17% de energia primária (das quais 

aproximadamente 29% são referentes ao consumo de electricidade), o que 
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justifica a necessidade de intervir neste sector, com vista a moderar o 

consumo.  

Face ao exposto, torna-se imperioso quantificar o coeficiente de transmissão 

térmica, U, dos diferentes elementos construtivos de um edifício, quer na fase 

de projecto, quer “in situ”, na fase final da construção e durante a utilização 

do edifício. Na fase de projecto, para a aplicação do RCCTE [5], este 

parâmetro tem de ser calculado para todos os elementos construtivos da 

envolvente exterior e da envolvente interior. 

O coeficiente de transmissão térmica é uma dos parâmetros que influencia a 

classe energética dos edifícios, que pode variar entre A+, A, B, B, C, D, E, F, 

G [7]. Neste sentido, será fundamental garantir que o edifício construído 

tenha uma eficiência energética idêntica à do edifício projectado. 

No âmbito do Observatório da Construção da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, tem sido desenvolvido trabalho no sentido de 

criar um sistema de avaliação da qualidade de edifícios de habitação, na fase 

de projecto e após conclusão, situados em Trás-os-montes e Alto Douro 

(TMAD). Para o efeito, foram realizados inquéritos à população da região no 

sentido de definir os principais aspectos a avaliar. O comportamento térmico 

das habitações foi considerado um dos aspectos mais relevantes aquando da 

decisão de aquisição de uma habitação [8]. Um outro inquérito revelou a 

preocupação dos utilizadores com os gastos ligados à climatização das 

habitações [8]. 

De acordo com a metodologia adoptada para o desenvolvimento deste 

sistema de avaliação da qualidade, uma das fases desta metodologia 

consiste em desenvolver processos de avaliação da qualidade dos aspectos 

considerados mais relevantes, nomeadamente o comportamento térmico. 

Nesse sentido foi iniciado trabalho para desenvolver um processo de 

avaliação do comportamento térmico de habitações. No desenvolvimento 

deste processo de avaliação é necessário que os intervenientes no sector da 

construção tomem consciência da necessidade de melhorar a eficiência 
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energética dos edifícios que constroem, nomeadamente devido às exigências 

impostas pela regulamentação em vigor. Por outro lado, também é 

necessário que os consumidores estejam cada vez mais familiarizados com 

estes aspectos e exijam garantias de qualidade das habitações, aquando da 

sua aquisição ou arrendamento. Deste modo, o recurso a um processo de 

avaliação da qualidade de edifícios será um mecanismo que trará mais 

confiança aos utilizadores, contribuindo assim para melhorar as relações 

entre utilizadores, construtores/promotores e projectistas.  

Este trabalho de investigação surge na continuidade de um outro muito mais 

abrangente que vem sendo desenvolvido nas áreas do comportamento 

térmico e da avaliação da qualidade de edifícios [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20]. Baseia se em estudos e experiências que têm vindo a ser 

desenvolvidas a nível internacional e nacional, que serão apresentados nos 

Capítulos 3 e 4. 

1.2 — Objectivo do trabalho 

O principal objectivo deste trabalho de investigação consiste em propor uma 

metodologia experimental de avaliação do coeficiente de transmissão térmica 

“in situ” de paredes exteriores de edifícios de habitação. 

Outro dos objectivos deste trabalho consiste em verificar se os valores de U 

obtidos “in situ” estão em conformidade com os calculados na fase de 

projecto. 

Com este trabalho de investigação pretende-se também dar um contributo 

para o desenvolvimento de uma metodologia mais eficaz e fiável de 

certificação energética de edifícios, que poderá permitir a verificação do 

desempenho energético do edifício após a construção (este processo poderá 

ser utilizado por diferentes entidades, nomeadamente pelos peritos 

qualificados do SCE). 
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1.3 — Contribuição original 

O presente trabalho de investigação contribuirá para um conhecimento mais 

aprofundado sobre o comportamento térmico de elementos e de soluções 

construtivas praticadas em paredes exteriores de edifícios de habitação. 

Neste trabalho é proposta uma metodologia de ensaio para a determinação 

dos coeficientes de transmissão térmica (U) “in situ” de elementos 

construtivos de edifícios, utilizando a termografia e um sistema de medição 

de fluxo de calor. Esta metodologia experimental permitirá auxiliar os peritos 

qualificados do SCE na emissão de certificados energéticos de edifícios 

novos ou existentes, permitindo também aferir de uma forma mais rigorosa a 

conformidade dos projectos de comportamento térmico com o edifício 

construído. 

O trabalho de investigação desenvolvido destaca-se dos trabalhos similares 

anteriormente publicados dado que a metodologia desenvolvida foi aplicada 

em edifícios de habitação em utilização, situação que se distingue da 

aplicação deste tipo de ensaios em modelos laboratoriais. 

1.4 — Organização e estrutura do trabalho 

O presente documento encontra-se estruturado em 8 capítulos, sendo o 

primeiro capítulo a Introdução. 

No Capítulo 2 é abordada a problemática do consumo energético e as 

medidas adoptadas que visam melhorar a eficiência energética de edifícios a 

nível mundial, na União Europeia e, em particular, em Portugal. 

No Capítulo 3 são apresentadas algumas técnicas de ensaio não-destrutivas 

correntemente aplicadas na avaliação da qualidade térmica/eficiência 

energética de edifícios. Também é realizada uma selecção das técnicas 

consideradas mais adequadas para o desenvolvimento deste trabalho. 
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No Capítulo 4 é apresentada uma revisão bibliográfica de trabalhos de 

investigação desenvolvidos no âmbito da melhoria da qualidade 

térmica/eficiência energética de edifícios, nas fases de projecto, de 

construção e de utilização. Deu-se uma especial atenção aos trabalhos 

desenvolvidos na fase de utilização, destacando-se aqueles que recorrem a 

técnicas experimentais não-destrutivas, por terem sido consideradas as mais 

apropriadas para o desenvolvimento deste trabalho, no Capítulo 3. 

No Capítulo 5 são tecidas algumas considerações sobre o fenómeno da 

transferência de calor, nomeadamente as formas de transferência de calor, a 

conservação de energia e o coeficiente de transmissão térmica. Também é 

descrito o processo de cálculo analítico utilizado em fase de projecto para a 

determinação do valor de coeficiente de transmissão térmica de elementos 

construtivos. 

No Capítulo 6 é apresentada e descrita detalhadamente a metodologia 

experimental proposta. 

No Capítulo 7 são apresentados 13 casos de estudo de edifícios utilizados 

neste trabalho. Os resultados experimentais obtidos através da aplicação da 

metodologia proposta no Capítulo 6, em cada caso de estudo, são expostos 

e criticamente analisados. Também são retiradas algumas conclusões 

preliminares. 

Finalmente, no Capítulo 8, apresentam-se as principais conclusões do 

trabalho de desenvolvido, e são realizadas sugestões de trabalho futuro a 

realizar neste contexto. 
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2.1 – Introdução 

O desenvolvimento da sociedade e a procura da melhoria da qualidade de 

vida conduziu ao aumento progressivo do consumo de energia. A energia é 

essencial para o desenvolvimento económico e social a nível mundial, 

permitindo desfrutar de um estilo de vida melhor o qual seria difícil de obter 

caso não se dispusesse dos diversos recursos energéticos, renováveis e não 

renováveis. No entanto, este aumento do consumo energético, associado ao 

desenvolvimento da sociedade, não corresponde a um consumo eficiente e 

racional de energia, contribuindo assim para a escassez dos recursos 

energéticos e para os impactos negativos no meio ambiente, nomeadamente 

através do aumento da emissão de gases de efeito de estufa e consequentes 

alterações climáticas. 

Assim, perante este panorama, é imperativo adoptar novos comportamentos 

no sentido da mudança do modelo energético actual, com vista à poupança 

de energia e ao aumento da eficiência energética, mantendo os níveis de 

conforto. Aumentando a competitividade dos países e à medida que se 

aumentar a sua eficiência energética, consumindo menos energia por 

unidade de produto realizado ou de serviço prestado, diminuirá a sua 

dependência energética relativamente ao exterior. No entanto, no sector dos 

edifícios, a eficiência energética não tem aumentado como seria desejável 

[1]. 

Este sector é um dos grandes consumidores de energia nomeadamente para 

a iluminação, o aquecimento, o arrefecimento e o aquecimento de águas 

sanitárias [2]. 

Consequentemente, este é um sector com grande potencial de poupança 

energética. 

No que respeita aos edifícios de habitação, a adopção de soluções 

construtivas mais eficientes ao nível do seu comportamento térmico, 
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nomeadamente através do reforço do isolamento térmico da envolvente, 

possibilitam grandes poupanças de energia [3]. 

A melhoria da eficiência energética também depende do comportamento dos 

diversos intervenientes no sector da construção. É extremamente importante 

que os diferentes agentes estejam cientes da importância desta questão, que 

sejam capazes e tenham vontade de agir perante esta problemática. No 

entanto, os profissionais da construção tendem a subestimar a contribuição 

da energia dos edifícios nas alterações climáticas e a sobrestimar os custos 

das soluções construtivas para a poupança de energia. Por outro lado, 

existem sérias falhas ao nível do conhecimento relativamente à eficiência, 

energética entre os profissionais da construção [4]. 

Perante esta situação, é importante definir medidas de acção que incentivem 

a adopção de soluções energeticamente mais eficientes nas diversas fases 

do processo construtivo, desde a fase de concepção, passando pela 

construção, utilização, manutenção e possível reabilitação do edifício ou 

demolição. 

A existência de disposições regulamentares cada vez mais exigentes ao nível 

do desempenho energético dos edifícios é uma das medidas de redução do 

consumo de energia e de emissões de CO2. A Directiva Europeia relativa ao 

Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD) [5] foi criada nesse sentido e 

foi transposta para a legislação dos países membros, sendo adaptada à 

realidade de cada um deles. A certificação energética dos edifícios foi uma 

das medidas implementadas, permitindo dar a conhecer ao utilizador o 

desempenho energético do edifício através da sua caracterização mediante 

uma classe energética, à semelhança do que já era feito para os 

electrodomésticos. Para além de o edifício ser caracterizado ao nível da 

envolvente, dos sistemas de climatização e de águas quentes sanitárias, o 

certificado energético apresenta também a contribuição do edifício 

relativamente às emissões de CO2, bem como possíveis soluções de melhoria 

energética. 



Capítulo 2 – Eficiência Energética de Edifícios de Habitação 
 

 

Avaliação e Certificação em Obra da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação  15 

Para a obtenção do certificado energético é necessária a intervenção de um 

especialista na área, denominado por perito qualificado. O perito qualificado 

tem a responsabilidade de verificar a conformidade entre o projecto de 

comportamento térmico, o edifício construído e a regulamentação térmica. 

Actualmente, esta verificação é feita através de uma inspecção visual, no 

entanto é desejável que a mesma seja realizada através de ensaios “in situ” 

de forma a que esta análise/verificação seja mais realista. 

2.2 – Contexto Internacional 

É num cenário de crescentes preocupações, com a produção de gases de 

efeito de estufa e consequentes alterações climáticas (Protocolo de Quioto 

[6]), do significativo aumento dos preços do petróleo e do gás natural, que as 

energias renováveis poderão ganhar terreno no mercado energético. 

Por outro lado, a nível mundial, verifica-se cada vez mais uma procura e 

dependência do petróleo, que pelos dados recentes, se prevê que continue a 

ter impacto nas economias mundiais, dado ser induzida pela procura das 

novas potências asiáticas e motores da economia mundial, China e Índia, 

cujas necessidades de energia têm vindo a crescer. Tal facto, leva a concluir 

que a época do petróleo a baixo preço terminou, ainda que ele não esteja 

fisicamente esgotado. 

As economias ocidentais têm utilizado o gás natural como combustível para 

reduzir a dependência do petróleo. O gás natural começou por ser fornecido 

basicamente através de “pipelines” com contratos de “take-or-pay”, em que o 

preço do gás estava indexado ao do petróleo (lógica de mercados regionais). 

É o caso do fornecimento da Rússia ao centro da Europa ou da Argélia ao sul 

da Europa (Portugal, inclusive). 

O desenvolvimento do gás natural liquefeito poderá criar um mercado 

mundial que se assemelhe ao mercado petrolífero, na medida em que 

permite uma oferta e um transporte a nível mundial, reduzindo a dependência 
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dos mercados regionais abastecidos por “pipeline”. Mas o reforço dessa 

estratégia também faz aumentar os riscos da dependência geoestratégica 

associada a esse combustível. 

O petróleo e o gás natural colocam, pois, idênticas preocupações 

geoestratégicas para as potências ocidentais importadoras. 

O carvão, combustível muito mais diversificado à escala mundial, não coloca 

esse problema de dependência geoestratégica, mas coloca sérios problemas 

ambientais. Contudo, a evolução tecnológica poderá permitir minimizar esses 

problemas, designadamente através do “sequestro” de CO2, e o carvão 

poderá ser de novo um combustível de eleição no século XXI. 

Neste contexto, o mundo ocidental terá que gerir uma longa e difícil transição 

para um sistema energético menos dependente do petróleo e dos 

combustíveis fósseis. 

Perante este panorama energético, deve-se actuar nos diversos sectores 

consumidores de energia, nomeadamente no sector dos edifícios. 

No sector dos edifícios de habitação, como aliás sucede na generalidade dos 

países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE), tem de haver políticas públicas voluntaristas do lado da gestão da 

procura que melhorem radicalmente a eficiência energética dos edifícios, 

através de normas de construção que imponham às estruturas e aos que 

sejam materiais adequados mas com uma maior eficiência energética. Aqui 

não basta legislar, é preciso dotar o Estado da capacidade efectiva para fazer 

cumprir a legislação. 

Os edifícios existentes são responsáveis por, pelo menos, 40% do total de 

energia consumida no mundo e contribuem com cerca de 24% das emissões 

de CO2 [7]. 

A maior parte deste consumo poderia ser evitado aumentando a eficiência 

dos sistemas de aquecimento, arrefecimento e águas quentes sanitárias dos 

edifícios [7], usando tecnologias correntes e viáveis do ponto de vista 
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económico. Na maior parte dos casos, estas tecnologias por si só podem não 

ser economicamente viáveis, mas podem sê-lo se se considerar o ciclo de 

vida dos edifícios [8]. Além disso o uso destas técnicas pode permitir o 

acesso a benefícios financeiros. Embora o custo inicial de algumas 

tecnologias mais eficientes do ponto de vista energético seja normalmente 

mais alto do que o das menos eficientes, a maioria destas tecnologias têm 

sentido económico quando analisadas numa perspectiva de análise de ciclo 

de vida do edifício [9]. 

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) identificou 

também os edifícios como sendo um dos cinco maiores utilizadores de 

energia, onde são necessárias tendências para melhorar a sua eficiência 

energética. [10]  

A International Energy Agency (IEA) estima que as tendências actuais na 

procura de energia para edifícios vão impulsionar cerca de metade dos 

investimentos para fornecer energia até 2050. Se o consumo de energia em 

edifícios nas novas potências asiáticas, China e Índia, aumentar para os níveis 

actuais dos EUA então o consumo destes países poderá ser cerca de quatro 

e sete vezes maior do que o actual, respectivamente [11].  

O enorme volume de construção ocorrido recentemente nestes países, em 

especial na China, conduziram ao aumento da procura de energia, mas o 

desenvolvimento económico e outros factores estão a aumentar ainda mais 

essa procura. Assim, o consumo de energia crescerá drasticamente se não 

houver uma acção concertada que melhore significativamente a eficiência 

energética [4]. 

Face ao exposto, os edifícios podem dar um significativo contributo para a 

regressão das alterações climáticas e do consumo energético. É no entanto 

necessário ultrapassar determinadas barreiras que ainda se colocam no 

caminho da acção imediata, nomeadamente as barreiras de comportamento, 

organizacionais e financeiras [4]. 



Capítulo 2 – Eficiência Energética de Edifícios de Habitação 
 

 

Avaliação e Certificação em Obra da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação  18

2.3 – Contexto da Europa dos 27 

Os problemas relacionados com o consumo de energia, tal como acontece a 

nível mundial, são possivelmente um dos maiores desafios que a União 

Europeia (UE) terá de enfrentar nas próximas décadas. Se conseguir resolver 

esta questão, a UE terá também resolvido outros problemas tais como os 

económicos, os sociais e os ambientais. 

Em 2002 foi publicada a Directiva 2002/91/CE (EPBD) [5], do parlamento 

Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2002, que veio actuar no 

desempenho energético dos edifícios e estabelecer que os Estados Membros 

da UE deviam implementar um sistema de certificação energética de forma a 

informar os utilizadores sobre a qualidade térmica dos edifícios de grandes 

dimensões, aquando da sua construção, venda ou arrendamento. 

Regulamentou também que o sistema de certificação abrangesse igualmente 

todos os grandes edifícios que são visitados pelo público. 

A certificação energética permite aos futuros utilizadores obter informação 

sobre os potenciais consumos de energia, no caso de novos edifícios ou no 

caso de edifícios existentes sujeitos a grandes intervenções de reabilitação. 

Também permite, através da análise dos seus consumos reais ou aferidos 

para padrões de utilização típicos, obter os custos energéticos, durante o 

funcionamento normal do edifício. Esta informação pode ser usada para 

construir uma base de dados que permita caracterizar o comportamento 

térmico dos edifícios. 

No caso dos edifícios existentes, para além dos aspectos acima referidos, a 

certificação energética também se destina a proporcionar informação sobre 

as medidas a adoptar de melhoria de desempenho, com viabilidade 

económica, que o proprietário pode implementar de forma a reduzir a sua 

despesa energética e simultaneamente melhorar a eficiência energética do 

edifício. 
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A directiva adopta ainda a obrigatoriedade da contabilização das 

necessidades de energia para preparação das águas quentes sanitárias, 

numa óptica de consideração de todos os consumos de energia importantes. 

No caso de edifícios de habitação, existe ainda o objectivo especifico de 

fomentar a aplicação de colectores solares ou de outros sistemas que 

utilizem energias renováveis. 

A obrigatoriedade da instalação de colectores solares para a produção de 

água quente sanitária abre um amplo mercado para a utilização da energia 

solar, contribuindo desta forma para a diminuição da poluição e da 

dependência energética de um país. 

Com a apresentação do Plano de Acção para a Eficiência Energética 

2007/2012 [3], em Outubro de 2006, a UE aceitou o desafio de reduzir em 

20% o consumo de energia até 2020. A concretização deste plano permitirá a 

poupança de 100 biliões de euros anuais nas facturas energéticas e evitará a 

emissão de 780 milhões de toneladas de CO2 (duas vezes o montante que a 

UE se tinha comprometido poupar aquando da assinatura do Protocolo de 

Quioto [6]). 

Este Plano de Acção, ainda em vigor, inclui medidas que visam melhorar o 

rendimento energético dos sistemas, dos equipamentos dos edifícios e 

serviços, da produção e distribuição de energia, reduzir o impacto dos 

transportes no consumo energético, facilitar o financiamento e a realização de 

investimentos neste domínio, suscitar e reforçar um comportamento racional 

em matéria de consumo de energia e consolidar a acção internacional em 

matéria de eficiência energética. 

Entre as medidas propostas, a mais relevante para este trabalho é aquela que 

implica tornar todos os edifícios mais eficientes através da extensão do 

âmbito de aplicação da Directiva EPBD aos edifícios de menores dimensões, 

bem como o desenvolvimento de normas mínimas de desempenho aplicáveis 

aos edifícios novos ou renovados e a promoção de casas "passivas". 
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Em 2008, a Comissão Europeia voltou a afirmar a necessidade de reforçar a 

legislação relativa à eficiência energética dos edifícios, incluindo os de menor 

dimensão, e dos equipamentos consumidores de energia, bem como a dar 

maior importância aos certificados de desempenho energético e aos 

relatórios de inspecção dos sistemas de climatização, o que veio a acontecer 

com a Revisão da EPBD em Maio de 2010 [12]. Com base nas medidas 

propostas, procedeu-se à reformulação de outras Directivas, como por 

exemplo a Directiva para a concepção ecológica de produtos relacionados 

com o consumo de energia, destinadas a melhorar a eficiência energética. 

Em 19 de Maio de 2010 é publicada a Directiva 2010/31/EU (EPBD recast) 

[12] a reformulação da directiva 2002/91/CE [5] que é ainda mais ambiciosa 

do que a sua predecessora. Entre outras medidas, impõe que os novos 

edifícios devem ser “edifícios com necessidades quase nulas de energia” no 

final de 2020 e reforça a importância da qualidade dos certificados de 

desempenho energético. As medidas também são conhecidas como 

20/20/20, isto é, redução dos consumos e das emissões de CO2 em 20% e o 

aumento da quota de energia proveniente de fontes renováveis em 20% até 

2020. 

Neste momento, as metas 20/20/20 propostas na Directiva 2010/31/EU 

parecem cada vez mais difíceis de alcançar. É por isso urgente agir para que 

o próximo Plano de Acção Europeu para a Eficiência Energética, a ser 

proposto em Novembro de 2011, que é crucial para definir a estratégia para o 

futuro, tenha em conta esta problemática. 

A versão provisória do novo plano designado "Energia 2020", que deverá ser 

proposta a 17 de Novembro de 2011, no âmbito da eficiência energética, 

revela que, apesar de todos os argumentos financeiros a favor da eficiência 

energética, a UE prepara-se para conseguir reduzir apenas 10% do seu 

consumo energético em 2020, ou seja, metade daquilo que estava 

previamente estabelecido nas metas europeias [13]. 
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Esta proposta apresenta medidas para a EU de forma a ser possível reduzir 

as emissões de gases com efeitos de estufa e prevenir crises de 

abastecimento energético. 

Uma das medidas mais importantes previstas para que isto possa acontecer 

é a reabilitação massiva do parque edificado existente, reconhecendo o 

sector dos edifícios como aquele que, juntamente com o dos transportes, 

representa o maior potencial de poupança energética. 

2.4 – Contexto Português 

Portugal é um país com escassos recursos energéticos próprios, 

nomeadamente aqueles (petróleo, carvão e gás) que asseguram a 

generalidade das necessidades energéticas da maioria dos países 

desenvolvidos. 

A situação de escassez de combustível, conduz a uma elevada dependência 

energética do exterior (83.3% em 2008) [14], nomeadamente das 

importações de fontes primárias de origem fóssil. Importará assim aumentar a 

contribuição das Fontes de Energia Renováveis (FER), tal como a hídrica, a 

solar, a geotérmica, o biogás e as lenhas e resíduos (biomassa). 

O petróleo bruto, manteve em Portugal, em 2008, um papel essencial na 

estrutura de abastecimento energético, representando 51.6% do consumo 

total de energia primária [15]. 

O gás natural contribuiu, no último decénio, para uma certa diversificação da 

oferta de energia e para reduzir a dependência exterior em relação ao 

petróleo. 

O consumo de carvão representou em 2008 cerca de 10.3% do total do 

consumo de energia primária. Prevê-se uma redução progressiva do peso do 

carvão na produção de electricidade, devido ao impacto das emissões de 

CO2. 
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Em 2008 o contributo das energias renováveis no consumo total de energia 

primária foi de 17.6% e em 2007 tinha sido 17.2%. 

O consumo de energia final em 2008 atingiu o valor de 18543 Ktep (Kilo-

tonelada equivalente de petróleo) tendo-se verificado uma redução de 0.8% 

em relação a 2007. Registou-se ainda uma diminuição do consumo de 2.3% 

de petróleo e de 1.4% em electricidade, e um aumento de 12.1% no consumo 

de gás natural. 

No sector habitacional, com 3.3 milhões de edifícios, assiste-se a uma ligeira 

diminuição do consumo de energia eléctrica por unidade de alojamento 

(2510 kWh/alojamento, em 2008 contra 2611 kWh/alojamento, em 2007). 

Em relação às formas de energia utilizadas, verifica-se uma diminuição nos 

consumos dos produtos derivados do petróleo, e um aumento do consumo 

do gás natural. 

Portugal apresentou, em 2008, um consumo de energia final per-capita de 

1,69 tep/habitante, o que corresponde a emissões de CO2 per-capita, 

resultantes de processos de combustão, de 4.94 tCO2 e a uma intensidade 

carbónica de 0.43 kgCO2/2000USD. Com este valor, Portugal continua a ser 

um dos países da EU com menor consumo de electricidade per-capita. Só 

Malta, Bulgária, Hungria, Polónia, Lituânia, Letónia e Roménia, registaram 

consumos per-capita mais reduzidos do que Portugal [14, 15]. 

Mesmo com este cenário, o consumo de energia eléctrica em Portugal tem 

aumentado de forma consistente nos últimos anos. A maior parte dessa 

energia, cerca de 51%, é de origem térmica, produzida em centrais térmicas 

(utilizando carvão ou fuel) e em centrais de cogeração 10%. A restante 

produção de electricidade é a que resulta da produção das centrais hídricas, 

32%, e de uma forma mais ligeira ou marginal da produção eólica e 

geotérmica, 1,3% [14, 15]. 

Verifica-se também que cerca de 70% da energia utilizada domesticamente é 

gasta no aquecimento das habitações e 14% no aquecimento de água [15]. 
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Perante o cenário descrito, sobre a energia produzida em Portugal, em 

relação à sua fonte primária, esta é maioritariamente fóssil. Observando os 

hábitos e formas de consumo e tendo em conta o fim a que a maior 

percentagem da energia habitacional se destina, verifica-se que grande 

percentagem do índice carbónico ou das emissões carbónicas, são geradas 

pelo excessivo consumo de energia para aquecimento das habitações. 

Uma série de medidas de fundo desde o início da cadeia energética até ao 

topo do sistema electroprodutor português e aos hábitos do consumidor final, 

estão neste momento a ser postos em prática. O sistema electroprodutor 

encontra-se neste momento a passar por uma remodelação, com o objectivo 

de reduzir as fontes de energia fósseis responsáveis por um forte índice de 

poluição e de emissões de gases de efeito de estufa. Ao nível dos hábitos 

dos consumidores, poderá não ser tão linear a aplicação de medidas, porque 

o desenvolvimento da sociedade e de um país também é mensurável pela 

quantidade de energia consumida, e esta quantidade tem vindo a aumentar 

ao longo do tempo.  

No sentido de alterar os hábitos de consumo de energia do cidadão comum 

tem vindo a ser efectuadas campanhas de sensibilização que apelam à 

redução dos consumos energéticos. Os equipamentos eléctricos de baixo 

consumo já são objecto de preferência no acto da sua aquisição. 

A aposta forte no mercado e na indústria da construção, ao nível da térmica 

dos edifícios e da sua eficiência energética, dando cada vez mais importância 

à necessidade de os edifícios serem termicamente mais eficientes, é mais 

uma forma eficaz de obviar o problema do consumo de energia per-capita 

para o aquecimento das habitações. Como consequência, provavelmente 

ocorrerá uma diminuição das emissões de gases de efeitos de estufa. 

A Directiva 2002/91/CE [5], anteriormente referida, foi parcialmente transposta 

para a ordem jurídica nacional através do Decreto-Lei 78/2006, relativamente 

ao desempenho energético dos edifícios [16]. 



Capítulo 2 – Eficiência Energética de Edifícios de Habitação 
 

 

Avaliação e Certificação em Obra da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação  24

O Estado assegura assim a melhoria do desempenho energético e da 

qualidade do ar interior dos edifícios através do Sistema Nacional de 

Certificação Energética nos Edifícios designado por SCE [16]. 

A gestão do SCE foi atribuída à Agência para a Energia, designada por 

ADENE [17]. 

Este decreto cria a figura de perito qualificado que é a entidade responsável 

por verificar a conformidade dos projectos e dos edifícios construídos com a 

regulamentação térmica, como já foi referido. 

Em Portugal, já existia o Regulamento das Características de Comportamento 

Térmico dos Edifícios designado por RCCTE, aprovado pelo Decreto-Lei 

40/90, de 6 de Fevereiro [18], que foi o primeiro instrumento legal nacional 

que impôs requisitos aos projectos de novos edifícios e de grandes 

remodelações de forma a salvaguardar as condições de conforto térmico 

nesses edifícios sem necessidades excessivas de consumo de energia, quer 

no Inverno quer no Verão [18]. 

Simultaneamente, o RCCTE visava também garantir a minimização de efeitos 

patológicos nos edifícios resultantes das condensações superficiais passíveis 

de ocorrer nos elementos construtivos da envolvente. 

Actualmente e passados mais de duas décadas, constata-se que o RCCTE 

constituiu um marco significativo na melhoria da qualidade da construção em 

Portugal. Tornou-se prática generalizada a aplicação de isolamento térmico 

nos edifícios, incluindo os localizados em zonas de clima mais ameno, e com 

resultados superiores aos exigidos no RCCTE. 

Alguns pressupostos do RCCTE definidos em 1990 foram alterados. 

Verifica-se, hoje em dia, uma penetração muito significativa de equipamentos 

de climatização. Um número bastante significativo de edifícios novos prevê 

equipamentos de aquecimento e recorrem cada vez mais a equipamentos de 

ar condicionado. Esta realidade ocorre simultaneamente em edifícios de 

habitação e de serviços. 
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Esta prática deu portanto lugar a consumos reais para controlo do ambiente 

interior dos edifícios, que se têm traduzido num crescimento dos consumos 

de energia no sector dos edifícios bastante acima da média nacional. Esta 

situação revela, por sua vez, que os utilizadores estão cada vez mais cientes 

da importância do comportamento térmico dos edifícios. 

A primeira versão do RCCTE pretendia limitar potenciais consumos mas era 

relativamente pouco exigente nos seus objectivos dado que, à época, o 

consumo energético para aquecimento e arrefecimento não era muito 

significativo. Justifica-se agora uma contabilização mais realista de consumos 

dada a maior probabilidade de poderem ocorrer pelos motivos referidos. 

Face ao referido, faz todo o sentido haver uma preocupação crescente 

respeitante às exigências para salvaguardar a qualidade térmica da 

envolvente dos edifícios. 

A actual versão do RCCTE [19] assenta no pressuposto de que uma parte 

significativa dos edifícios possuem sistemas de climatização de forma a 

garantir nos seus espaços interiores condições ambientais adequadas, quer 

no Inverno (20oC) quer no Verão (25oC e 50% de humidade relativa). Também 

impõe limites aos consumos que decorrem do potencial uso desses 

equipamentos, impondo a sua existência. Não se pode falar em consumos 

padrão para o sector habitacional, já que a existência de equipamento ou de 

sistemas instalados não significa o seu uso permanente. 

Neste contexto, são claramente definidas as condições ambientais de 

referência para o cálculo dos consumos energéticos nominais, segundo 

padrões típicos admitidos como sendo os médios prováveis, quer em termos 

de temperatura ambiente, quer em termos de ventilação para a renovação do 

ar e para a garantia de uma qualidade do ar interior aceitável. 

Convém referir que a qualidade do ar interior em edifícios tem vindo a 

degradar-se devido à maior estanquidade das envolventes e ao uso de novos 

materiais e tecnologias na construção que libertam importantes poluentes (lã 

de vidro, formaldeído). 
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No contexto internacional, também é consensual a necessidade de melhorar 

ainda mais a qualidade dos edifícios e de reduzir os seus consumos de 

energia e as correspondentes emissões de Gases de efeito de estufa, o que 

originou a revisão da EPBD e a edição da nova Directiva 2010/31/EU [12]. 

É de realçar que algumas das medidas impostas na nova EPBD já se 

encontravam contempladas no actual SCE Português [20], tais como, a 

aplicação deste sistema a todo o tipo de edifícios, novos e existentes. 

Neste contexto impõe-se que o RCCTE [19] seja novamente actualizado de 

forma a estar mais adequado às actuais exigências requeridas nos contextos 

social, económico e energético, e também de forma a promover um novo 

acréscimo de qualidade térmica dos edifícios num futuro próximo. 

Este trabalho já se encontra em curso, e de acordo com a ADENE existe já 

uma forte dinâmica dos grupos de trabalho, no que respeita à recolha e ao 

tratamento dos contributos das comissões executivas, dos grupos 

consultivos e dos peritos qualificados [21]. Todas estas contribuições estão a 

ser devidamente analisadas com base em três princípios: adaptar a nova 

regulamentação térmica com vista a responder às exigências da nova EPBD, 

melhorar e clarificar alguns aspectos da actual legislação e introduzir novos 

elementos ou disposições que, decorrentes da realidade específica 

portuguesa, se configurem como oportunidades para promover ainda mais a 

eficiência energética e a qualidade do ar interior dos edifícios [21]. 

2.5 – Considerações finais 

Com o cenário traçado neste capítulo é imperativo agir no sentido de se 

construir edifícios de habitação energeticamente mais eficientes. Todos os 

esforços realizados para alcançar esse objectivo são um contributo 

importante para o alcance da sustentabilidade das sociedades. 

Nesse sentido e focando a eficiência energética, a qualidade térmica do 

ambiente interior e a consequente diminuição da emissão de CO2 e de outros 
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gases nocivos para a atmosfera, este trabalho de investigação pretende 

actuar de forma a estudar o comportamento térmico de paredes exteriores 

com diferentes soluções construtivas, utilizados em edifícios de habitação, 

localizados em Vila Real. Tendo em vista dar um contributo no contexto da 

eficiência energética de edifícios de habitação pretende-se propor uma 

metodologia experimental expedita que permita verificar a eficiência térmica 

de um determinado elemento construtivo, que poderá constituir uma 

ferramenta útil a ser utilizada pelos peritos qualificados do SCE [20]. 
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3.1 — Introdução 

Para que os edifícios sejam energeticamente eficientes é essencial 

projectá-los e construí-los correctamente. 

A melhoria das normas e dos regulamentos relacionados com a térmica de 

edifícios de habitação novos ou existentes, em conjunto com uma enorme 

variedade de processos de construção, tornaram o desempenho térmico da 

envolvente dos edifícios a componente chave para o alcance da eficiência 

energética. É essencial que os ensaios, que tenham como objectivo a 

avaliação da eficiência energética dos edifícios construídos, sejam detalhados 

e executados correctamente. 

Estes ensaios quando realizados pós-construção ajudam a identificar defeitos 

que possam ter ocorrido durante a construção e que geralmente não são 

visíveis pós-construção. Estes defeitos podem conduzir a custos de utilização 

elevados, a desconforto e à deterioração precoce dos materiais. 

Os ensaios pós-construção mais utilizados para a avaliação e a verificação 

das características de comportamento térmico de edifícios são os seguintes 

[1, 2, 3]: 

− Ensaio de ventilação pressurizada; 

− Sistema de identificação de envidraçados; 

− Inspecção visual remota; 

− Detecção ultra-sónica; 

− Detecção por radar;  

− Termografia; 

− Sistema de medição de fluxo de calor. 

Alguns destes ensaios apesar de parecerem simples, exigem procedimentos 

complexos e requerem conhecimentos específicos para a interpretação dos 

resultados. Será sempre necessária uma avaliação e um estudo prévio levado 
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a cabo por especialistas nesta área. Apresenta-se em seguida uma breve 

descrição dos ensaios acima referidos. 

3.2 – Ensaio de ventilação pressurizada 

O ensaio de ventilação pressurizada permite determinar a permeabilidade das 

construções, verificando a capacidade de ventilação normal do edifício, sem 

recurso a equipamentos mecânicos, Figura 3.1. 

Esta técnica está intimamente ligada à eficiência energética porque um 

sistema de ventilação natural deficiente compromete a eficiência energética 

de um edifício. Caso não se garanta o número de renovações de ar horárias 

mínimas nos diversos espaços poderão ocorrer condensações superficiais, 

que implicarão alterações do valor do coeficiente de transmissão térmica das 

soluções construtivas. Por outro lado, se ocorrer uma ventilação excessiva ou 

caudais de ar infiltrados, as perdas de calor que podem ocorrer pela 

envolvente e eventualmente vão reduzir a eficiência energética dos edifícios. 

Esta técnica pode ser aplicada tanto em construções existentes como em 

construções novas. 

A permeabilidade ao ar de determinado elemento construtivo ou conjunto de 

elementos, é um parâmetro que se pode obter através da aplicação deste 

ensaio. 

Para execução deste ensaio é necessário proceder à montagem de um 

ventilador num painel temporário que é colocado e fixado no vão da porta do 

compartimento que se pretende analisar, Figura 3.1. Todos os vãos devem 

permanecer fechados, eliminando-se desta forma possíveis fugas de ar. A 

ventoinha que faz parte do equipamento de ventilação envia ar para dentro 

do compartimento ou para fora deste. As medidas de permeabilidade são 

calculadas pela análise da taxa de ar que é atravessada pelo ventilador, 

mantendo a diferença de pressão entre o interior e o exterior do 

compartimento constante. Para além deste equipamento de ventilação é 
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analisados e, consequentemente, avaliar a eficiência energética desses 

elementos [1]. 

3.6 — Detecção por radar 

A detecção por radar foi inicialmente desenvolvida na Engenharia Militar, 

sendo posteriormente utilizada em aplicações geotécnicas. 

Nos últimos 10 anos, as técnicas de radar também têm sido utilizadas na 

detecção de defeitos em estruturas de edifícios e em pavimentos de 

estruturas rodoviárias. Esta técnica recorre a uma sonda de eco com baixo 

poder de radiação que permite verificar as condições de uma estrutura. A 

recolha contínua de dados permite avaliar o estado da secção em estudo. 

Esta técnica também permite avaliar a extensão dos problemas de forma 

célere. 

Uma antena ligada a um transmissor e a um receptor é passada pela 

superfície a estudar a uma velocidade controlada. O receptor regista os 

dados da energia reflectida para ser processada. Especialistas na análise do 

sinal emitido podem identificar e detectar, em tempo real, a existência de 

fissuras, bem como a ocorrência de corrosão em elementos metálicos. Desta 

forma, também é possível identificar a existência de descontinuidades em 

paredes e pavimentos. 

As técnicas de radar têm vantagem em relação às técnicas anteriormente 

descritas porque apenas requerem o acesso a uma das faces da superfície a 

analisar. Tal como na técnica anterior, a técnica de detecção por radar 

permite a verificação da existência de sistemas de isolamento térmico e de 

caixas-de-ar nos elementos construtivos analisados [1]. 

3.7 — Termografia 

Um dos ensaios mais utilizados na análise do comportamento térmico de 

edifícios “in situ” é a termografia. A termografia consiste no uso de uma 
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tidos em consideração antes e durante a realização dos ensaios, 

nomeadamente: 

− Registo das condições térmicas, existentes no interior e no exterior do 

edifício antes e durante a realização do ensaio; 

− Registo e controle de todos os parâmetros necessários para análise 

térmica (i.e. emissividade, temperatura do ar, humidade relativa, 

distância ao objecto e definições da câmara de termografia); 

− Evitar condições indesejáveis tais como sombras, reflexos quentes ou 

frios e diferentes superfícies de acabamento (com diferentes 

emissividades). 

As principais razões que levam à elaboração de uma análise termográfica são 

a melhoria do desempenho, a avaliação da correcta aplicação de materiais, a 

investigação e/ou a prevenção. 

No sector da construção de edifícios de habitação, a principal razão é a de 

proporcionar uma análise relativamente rápida e económica de identificação 

de áreas de grande perda de energia que podem ser posteriormente 

rectificadas ou melhoradas. Por exemplo, a termografia pode ser utilizada 

para facilmente verificar se um isolamento térmico foi correctamente aplicado, 

ou identificar os benefícios em obras de reabilitação tendo em vista a 

melhoria da eficiência energética [12]. 

O uso de software especializado, que analisam os elementos necessários 

para o estudo do comportamento térmico de edifícios existentes, permite 

melhorar a eficiência térmica dos projectos de novos edifícios, mas não 

garantem que os edifícios irão ser construídos tal como está definido no 

projecto. Neste campo, os resultados da análise termográfica qualitativa em 

edifícios concluídos, podem ser usados como modelo de validação e como 

uma base de comparação das melhorias do comportamento térmico entre 

vários projectos. 
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isso, é necessário ter em consideração as variações de temperatura e de 

fluxo de calor, para que o valor de U seja estimado com fiabilidade. 

Como a maior parte dos elementos construtivos dos edifícios têm uma inércia 

térmica significativa e como existem variações de temperatura interior e/ou 

exterior, ocorrem grandes flutuações no fluxo de calor. Assim para a 

determinação do valor de U têm de ser efectuadas medições do fluxo de 

calor e de temperatura durante vários dias. A duração do período de 

medição, depende do tipo de construção mas tem de ser suficiente para que 

a troca de energia armazenada no elemento construtivo, entre o início e o fim 

do período de medição, seja relativamente pequena em comparação com a 

energia que é transmitida através do elemento durante esse tempo. Um 

período de medição de 14 dias no Inverno é normalmente considerado 

adequado para soluções construtivas com inércia térmica média/forte e com 

a caixa-de-ar parcialmente preenchida com isolamento térmico [14]. 

O termofluxímetro é um transdutor que transmite um sinal eléctrico, o qual é 

uma função directa do fluxo de calor transferido. 

A maior parte dos termofluxímetros ou fluxímetros de calor (HF) são placas 

finas, termicamente resistentes. Informação mais detalhada sobre a estrutura 

do HF encontra-se na ISO 8301 [15]. 

São usados sensores de temperatura superficial em conjunto com os 

termofluxímetros Os sensores de temperatura superficial são transdutores 

que transmitem um sinal eléctrico que é uma função monotónica da sua 

temperatura. São utilizados no mínimo dois sensores de temperatura, um em 

cada lado do elemento construtivo a ser testado, para que o sinal eléctrico 

transmitido seja relacionado directamente com o fluxo de calor que ocorre 

através da placa. 

No Capítulo 6, esta técnica será apresentada de uma forma muito mais 

detalhada e explicadas as alterações efectuadas. 
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3.9 — Considerações finais 

Quatro dos sete ensaios pós-construção anteriormente descritos (o ensaio de 

ventilação pressurizada, o sistema de identificação de envidraçados, a 

detecção ultra-sónica e o exame por radar) não são suficientes por si só para 

avaliar o comportamento térmico dos edifícios, porque apenas permitem 

avaliar um aspecto relativo a essa avaliação. 

No caso da termografia é possível obter uma avaliação qualitativa. 

Relativamente ao uso do sistema de medição de fluxo de calor, este permite 

estimar de forma mais rigorosa os coeficientes de transmissão térmica de 

elementos construtivos. No entanto, como é uma técnica de aplicação 

prolongada, e são necessários ensaios em muitos pontos do elemento 

construtivo para se verificar o seu desempenho térmico torna-se dispendioso 

e moroso. 

Face ao exposto, foi adoptado neste trabalho de investigação, o uso 

combinado das técnicas de termografia e do sistema de medição de fluxo de 

calor. Através do uso da termografia é possível localizar os pontos de um 

elemento construtivo com mais interesse para a análise do desempenho 

térmico, reduzindo deste modo o número de pontos a analisar. Com o 

sistema de medição de fluxo de calor é possível efectuar o cálculo dos 

valores do coeficiente de transmissão térmica através de dados recolhidos “in 

situ”. 

No capítulo seguinte apresentam-se alguns trabalhos realizados em 

diferentes países, relativos a ensaios pós-construção. É dado um maior 

enfoque àqueles que recorrem ao uso do sistema de medição de fluxo de 

calor para determinar o coeficiente de transmissão térmica de elementos 

construtivos, por ser esta a técnica mais desconhecida em termos da sua 

aplicação na análise do desempenho energético de edifícios. 
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4.1 — Introdução 

A avaliação da qualidade de edifícios de habitação tem vindo a ser objecto de 

estudo em vários países. Dentro dos trabalhos realizados aqueles que 

contemplam a avaliação da qualidade térmica/eficiência energética, como 

medida de promoção da sustentabilidade e da qualidade de edifícios, 

tornam-se cada vez mais importantes. Esses trabalhos dão uma especial 

ênfase à promoção da qualidade térmica/eficiência energética na fase de 

projecto. No entanto, a verificação dessa situação pós-construção dos 

edifícios, ainda está pouco desenvolvida. Em Portugal, essa verificação está 

inserida nas funções do Perito Qualificado do SCE [1, 2, 3], mas consiste 

apenas numa inspecção visual. 

Alguns dos trabalhos que avaliam a qualidade térmica/eficiência energética 

em fase de projecto serão apresentados dado que é nessa fase que se deve 

começar a implementar a qualidade, pois se o projecto não tiver uma boa 

qualidade dificilmente o edifício construído a irá ter. No entanto se o projecto 

tiver qualidade o produto final (edifício) poderá ter uma boa qualidade ou não, 

dependendo da forma como foi construído. Por estes motivos a qualidade de 

um edifício também deve ser avaliada pós-construção. 

Neste capítulo, apresentam-se também trabalhos desenvolvidos na área da 

avaliação da qualidade durante a obra e pós-construção. 

Os trabalhos apresentados são complementares à regulamentação em vigor 

em vários países, alguma desta regulamentação foi já referida no Capítulo 2. 

Será dada uma maior relevância aos trabalhos que avaliam a qualidade 

térmica/eficiência energética, e em particular os que a avaliam 

pós-construção dado o âmbito desta tese. 

Ao se estudar a bibliografia estrangeira deve ser tida em consideração a sua 

origem, pois quando provêm de países com hábitos culturais e níveis de 

desenvolvimento económico semelhante ao português, permite comparar e 

complementar as exigências portuguesas. Paralelamente, quando essa 
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bibliografia provem de países com hábitos culturais semelhantes ao 

português mas economicamente mais desenvolvidos, permite perspectivar a 

evolução provável das exigências portuguesas, e quando provem de países 

com hábitos culturais diferentes, permitem essencialmente enquadrar as 

exigências portuguesas. 

4.2 – Avaliação e certificação da qualidade térmica em fase de 

projecto 

Existem actualmente vários métodos ou processos internacionais e nacionais 

que avaliam a qualidade térmica de edifícios na fase de projecto. A evolução 

da tecnologia permite a adopção de soluções construtivas cada vez mais 

eficientes do ponto de vista energético. Esses métodos ou processos 

pretendem ajudar a seleccionar não só a melhor solução construtiva de entre 

as existentes, mas também a solução que melhore de forma significativa, o 

desempenho térmico do edifício, mas que seja economicamente viável. 

Os sistemas CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building 

Environmental Efficiency) [4, 5, 6], LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) [7, 8], BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method) [9, 10], HQE (Haute Qualité 

Environnementale) [11, 12], BEAM (Hong Kong Building Environmental 

Assessment Method) [13, 14], QUALITEL [15, 16] e LiderA (Liderar pelo 

Ambiente na procura da Sustentabilidade na Construção) [17, 18] actuam 

todos basicamente do mesmo modo. Muitos deles também avaliam a 

qualidade pós-construção. 

Os aspectos a avaliar são divididos em categorias e a cada categoria é dado 

um factor de ponderação que é maior quanto maior for a sua relevância. 

Relativamente à diminuição dos consumos energéticos esta é fomentada 

com o aumento do factor de ponderação na categoria, que normalmente é 

designada por Energia e que tem vindo a aumentar em cada nova versão dos 

métodos ou processos referidos. Por outro lado, é garantido o conforto 
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térmico dos utilizadores dos edifícios, aumentando também o factor de 

ponderação nesta categoria. 

Na categoria energia esses sistemas actuam na avaliação dos consumos 

energéticos e na monitorização desses consumos depois dos edifícios 

construídos. Colocam como pré-requisito o cumprimento dos níveis mínimos 

previstos na regulamentação térmica em vigor em cada país, mas dando 

maior pontuação aos níveis superiores de certificação energética e 

incentivando simultaneamente o uso de técnicas de construção passivas. 

O conforto térmico dos utilizadores é garantido em projecto utilizando valores 

de referência de temperatura, de humidade, de velocidade do vento e de 

ventilação de conforto. Depois de o edifício estar construído essas grandezas 

deverão ser monitorizadas durante aproximadamente um ano para confirmar 

que os valores, dessas grandezas, previstas em projecto estarão a ser 

cumpridos. 

Consideram também o “efeito da ilha de calor”, actuando assim nas soluções 

construtivas da envolvente para que estas diminuam a sua contribuição para 

o aquecimento global. 

A revisão destes métodos ou processos é importante neste trabalho de 

investigação dado que a maior parte destes avaliam a qualidade em fase de 

projecto e pós-construção, permitindo verificar se o que foi constituído está 

de acordo com o preconizado em projecto. 

4.3 – Avaliação e certificação da qualidade térmica durante a 

construção 

Relativamente à análise da qualidade térmica/eficiência energética durante a 

execução das obras ou à verificação do cumprimento dos pressupostos do 

projecto de térmica existem poucos métodos ou processos que abordem 

estas temáticas, nesta fase. 
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Nos pontos seguintes apresentam-se alguns trabalhos de investigação que 

abordam esta temática no contexto da fase de construção de um edifício. 

4.3.1 — BRE - Building Research Establishment - Reino Unido 

O BRE [19] efectuou estudos para o Energy Saving Trust [20] no Reino Unido 

que tiveram como objectivo investigar o impacto que as inspecções às obras 

podiam ter na qualidade da colocação dos isolamentos térmicos. 

Através de uma proposta de visitas e inspecções à obra, pretendia-se verificar 

de que forma o nível de isolamento das construções ou o seu desempenho 

térmico era afectado favoravelmente por estas inspecções [21]. 

A frequência das inspecções e quem as faria, de forma a ser atingido o 

objectivo de conservação e diminuição de perdas térmicas pelo elementos 

construtivos, seria definido conforme as conclusões a que se chegassem no 

decorrer das primeiras inspecções. 

As entidades que efectuariam as inspecções em obra seriam os próprios 

engenheiros e arquitectos autores dos projectos, bem como, em alguns 

casos, organismos autónomos que utilizariam inspecções aleatórias e em 

número suficiente, mediante o nível de risco do construtor. 

O valor mínimo de inspecções adicionais às regulares deveria ser de quatro a 

cinco. O número de inspecções adicionais seria definido de acordo com a 

qualidade da mão-de-obra detectada. 

O estudo efectuado revelou que as inspecções propostas resultariam num 

significante impacto na melhoria do desempenho térmico dos edifícios. 

Os prestadores de serviços, pagos à tarefa, para executar paredes de 

alvenaria, normalmente não têm, incluído no seu contrato de trabalho, a tarefa 

de colocação dos vários tipos de isolamentos que se encontram definidos em 

projecto. A celeridade com que se pretende levar a cabo uma tarefa 

contratada, é normalmente inimiga de uma colocação cuidada e sem erros 

técnicos dos materiais de isolamento térmico. 
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Verificou-se também a importância da formação e da informação sobre os 

materiais de isolamento térmico que é fornecida aos vários intervenientes em 

obra, nomeadamente electricistas, canalizadores, carpinteiros e estucadores. 

Estas acções constituem uma forma de diminuir o risco de destruição 

acidental dos isolamentos térmicos e uma forma de mentalizar e educar os 

executantes, para a importância em relatar qualquer situação que envolva 

danos no sistema de isolamento térmico, para que estes sejam reparados de 

forma a que se mantenham em boas condições até ao final da obra. 

As inspecções periódicas e as formações propostas demonstram ser uma 

forma de criar um incentivo para a utilização de mão-de-obra qualificada e 

consequentemente, para a obtenção de uma construção final com qualidade 

e certificada [21]. 

4.3.2 – CONQUAS – Sistema de avaliação da qualidade da construção — 

Singapura 

O sistema CONQUAS [22] foi desenvolvido em Singapura pelo Builiding and 

Construction Authority (BCA) [23] em conjunto com agências públicas e 

associações profissionais da indústria da construção, tendo por objectivo 

principal a avaliação da qualidade de edifícios construídos. Pretendia-se 

também com este sistema fazer ensaios em edifícios no sentido de comparar 

os resultados obtidos com os valores existentes em normas de execução e 

especificações. 

Neste sistema são avaliados três trabalhos principais de construção: 

trabalhos estruturais, trabalhos arquitectónicos e trabalhos mecânicos e 

eléctricos. A avaliação da qualidade térmica está inserida nos trabalhos 

arquitectónicos. 

De modo a tornar o processo de avaliação objectivo, os ensaios deverão ser 

executados por peritos do BCA, através de amostras, representativas de todo 

o empreendimento e realizando inspecções visuais “in situ”, no sentido de 

verificar se os trabalhos foram realizados de acordo com as normas e 
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especificações em vigor. Para além destas inspecções a avaliação também 

inclui a realização de ensaios a materiais e ao desempenho das instalações. 

Permitindo assegurar que a avaliação possa ocorrer num período de tempo 

razoável e que o seu custo não seja elevado. 

A pontuação é dada aos trabalhos realizados, nos locais analisados, pela 

primeira vez. Se existirem alterações ou melhoramentos aos inicialmente 

analisados, a pontuação não será alterada. Isto porque o CONQUAS tenta 

encorajar os construtores a “executarem os trabalhos de uma forma correcta 

à primeira vez”. 

A avaliação é feita através do preenchimento de um formulário que o perito 

preenche nas suas visitas à obra. No formulário, o perito tem três hipóteses 

para o preenchimento de cada item. Se cumpre os requisitos do CONQUAS 

então é atribuído um “ ”, se não cumpre então é atribuído um “ ”. Caso 

esse item não seja aplicável nesse edifício então o espaço no formulário 

relativo a esse item fica em branco. A pontuação final é dada de acordo com 

a relação de “ ” e o número total de itens analisados, logo os itens em 

branco não são considerados na avaliação. 

4.3.3 — NHBC — National House Building Council — Reino Unido 

O NHBC foi fundado em 1936, no Reino Unido [24]. Esta entidade é dirigida 

por um conselho constituído por sociedades imobiliárias, utilizadores, 

arquitectos, fiscais, técnicos de planeamento e construtores, que trabalham 

constantemente para aumentar e melhorar a qualidade da construção de 

novos edifícios de habitação, e assegurar a protecção do consumidor do 

sector privado da indústria de construção [24]. 

Para garantir esta qualidade durante a construção destes edifícios são 

realizadas várias fiscalizações, sem aviso prévio. Se os trabalhos não 

estiverem bem executados, nomeadamente os que irão proporcionar um 

melhor comportamento térmico dos edifícios, terão que ser corrigidos. 
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A marca de qualidade atribuída pelo NHBC, denominada “NHBC Buildmark” 

[25], está associada a um sistema de seguro que possibilita a garantia das 

habitações. Esta marca de qualidade é vista como um meio de garantir a 

qualidade das habitações entregues pelos construtores aos clientes (sejam 

eles investidores ou utilizadores finais). 

Esta garantia consiste num sistema de certificação da qualidade da 

habitação, que tem como objectivo proteger o comprador contra possíveis 

defeitos que possam ocorrer durante um período de 10 anos. 

A “NHBC Buildmark” [25] não é uma garantia completa contra todos os 

defeitos, mas sim, uma garantia contra determinados problemas específicos 

que podem implicar elevados custos de correcção, provenientes de erros de 

construção. Não envolve garantia quanto ao uso, deterioração, 

desvalorização de mercado, deficiência de manutenção e falhas menores que 

apareçam após o segundo ano. A garantia é dada ao produto entregue e não 

ao cliente, ou seja, se o cliente vender o seu imóvel, a garantia restante é 

automaticamente transferida para o novo cliente, bastando apenas apresentar 

o documento denominado de certificado de seguro. 

O NHBC é uma organização sem fins lucrativos e o seu objectivo principal é 

implementar requisitos e padrões técnicos para a construção, bem como 

proporcionar a defesa do utilizador de novas habitações [24]. 

O NHBC preocupa-se também em promover a melhoria da qualidade de 

novas habitações, e para isso realiza a revisão e o aperfeiçoamento contínuo 

dos seus requisitos técnicos. 

A “NHBC Buildmark” tem um período total de garantia de 10 anos. Este 

período está subdividido em cinco secções, nomeadamente, as obrigações 

do NHBC antes da obra completa e as obrigações do construtor após a obra 

completa [25]. 

Os vários mecanismos para a garantia de qualidade iniciam-se a partir do 

registo do construtor no NHBC, tendo ele que obrigatoriamente seguir um 
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conjunto de recomendações impostas e cumprir os regulamentos da 

construção vigente no Reino Unido. 

Assim sendo, o construtor é obrigado a corrigir todos os defeitos detectados 

pela fiscalização. Caso o construtor não cumpra as correcções 

recomendadas, pode ter o contrato suspenso e os motivos que justificam 

essa expulsão são publicadas e divulgadas publicamente. 

4.4 – Avaliação e certificação da qualidade térmica 

pós-construção 

A avaliação da qualidade térmica/eficiência energética pós-construção de 

edifícios de habitação ainda não é muito frequente. 

Uma das formas de fazer esta avaliação consiste na realização de inquéritos 

aos utilizadores para verificar se os pressupostos definidos no projecto foram 

cumpridos e qual o grau de satisfação. Estes inquéritos são normalmente 

executados nos primeiros anos após a conclusão da obra. 

Os sistemas LEED [26] e CASBEE [4], por exemplo, aconselham a realização 

de uma monitorização de consumos energéticos e de outros parâmetros, 

importantes para a avaliação da qualidade térmica, nomeadamente 

temperaturas, humidade e renovações horárias do ar. Normalmente, esta 

abordagem implica a permanência nas habitações durante cerca de um ano, 

para se obterem resultados fidedignos e são baseados numa amostragem. 

A realização de ensaios após a conclusão das obras de construção também 

é ainda uma situação pouco frequente. Em todo o caso, o ensaio mais 

utilizado é o de termografia. As duas razões para ser este o ensaio mais 

frequente são o facto de ser não-destrutivo e de ser de fácil e rápida 

execução. 

O sistema CONQUAS [22] contempla a realização de ensaios pós-construção 

para verificação da correcta execução dos trabalhos, e o que tem particular 

interesse para o presente trabalho, é o ensaio de estanquidade à água de 
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janelas e paredes exteriores dado que o aumento da humidade dos materiais 

provoca um aumento do coeficiente de transmissão térmica. Para que um 

edifício tenha a nota mais elevada na avaliação do critério (o que corresponde 

a uma estanquidade de 80%) não podem ocorrer fugas de água durante a 

realização do ensaio. As fugas de água são definidas como sendo o 

aparecimento de água, que não de condensação, na face interior de qualquer 

parte da parede ou janela. 

Paralelamente, outras entidades também se têm vindo a preocupar com a 

verificação da qualidade térmica em obra, entra elas destacam-se o BRE [19], 

o Energy Saving Trust [20] e o Energy Star [27], algumas das quais já referidas 

anteriormente. 

Em Portugal, a verificação da qualidade térmica pós-construção está ligada 

ao SCE [1] e ao trabalho dos peritos qualificados. Essa verificação é 

essencialmente visual e inclui a recolha de informações através do 

preenchimento de uma check-list. Este partilha a responsabilidade da 

garantia de qualidade com o Director de Obra, que tem de se responsabilizar 

pela conformidade da construção com o projecto ou, caso contrário, indicar 

as alterações efectuadas [3]. 

Nos pontos seguintes serão apresentados alguns trabalhos que avaliam a 

qualidade térmica pós-execução de edifícios de habitação com recurso às 

técnicas não-destrutivas escolhidas no Capítulo 3. Estes trabalhos serviram 

de base para o desenvolvimento do presente trabalho. 

4.4.1 – Trabalhos efectuados 

4.4.1.1 — Termografia 

O uso da técnica de análise termográfica na detecção de anomalias na 

construção está difundido em inúmeros países. A título de exemplo, refere-se 

que esta técnica é utilizada no Reino Unido, a qual é prescrita na 

regulamentação ligada aos edifícios (Building Regulations) [28, 29], no que 
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concerne à conservação de combustíveis e energia. Por exemplo, o uso 

deste tipo de ensaios é aconselhado para verificar se um isolamento térmico 

está aplicado de forma contínua na envolvente exterior do edifício. 

Em Portugal, no âmbito da aplicação do Sistema de Certificação Energética, 

a edifícios existentes é recomendado o uso desta técnica [30]. 

Na UTAD também têm sido levados a cabo vários ensaios termográficos no 

âmbito de trabalhos desenvolvidos pelo Observatório da Construção [31], 

tendo-se confirmado que através da análise qualitativa dos termogramas se 

obtêm resultados fiáveis na detecção de anomalias de aplicação de 

isolamento térmico e de outros defeitos construtivos para as soluções 

construtivas mais utilizadas em Vila Real. 

4.4.1.2 — Sistema de medição de fluxo de calor 

Investigações “in situ” do comportamento térmico de elementos construtivos – 

Reino Unido 

Entre 1998 e 2000, Sean Doran, investigador do Building Research 

Establishment (BRE), efectuou o estudo de 30 elementos construtivos em 

edifícios do Reino Unido (UK), contemplando várias soluções construtivas e 

vários tipos de edifícios, Tabela 4.1 [32]. 



Capítulo 4 – Avaliação e Certificação da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação 
 

 

Avaliação e Certificação em Obra da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação  61 

Tabela 4.1 — Edifícios estudados. [32] 

 

O estudo teve como objectivo comparar os valores de U, obtidos através da 

norma ISO 6946 [33] e os valores obtidos através de medições “in situ” com 

recurso a um sistema de medição de fluxo de calor segundo a norma ISO 

9869 [34]. 

Os elementos construtivos objecto de análise foram basicamente paredes 

duplas com caixa-de-ar parcialmente preenchida com isolamento térmico e 

paredes constituídas por painéis de madeira. 

Os mesmos ensaios foram efectuados em paralelo por outra entidade a Alba 

Building Sciences para validação dos resultados finais. 

Este trabalho surgiu no seguimento de um trabalho prévio efectuado por 

Ward, citado por Doran [32], no qual, os resultados obtidos pelas medições 

através da norma ISO 9869 [34] deram resultados 30% mais elevados em 

relação aos calculados segundo a norma ISO 6946 [33]. 

Caso Tipo de Edifício Parede 
dupla Material da parede Tipo de isolamento 

térmico
Localização do 

isolamento

1 Habitação unifamiliar em banda - topo Sim Tijolo + bloco betão Espuma fenólica Interior
2 Habitação em Edifício multifamiliar Sim Tijolo + bloco betão XPS caixa-de-ar
3 Habitação unifamiliar em banda - topo Não Tijolo + Estrutura de madeira MW Interior
4 Escola Sim Tijolo + bloco betão PIR caixa-de-ar
5 Apartamento em Lar da 3ª idade Sim Tijolo + bloco betão leve XPS caixa-de-ar
6 Habitação em Edifício multifamiliar Sim Tijolo + bloco betão XPS caixa-de-ar
7 Sala de dia em Lar da 3ª idade Sim Tijolo + bloco betão celular autoclavado PUR Interior
8 Escola Sim Tijolo + tijolo PIR caixa-de-ar
9 Habitação em Edifício multifamiliar Sim Tijolo + bloco betão XPS caixa-de-ar
10 Bungalow Sim Tijolo + bloco betão leve XPS caixa-de-ar
11 Habitação unifamiliar em banda - duas - Telha (águas furtadas) PUR caixa-de-ar
12 Habitação em Edifício multifamiliar Sim Bloco betão + Estrutura de madeira MW Interior
13 Habitação unifamiliar Sim Tijolo + bloco betão leve Sem isolamento -
14 Habitação unifamiliar em banda - duas - Estrutura metálica MW + outro caixa-de-ar
15 Habitação unifamiliar em banda - duas - Telha (águas furtadas) MW caixa-de-ar
16 Habitação em Edifício multifamiliar - Telha (águas furtadas) MW caixa-de-ar
17 Habitação em Edifício multifamiliar Sim Tijolo + bloco betão denso MW caixa-de-ar
18 Edifício comercial - Metal + Metal MW caixa-de-ar
19 Edifício educacional - Metal + bloco betão MW caixa-de-ar
20 Habitação unifamiliar em banda - topo Sim Bloco betão + bloco betão MW caixa-de-ar
21 Habitação unifamiliar em banda - meio Sim Bloco betão + bloco betão MW caixa-de-ar
22 Habitação unifamiliar em banda - meio Sim Bloco betão + bloco betão MW caixa-de-ar
23 Habitação unifamiliar em banda - topo Sim Bloco betão + bloco betão MW caixa-de-ar
24 Sala de dia em Lar da 3ª idade Sim Tijolo + bloco betão celular autoclavado PUR Interior
25 Edifício educacional - saúde - Aluminio + betão MW caixa-de-ar
26 Habitação unifamiliar em banda - duas - Telha (águas furtadas) PUR caixa-de-ar
27 Habitação unifamiliar em banda - meio - Tijolo + Estrutura de madeira MW Interior
28 Habitação unifamiliar em banda - duas - Tijolo + Estrutura de madeira MW Interior
29 Habitação unifamiliar em banda - duas Sim Bloco betão leve + bloco betão leve Sem isolamento -
30 Habitação unifamiliar em banda - duas - Bloco betão + Estrutura de madeira MW Interior

XPS ‐ Poliestireno expandido extrudido, MW ‐ Manta de lã mineral, PIR ‐ Espuma rígida de poli‐isocianurato, PUR ‐ Espuma rígida de poliuretano. 



Capítulo 4 – Avaliação e Certificação da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação 
 

 

Avaliação e Certificação em Obra da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação  62

O estudo efectuado teve como linha de orientação a obtenção de um 

parâmetro designado por factor de correcção do valor de U, baseado em 

resultados empíricos, que fosse passível de corrigir directamente, mas com 

fiabilidade, os valores calculados segundo a norma ISO 6946 [33]. 

A afectação dos valores de cálculo e a sua respectiva majoração, teriam 

assim em atenção as particularidades dos materiais, que não são 

directamente mensuráveis. Estas propriedades estão intimamente ligadas à 

homogeneidade dos materiais de isolamento térmico. 

O procedimento pretendia também ter em atenção o respeito pelas 

especificações técnicas de projecto, as condições climáticas e higrométricas 

ocorridas durante a aplicação dos materiais de isolamento, a qualificação da 

mão-de-obra executante e todas as condições intrínsecas dos materiais que 

condicionam o armazenamento térmico nos elementos construtivos. 

Os resultados do estudo de Doran são análogos aos obtidos, no trabalho 

anterior, efectuado por Ward. 

Os valores obtidos revelaram que as medições “in situ” com um sistema de 

medição de fluxo de calor, se situavam 20% acima dos valores calculados e 

dependiam sempre do tipo de solução construtiva. 

Pela análise dos resultados, verificou-se a ocorrência de uma grande 

diferença entre os valores de cálculo em elementos construtivos de inércia 

forte, nomeadamente paredes duplas de tijolo, com caixa-de-ar parcialmente 

preenchida com isolamento térmico, mas verificou-se uma concordância de 

valores em elementos construtivos de inércia fraca, como é o caso das 

paredes de painéis de madeira. 

Em 2004, ensaios termográficos e inspecções visuais levadas a cabo pelo 

BRE em habitações novas, pretendiam justificar a existência de perdas de 

calor superiores ao esperado, bem como justificar o motivo das dificuldades 

que os ocupantes enfrentavam para aquecerem as suas casas. Mais uma 

vez, o estudo anteriormente efectuado entre 1998 e 2000 por Doran foi 
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objecto de análise, uma vez que a conclusão a que se chegou revelou que os 

coeficientes de transmissão térmica, U, têm um valor de cálculo inferior ao 

valor medido em obra e que é função da solução construtiva adoptada. 

Em 2005, num trabalho efectuado por Doran e Carr [35] no Reino Unido, 

verificou-se através de ensaios de termografia ou medições “in situ” dos 

valores de U com um sistema de medição de fluxo de calor, que existiam 

ainda bastantes habitações que apresentavam grandes perdas de calor 

através da envolvente opaca. 

Factores de Correcção dos valores de U — Suécia 

Na Suécia, anteriormente aos estudos efectuados no Reino Unido por Doran 

[32], revelaram que os coeficientes de transmissão térmica calculados em 

projecto eram mais elevados do que os verificados “in situ”, definiram-se 

parâmetros de correcção, que serviriam para afectar o cálculo final do 

projecto de térmica. 

Os parâmetros ou factores de correcção foram designados por ∆Ug e ∆Uk. O 

factor ∆Ug entra em linha de conta com todas as variações ou alterações que 

as propriedades dos materiais de construção possam apresentar, bem como 

com a qualidade da mão-de-obra e com as condições higrotérmicas aquando 

da aplicação de materiais durante o processo de construção. Por sua vez, o 

factor ∆Uk tem em consideração a incerteza relativa às propriedades dos 

materiais, que advêm do projecto e da forma de construção de um 

determinado tipo de elemento construtivo, como é o caso de condutas 

eléctricas, ductos etc. Estes factores de correcção variam entre 0.02 e 0.06 

W/m2oC para todas as construções suecas, correspondendo a valores entre 

5% e 20% do valor final do coeficiente de transmissão térmica [32]. 
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Modelação e calibração das perdas de calor laterais na medição dos valores de 

resistência térmica de paredes parcialmente aquecidas – República da Coreia e 

Escócia 

Seung-Eon Lee e Jae-Sik Kang, investigadores do Korea Institute of 

Construction Technology (KICT), da República da Coreia, em parceria com 

Jae-Min Kim da Energy System Research Unit da University of Sthrahclyde da 

Escócia, procederam à realização de ensaios para a determinação da 

resistência térmica de paredes exteriores [36]. 

O método de ensaio consistiu em aquecer a parede exterior, com o objectivo 

de desenvolver um método de correcção que compensasse o efeito de 

perdas laterais, situação que não estava prevista na norma ISO 9869 [34], 

mas que em trabalhos desenvolvidos anteriormente se tinha verificado que 

esses erros eram a causa de cerca de 30% da diferença obtida entre os 

valores de U medidos “in situ” e os calculados [36]. 

Os ensaios experimentais e o método de análise, foram desenvolvidos para a 

avaliação da resistência térmica (R) de elementos construtivos “in situ”. O 

método permitia obter uma estimativa da resistência térmica de paredes 

exteriores aquecendo uma das faces e medindo-se os fluxos de calor, através 

da medição das temperaturas nas duas faces da parede. Neste trabalho, para 

reduzir os efeitos da radiação solar directa e da variação das condições 

atmosféricas na face exterior da parede, recorreu-se ao aquecimento deste 

paramento para manter a temperatura constante. 

Os problemas inevitáveis verificados neste tipo de ensaios são os associados 

a erros e incertezas causadas pelas perdas laterais de calor. Verificou-se que 

a taxa de erro aumentava com o aumento da espessura das paredes. 

Neste estudo, foi também desenvolvido um método de correcção para 

compensar as perdas laterais de calor. O modelo de correcção proposto foi 

obtido através de uma simulação usando um programa de cálculo 

automático de fluxos de calor tridimensional, o Voltra da Physibel. Para 
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validação do método de correcção foram realizados ensaios em laboratório 

com blocos (Mock-Up) constituídos por uma camada de isolamento térmico e 

tijolos. Na realização de ensaios “in situ”, efectuados posteriormente, 

adoptou-se esse modelo de correcção, obtendo-se resultados mais realistas 

na avaliação da resistência térmica de elementos construtivos, sendo no 

entanto recomendada a execução de um maior número de ensaios. 

Medições de valores de U de edifícios tradicionais “in situ”— Escócia 

O Centre for Research on Indoor Climate & Health da Glasgow Caledonian 

University (GCU) levou a cabo um trabalho de investigação que decorreu 

entre 2007 e 2008, que foi executado por Paul Baker, e que visou a obtenção 

de valores de U de paredes de edifícios tradicionais antigos para a Historic 

Scotland [37]. 

O estudo teve como objectivo a obtenção de informação sobre a actual 

eficiência térmica dos edifícios tradicionais escoceses, de forma a permitir 

estudar e implementar medidas de eficiência energética nesses edifícios. 

Nesse sentido, foram realizadas medições “in situ” para determinar o valor de 

U, através de um sistema de medição de fluxo de calor, referente às paredes 

dos edifícios estudadas. Procedeu-se à instalação de um termofluxímetro da 

HUKSEFLUX, de um datalogger, de cablagens e dos respectivos 

termofluxímetros (HFP01) e sensores de temperatura. Os termofluxímetros e 

os sensores foram colocados nas paredes com recurso a fita adesiva de 

dupla face. Esta técnica de fixação foi considerada satisfatória para pelo 

menos duas ou mais semanas de ensaios em superfícies lisas pintadas. A 

mesma técnica de fixação não foi utilizada em paredes revestidas a papel, 

por provocarem danos neste tipo de acabamento. Seleccionaram-se os locais 

para a colocação dos termofluxímetros, evitando pontes térmicas e a 

proximidade de janelas. Os sensores de temperatura ambiente usados, em 

aço inoxidável, foram utilizados para a medição das temperaturas interiores e 

exteriores. Os sensores de temperatura ambiente exterior foram colocados 
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com uma protecção para minimizar o efeito de qualquer tipo de radiação 

solar directa ou indirecta. As temperaturas superficiais interiores e exteriores 

foram medidas através de sistemas de termopares. Os sensores de 

temperatura exteriores foram colocados com recurso a fixação mecânica por 

parafusos. 

Os ensaios tiveram a duração de pelo menos 2 semanas para se poder 

recolher dados suficientes e representativos para uma estimativa dos valores 

de U. Foi aplicada uma pequena correcção aos valores que resultaram das 

medições devido a um desvio provável de ±10% em relação aos valores de U 

estimados. 

Os valores de tU  foram estimados através do cálculo de uma média simples, 

Equação 4.1. O valor de tU  resulta da média dos valores de U medidos 

durante um período de tempo t em horas. 
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Onde iQ , Ti  e Te  são respectivamente os fluxos de calor, temperatura 

interior e temperatura exterior recolhidas em intervalos de tempo i, em horas. 

Uma alternativa à equação anterior, seria usar a diferença de temperaturas 

superficiais das paredes, TsΔ  , para determinar a resistência térmica com a 

ajuda de valores padrão de resistências térmicas superficiais interiores e 

exteriores, Equação 4.2. 
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Sendo: 

rint = 0.13 m2oC/W 

rext= 0.04 m2oC/W 

Os edifícios analisados foram também caracterizados em termos da sua 

localização e do tipo de materiais que constituem as paredes exteriores. A 

maior parte das paredes estudadas apresentam um valor de U superior à 

unidade. Tratando-se de paredes de inércia térmica forte, foram todas 

ensaiadas durante um período de tempo de pelo menos um mês, Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 — Estudo de edifícios tradicionais na Escócia. [37] 

 

Para além dos ensaios “in situ” realizados em edifícios existentes, ensaios 

adicionais foram executados numa parede de alvenaria de pedra construída 

no laboratório da Universidade. A parede de pedra com 550 mm de 

espessura e com a face exterior em cantaria e a interior em alvenaria de 

pedra foi monitorizada durante 10 dias a uma temperatura constante de 23oC 

Localidade Compartimento Material
Espessura 

parede 
(mm)

Face Exterior Face Interior
Valor de 

U 
(W/m2oC)

Periodo de 
Monitorização

Victorian Quarto N-W Arenito Amarelo 600 Pedra irregular madeira/ripado 0.9 Abril-Dez 2007

Crichton Rés do chão-S
Arenito de 
Locharbriggs 600 Cantaria madeira/ripado 1.0 Nov-Dez 2007 

Crichton Rés do chão-N
Arenito de 
Locharbriggs 600 Cantaria madeira/ripado 1.4 Nov-Dez 2007 

Crichton 1º Andar-S
Arenito de 
Locharbriggs 600 Cantaria madeira/ripado 1.5 Nov-Dez 2007 

Crichton 1º Andar-N
Arenito de 
Locharbriggs 600 Cantaria madeira/ripado 1.0 Nov-Dez 2007 

Crichton 2º Andar-S
Arenito de 
Locharbriggs 600 Cantaria madeira/ripado 0.6 Nov-Dez 2007 

Crichton 2º Andar-N
Arenito de 
Locharbriggs 600 Cantaria madeira/ripado 0.8 Nov-Dez 2007 

Lauriston Place Rés do chão
Arenito de 
Craigleith 600 Cantaria madeira/ripado 1.4 Dezembo de 2007

Lauriston Place Cave-Frente
Arenito de 
Craigleith 600 Cantaria Argamassa 1.6 Dezembo de 2007

Lauriston Place Cave-Trás
Arenito de 
Craigleith 600 Argamassa Gesso/Placa 1.0 Dezembo de 2007

Lauriston Place 1 Andar, ParedeTrás
Arenito de 
Craigleith 600 Pedra irregular Gesso/Placa 0.8 Janeiro de 2008

Lauriston Place Parede-Frente
Arenito de 
Craigleith 300 Cantaria Argamassa 2.3 Janeiro de 2008

Castle Fraser 1º Andar- Quarto Granito de Kemnay 600 Pedra irregular madeira/ripa 0.8 Março de 2008
Castle Fraser Rés do Chão-S Granito de Kemnay 350 Pedra irregular Argamassa 1.8 Março de 2008
Castle Fraser Rés do Chão-Office Granito de Kemnay ? Pedra irregular Gesso/Placa 0.9 Março de 2008
Castle Fraser Arrumação Granito de Kemnay ? Pedra irregular madeira/ripado 0.8 Março de 2008
Weens Cotage Rés do Chão-Este Arenito Vermelho 400 Pedra irregular Argamassa 1.2 Março- Abril 2008
Weens Cotage Rés do Chão-Norte Arenito Vermelho 400 Pedra irregular Argamassa 1.1 Março- Abril 2008
Weens Cotage Parede-Oeste Tijolo 400 Pedra irregular Argamassa 1.1 Março- Abril 2008
Weens Cotage Parede WC-Oeste Arenito Vermelho 400 Pedra irregular Argamassa 1.4 Março- Abril 2008
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de um lado e 8oC do outro. Após uma aplicação superficial de gesso 

cartonado numa das faces, procedeu-se novamente à avaliação dos valores 

de U. 

Executou-se também um ensaio num pavimento de betão, antes e depois de 

se aplicar uma camada de isolamento térmico Spacetherm, de 21 mm de 

espessura. 

Através da análise dos resultados finais, verificou-se que: 

− Nas paredes revestidas a gesso, existia uma certa correlação entre a 

espessura da parede e os valores de U. Geralmente a uma maior 

espessura da parede correspondeu um valor de U mais baixo. 

− Nas paredes revestidas a gesso cartonado o valor de U é mais baixo 

do que nas paredes revestidas a gesso simples. 

− Nas paredes dos edifícios existentes não foi possível efectuar uma 

distinção dos diversos tipos de materiais que as constituem. 

− No caso da parede construída no laboratório da Universidade, as seis 

medições efectuadas, conduziram a uma maior dispersão dos valores 

de U, do que nas construções que dispunham de um acabamento 

interior em ripas de madeira e gesso. Notou-se também que as 

paredes ventiladas da Universidade tiveram alguma influência nos 

valores de U estimados, particularmente no do pavimento. 

− Os valores de U standard para elementos construtivos em pedra são 

geralmente mais elevados do que os valores obtidos através do 

ensaio. Por exemplo, o Scottish Buildings Standards, prevêm um valor 

da condutibilidade térmica (λ) de 2.3 W/moC para a pedra. O resultado 

do valor de U foi de 2.2 W/m2oC para paredes de 600 mm em pedra 

com acabamento em gesso e 1.5 W/m2oC para paredes em pedra com 

acabamento em placas de gesso cartonado. 

− Os valores de laboratório indicaram uma concordância razoável com 

os valores medidos no local. 

− Os ensaios laboratoriais indicaram os seguintes valores de U: 
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o Paredes sólidas e resistentes — 1.4 W/m2oC 

o Paredes com gesso cartonado — 1.1 W/m2oC 

− O valor de U relativo ao ensaio realizado no pavimento de betão com 

isolamento térmico foi muito baixo, 0.6 W/m2oC, comparado com um 

valor de 2.5 W/m2oC para o mesmo pavimento mas sem isolamento. 

− As 20 paredes ensaiadas apenas simularam o comportamento térmico 

de uma parte dos tipos de construções tradicionais escocesas. 

− A dimensão da amostra de paredes não foi suficiente para permitir 

fazer uma diferenciação exaustiva dos tipos de materiais utilizados 

geralmente nestas construções. 

− Nas paredes com acabamento em gesso, um aumento da espessura 

da parede provoca uma diminuição dos valores de U. 

− Nas paredes com acabamento interior em placas de gesso cartonado 

os valores de U são mais baixos, em relação às que têm acabamento 

em gesso simples. Dada a existência de uma caixa-de-ar no primeiro 

caso, entre o paramento interior da parede e a placa de gesso 

cartonado. 

Para além deste trabalho, um outro também foi desenvolvido de forma a 

obterem-se estimativas dos valores de U, no Inverno de 2008/09, de 

pavimentos e coberturas de edifícios da Escócia, abrangendo uma extensa 

variedade de tipos de soluções construtivas. 

Chegaram-se aos seguintes valores indicativos de U: 

− Paredes com acabamento em gesso aplicado directamente ao suporte 

rígido, U= 1.5 W/m2oC 

− Paredes com acabamento em ripado e gesso, U= 1.0 W/m2oC  

− Paredes com acabamento em placas de gesso cartonado, U= 

0.9 W/m2oC 
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Determinação da resistência térmica de paredes através de análise dinâmica de 

dados recolhidos “in situ” — Itália 

Estudos efectuados pelo Departamento de Engenharia na Universidade de 

L’Áquila, Itália, durante um ano, tiveram como objectivo a determinação da 

resistência térmica (R) de paredes de edifícios com inércia térmica fraca, 

média e forte [38]. Os estudos e os ensaios tiveram como linha de orientação, 

a alteração da fórmula de cálculo para a análise dinâmica proposta pela 

norma ISO 9869 [34], por esta ter sido considerada de complexidade 

elevada. 

O método de cálculo proposto teve por base o método de análise dinâmica 

(que será apresentado de forma sucinta no Capítulo 6) para o cálculo da 

resistência térmica de paredes com recurso aos fluxos de calor ocorridos e às 

temperaturas superficiais. 

O método propõe um algoritmo de cálculo térmico para as paredes através 

de uma relação linear onde intervêm parâmetros constantes relativos aos 

fluxos de calor instantâneos que são propagados pelas paredes e também às 

diferenças de temperatura ocorridas entre as faces interior e exterior das 

mesmas paredes. 

O número de parâmetros do modelo deriva das principais hipóteses testadas. 

Nesta fase, a proposta de método é aplicada para simular dados como os 

indicados pela norma prEN 12494 de 1996 [39]. 

Apesar dos períodos de medições serem limitados ao Inverno e ao Verão, a 

comparação entre o método proposto e o método médio clássico também foi 

realizada. 

A determinação experimental da resistência térmica de paredes representa 

sempre um problema de interesse prático no campo da análise térmica de 

edifícios conjuntamente com a poupança de energia. No passado este tipo 

de actividade experimental foi efectuada unicamente em laboratórios com 

recurso a modelos de paredes à escala real. A execução de ensaios usando 
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projectos de construções e seguindo as suas especificações técnicas, foram 

objecto de um amplo conjunto de normas internacionais. Foi assim possível 

determinar e quantificar através de medições, as temperaturas superficiais e 

os fluxos de calor relacionados com as paredes em condições de estado 

estacionário. A metodologia experimental proposta não era eficaz porque a 

construção desses modelos e o seu subsequente transporte para laboratório, 

onde eram necessárias grandes salas com dimensões adequadas para se 

proceder à sua manipulação, sempre que necessário, tornavam-se 

dispendiosos. Adicionalmente à actividade experimental de fabrico dos 

modelos, todo o processo ainda se tornava mais dispendioso e menos 

rentável porque também era necessário proceder-se à demolição e à 

remoção dos destroços desses modelos de paredes à escala real. Foi por 

isso necessário repensar todo esse processo experimental. Comparando as 

medições laboratoriais e os valores das resistências térmicas de paredes 

determinadas “in situ”, não se concluiu necessariamente que existam desvios 

consideráveis entre esses valores. Esses desvios podem ser resultantes das 

inevitáveis diferenças entre os fornecimentos do mesmo material, quando 

efectuadas em períodos diferentes, mas também e sobretudo devido às 

inevitáveis diferenças das condições termohigrométricas das paredes. 

Refira-se também que existem casos especiais em que as medidas 

experimentais da resistência térmica das paredes devem especificamente ser 

efectuadas em laboratório, não existindo alternativa. No caso de soluções 

pré-fabricadas, as medições devem ser efectuadas em laboratório, pois a 

certificação de componentes e elementos construtivos tem que ser sempre 

fornecida aquando do fornecimento. 

Contrariamente, existem muitos outros casos onde a determinação da 

resistência térmica das paredes não pode ser efectuada em laboratório uma 

vez que estas fazem parte de edifícios existentes. Neste caso, pode-se obter 

uma redução de custos e uma redução significativa das incertezas 
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associadas ao uso de modelos que são diferentes do elemento construtivo 

real. 

Infelizmente, a realização de ensaios experimentais “in situ” apresentam 

muitas dificuldades, devido a problemas relacionados com as medições 

rigorosas da temperatura superficial e dos fluxos de calor, devido ao número 

e do tipo de sensores, à sua localização e à dificuldade em controlar as 

temperaturas ocorridas no interior e exterior durante a realização de um 

ensaio. 

Inicialmente, este estudo foi usado para simular dados provenientes da 

proposta da norma europeia prEN 12494 [39], que se referia a três tipos de 

tipologia de paredes. A primeira era constituída por um leve e ligeiro 

isolamento térmico, a segunda era uma parede maciça com isolamento 

térmico em ambas as faces, e a terceira era um tipo de parede 

moderadamente maciça e homogénea. 

Para garantir um número considerável de medições, geraram-se 24 grupos 

de dados constituídos por temperaturas superficiais e fluxos de calor para 

cada uma das soluções construtivas. Efectuou-se também uma recolha de 

dados durante 15 dias. 

Concluiu-se que pelo método dinâmico proposto, se obtinham valores de 

resistência térmica mais fiáveis em comparação com os dados simulados. A 

ocorrência de desvios entre a resistência térmica real e a calculada era muito 

baixa para as paredes com inércia térmica fraca ou média. Os maiores 

desvios foram encontrados nas paredes de inércia térmica forte. Os valores 

mais altos referiam-se sempre às medições em que as temperaturas 

interiores e exteriores apresentavam um baixo diferencial no período de 

realização dos ensaios. 

Para a obtenção de valores reais de resistência térmica, geralmente os 

ensaios requerem períodos de tempo mais reduzidos, 20 a 30 horas, para 

paredes leves de inércia fraca, independentemente das condições climáticas. 
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Para as paredes de inércia média é necessário um período de tempo de pelo 

menos de 50 horas, e de 90 horas caso os ensaios decorram no Verão. 

Finalmente, os períodos de tempo de ensaio mais longos estão associados 

às paredes de inércia mais elevada, um período de 80 horas a 100 horas, e 

até 240 horas a 300 horas no período de Verão, foi o sugerido. 

A comparação de resultados obtidos através do método médio e do método 

dinâmico proposto revelou que os resultados apresentavam um grau de 

fiabilidade da mesma ordem de grandeza. 

Utilização do método da câmara quente protegida e do termofluxímetro em 

medições “in situ” — Brasil 

O Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE) [40], da 

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, tem vindo a desenvolver 

trabalhos na área da avaliação da transferência de calor em materiais de 

construção e em elementos construtivos. Actualmente está a desenvolver um 

trabalho que visa a revisão da norma brasileira do método da câmara quente 

protegida tendo em vista a inclusão de um processo de medição “in situ” da 

resistência térmica (R) de elementos construtivos, utilizando a câmara quente 

protegida a qual inclui um termofluxímetro [41]. Um dos métodos utilizados 

para atingir este objectivo, consiste na implementação de um dispositivo que 

permita a medição “in situ” da resistência térmica e respectivo coeficiente de 

transmissão térmica dos elementos construtivos segundo a norma ISO 9869 

[34], em conjunto com o método da câmara quente protegida, ISO 8990 [42]. 

O equipamento de medição denominado câmara quente protegida consiste 

em estabelecer condições de temperatura conhecidas nos dois lados de uma 

amostra através de dispositivos de aquecimento e de arrefecimento em duas 

câmaras que envolvem a amostra. 

Na câmara quente protegida o fluxo de calor é gerado por uma resistência de 

aquecimento instalada no interior da câmara que envolve a amostra. A face 

oposta da amostra é mantida a uma temperatura constante inferior à 



Capítulo 4 – Avaliação e Certificação da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação 
 

 

Avaliação e Certificação em Obra da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação  74

temperatura da caixa de medição, sendo designada por caixa fria. O 

equipamento foi testado inicialmente através da determinação da 

condutibilidade térmica (λ) de amostras de madeira e de betão. 

Os resultados mostraram haver uma excelente concordância de valores para 

a amostra de madeira, com um desvio inferior a 1% e uma concordância 

razoável para amostras de betão com desvios da ordem de 4%. 

Estimativa de propriedades termofísicas através da análise de sinal natural com 

modelos de transferência de calor e humidade — Brasil 

À semelhança do caso anterior, também no LabEEE, Ordenes, Lamberts e 

Guths [43], desenvolveram trabalho para estimar a condutibilidade térmica e 

a capacidade térmica volumétrica a partir de um modelo de transferência de 

calor e humidade, que pudesse ser implementado “in situ”, através de um 

ensaio não-destrutivo para medir as oscilações de temperatura e de fluxo de 

calor ocorridas nas superfícies de elementos construtivos, designado por 

sinal natural, devidas às alterações climáticas. 

Este trabalho baseou-se na hipótese de que existem informações suficientes 

no sinal natural para caracterizar uma solução construtiva em função da sua 

condutibilidade térmica e da capacidade térmica volumétrica. 

Neste estudo foi apresentado o programa KC (térmico e húmido), que é uma 

ferramenta computacional baseada no método dinâmico TDMA (Tridiagonal 

Matrix Algorithm), que permite determinar as propriedades térmicas de um 

elemento construtivo homogéneo, utilizando como dados iniciais as variações 

da temperatura ocorridas nas superfícies interior e exterior do mesmo 

elemento e o fluxo de calor. 

Para se validar os resultados experimentais, foram realizados ensaios 

não-destrutivos “in situ”, usando para o efeito uma amostra de betão com 

dimensões e propriedades térmicas conhecidas. A amostra de betão foi 

ensaiada durante três dias com céu nublado, parcialmente nublado e limpo. 
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As variações térmicas superficiais foram registadas em períodos de 15 

segundos. Estes resultados apresentam discrepâncias de 11,66% face ao 

analítico. Para as medições “in situ” através de um sistema de medição de 

fluxo de calor, o programa de cálculo automático conduzia a variações 

maiores na determinação da condutibilidade térmica. 

Simulação térmica de edifícios com um modelo de capacidade variável — 

Portugal 

O objectivo principal do trabalho de investigação desenvolvido por Almeida 

[44] consistiu na elaboração de um modelo matemático que conseguisse 

prever a evolução da temperatura ambiente interior em função das soluções 

construtivas existentes e simultaneamente caracterizar a inércia térmica dos 

elementos construtivos associados ao espaço estudado. 

Depois de definido um modelo matemático para quantificar a quantidade de 

calor armazenada por diferentes elementos construtivos foi desenvolvido um 

modelo numérico. Para validar esse modelo foram construídas três amostras 

de parede. Estas paredes foram monitorizadas em condições controladas de 

modo a poder-se manipular as temperaturas a que eram submetidas, o qual 

era necessário para garantir um regime permanente e também criar um 

gradiente de temperaturas significativo entre as duas faces das paredes 

(interior e exterior), para assim se obterem valores fáceis de analisar em 

regime transitório e aumentar a precisão dos valores medidos. 

Para determinar o comportamento térmico das amostras de parede de ensaio 

e para validar os resultados numéricos, foram instaladas sondas para medir 

as temperaturas ambiente e superficiais e usados termofluxímetros de alta 

sensibilidade para registar os fluxos de calor ocorridos através dessas 

paredes. 

Deste modo foi possível validar o modelo matemático elaborado e proposto 

em [44]. 
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O passo seguinte consistiu na elaboração de um modelo matemático simples 

para quantificar a inércia térmica de um espaço fechado e, simultaneamente, 

fazer uma previsão da evolução da temperatura ambiente desse espaço, 

tendo em consideração as solicitações exteriores (radiação solar, 

temperatura ambiente e temperatura média interior). Foi verificada a sua 

eficiência e precisão recorrendo a células de ensaio (no exterior) durante o 

mês de Dezembro. Foram monitorizadas as temperaturas exterior e interior, e 

a radiação solar global numa superfície orientada a sul. Não foram 

monitorizados os fluxos de calor. 

A simulação numérica conduziu a valores concordantes com os valores 

experimentais. 

Foi também efectuada uma segunda verificação na “Casa Termicamente 

Optimizada” [45], onde foi aplicado o modelo sendo os seus resultados 

comparados com os medidos, que decorreu no Verão, tendo-se chegando às 

mesmas conclusões. Neste caso, também não foram monitorizados os fluxos 

de calor. 

Habitar sob uma segunda pele – Estratégias para a redução do Impacto 

ambiental de construções solares passivas em climas temperados — Portugal 

O trabalho de investigação desenvolvido por Mendonça [46] teve como 

objectivo principal estabelecer critérios de projecto que visassem a redução 

do impacto ambiental de edifícios de habitação em Portugal, bem como criar 

uma base de dados de apoio aos projectistas de edifícios na escolha de 

soluções arquitectónicas, de sistemas construtivos e de materiais de 

construção. 

Esta redução do impacto ambiental deveria contudo permitir que os edifícios 

continuassem a ser viáveis sob o ponto de vista do desempenho 

higrotérmico, acústico e de iluminação natural. 
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No sentido de realizar esta verificação foram realizados ensaios em células de 

teste. 

A avaliação experimental do desempenho higrotérmico nas células de teste 

requereu a monitorização contínua de dados termohigrométricos durante um 

ano. A partir dos sistemas de medição instalados, foi possível recolher dados 

referentes às temperaturas exterior e interior, à humidade relativa, aos fluxos 

de calor através dos elementos verticais da envolvente, às temperaturas 

superficiais das paredes e dos envidraçados, à luminosidade e à velocidade 

do ar. Foram colocados sensores de fluxo de calor nos elementos das 

fachadas das células de teste para medição dos fluxos de calor e 

identificação do sentido destes. Deste modo foi possível verificar em que 

meses do período de tempo relativo à realização do ensaio os fluxos de calor 

aumentaram ou diminuíram e quais as soluções construtivas estudadas que 

apresentaram maior eficiência energética. 

4.5 — Considerações finais 

Neste capítulo apresentaram-se alguns trabalhos de investigação, 

internacionais e nacionais, desenvolvidos na área da avaliação da qualidade 

térmica/eficiência energética e que são complementares à regulamentação 

vigente. 

A maioria dos métodos ou processos prevê a avaliação e certificação da 

qualidade térmica/eficiência energética em projecto. 

Existem alguns métodos ou processos e estudos efectuados relativos à sua 

análise, durante a execução da obra, que consistem normalmente, no 

acompanhamento e fiscalização dos trabalhos. 

Relativamente à avaliação pós-construção, os trabalhos apresentados neste 

capítulo baseiam-se essencialmente em: resultados de inquéritos efectuados 

aos utilizadores; na verificação de alguns aspectos através da observação 

visual e do preenchimento de uma check-list; na monitorização de valores 
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ambientais e dos consumos energéticos durante um certo período de tempo 

normalmente, por amostragem e na realização pontual de ensaios 

não-destrutivos, parecendo ser a termografia o mais utilizado. 

Verificou-se também que pós-construção continua imperioso desenvolver 

trabalho de investigação adicional para se verificar de uma forma expedita e 

económica qual é efectivamente a qualidade térmica/eficiência energética de 

elementos construtivos.  

Os trabalhos de investigação identificados e sucintamente descritos são 

reveladores de que a temática da qualidade térmica/eficiência energética é 

actual e de enorme relevância de forma a servir os compradores e 

utilizadores de habitações, quer em termos de garantir o conforto térmico, da 

salvaguarda da relação preço/qualidade do produto adquirido, do controlo de 

custos de utilização dos edifícios, contribuindo assim para uma sociedade 

mais sustentável. 

Estes trabalhos também demonstram a importância do trabalho experimental 

no alcance dessa qualidade. 

Os ensaios “in situ” são susceptíveis de apresentar uma maior discrepância 

de valores, quando comparados com os ensaios laboratoriais que, 

geralmente estão associados, a condições controladas quer no que respeita 

às condições termohigrométricas, aos materiais, aos elementos construtivos 

e aos equipamentos. 

Face ao exposto, justifica-se a relevância do trabalho desenvolvido, que será 

apresentado nos capítulos 6 e 7. 
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5.1 – Introdução 

Neste capítulo serão tecidas algumas considerações teóricas sobre a 

transferência de calor, que permitirão introduzir as definições dos conceitos 

utilizados no procedimento experimental e na análise dos resultados, 

nomeadamente as formas de transferência de calor e a conservação de 

energia. 

Também será descrito o processo de cálculo utilizado em fase de projecto 

para determinação do valor do coeficiente de transmissão térmica de 

elementos construtivos. 

5.2 – Considerações sobre transferência de calor 

Sempre que existam diferenças de temperatura num meio ou entre meios, 

existe transferência de calor, no sentido das temperaturas mais altas para as 

mais baixas. 

Quando existe um gradiente de temperatura num meio estacionário, que 

pode ser um sólido ou um fluído ou um gás, usa-se o termo condução para 

se referir a transferência de calor que ocorre através desse meio. Usa-se o 

termo convecção para a transferência de calor que ocorre entre uma 

superfície sólida e um fluído em movimento, quando estes estão a 

temperaturas diferentes. Todas as superfícies emitem energia na forma de 

ondas electromagnéticas, o termo radiação usa-se quando existe 

transferência de calor por radiação entre duas superfícies a temperaturas 

diferentes [1]. 

5.2.1 — Condução 

A transferência de calor por condução pode ser vista como sendo a 

transferência de energia entre as partículas de uma substância que contêm 
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mais energia e as que contêm menos energia, devido à interacção entre 

estas. 

O mecanismo de condução é mais facilmente explicado considerando um 

gás no qual existe um gradiente de temperatura e assumindo que não existe 

movimento de carga. O gás pode ocupar o espaço entre duas superfícies que 

são mantidas a temperaturas diferentes, Figura 5.1a. 

Associa-se a temperatura, em qualquer ponto, com a energia das moléculas 

do gás na proximidade do ponto. Esta energia está relacionada com o 

movimento de translação aleatório, bem como com os movimentos rotacional 

interno e vibratório, das moléculas. Temperaturas superiores estão 

associadas a energias moleculares superiores, e quando moléculas vizinhas 

colidem, o que está sempre a acontecer, ocorre uma transferência de energia 

das mais energéticas para as menos energéticas. 

Na presença de um gradiente de temperatura, a transferência de energia por 

condução deve então ocorrer na direcção da temperatura mais alta para a 

mais baixa. Isto acontece mesmo que não existam colisões, como se pode 

observar na Figura 5.1a. 

Considerando um plano hipotético x0, Figura 5.1b, este é constantemente 

atravessado por moléculas situadas acima e abaixo desse plano, devido ao 

seu movimento aleatório. Contudo, as moléculas acima do plano x0 estão 

associadas a temperaturas mais altas do que as moléculas abaixo do plano 

x0. Em cada caso, deve existir uma rede de transferência de energia na 

direcção de x. Colisões entre moléculas aumentam esta transferência de calor 

por movimento molecular aleatório com difusão de energia. 

A situação é quase a mesma nos líquidos, contudo as moléculas estão mais 

perto umas das outras e as interacções moleculares são mais fortes e mais 

frequentes. 

Similarmente, num sólido, a condução pode ser atribuída à actividade 

atómica na forma de vibrações da estrutura das fibras. 
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 '' 1 2
x

T Tq
L

λ −
=   (5.4) 

      
T
L

λ Δ
=   (5.5) 

A transferência de calor por condução, xq , através de uma parede plana de 

área A (m2) é então o produto do fluxo pela área, tal como se indica na 

Equação 5.6. 

 " .x xq q A=     (W)  (5.6) 

A lei de Fourier é a equação que define uma importante propriedade do 

material, a condutibilidade térmica. É muito importante a precisão com que é 

obtido o valor desta propriedade no estudo do comportamento térmico de 

elementos. 

Esta propriedade fornece uma indicação da quantidade de energia térmica 

que é transferida pelo processo de difusão. Depende da estrutura da matéria, 

atómica e molecular, que está relacionada com o estado em que a matéria se 

encontra. Para um determinado gradiente de temperatura, o fluxo de calor 

por condução, aumenta com o aumento da condutibilidade térmica do 

elemento. 

5.2.2 — Convecção 

A transferência de calor por convecção é composta por dois mecanismos. 

Em adição à transferência de energia devido ao movimento molecular 

aleatório (difusão), a energia é também transferida pela carga, ou movimento 

macroscópico do fluído. Este movimento do fluído está associado ao facto de 

que, em qualquer instante, um grande número de moléculas estão a 

mover-se colectivamente ou agregadas. Tal movimento, na presença de um 

gradiente de temperatura, contribui para a transferência de calor, pois as 

moléculas agregadas retêm o movimento aleatório. 
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A transferência de calor total é causada pela posição superior do transporte 

de energia, pelo movimento aleatório das moléculas e pelo movimento das 

cargas do fluído. 

O termo convecção é usado para referir o transporte cumulativo (circulação 

do calor) e o termo advecção referente ao transporte devido ao movimento 

das cargas do fluído (corrente horizontal). 

O caso com mais interesse para o presente estudo é a transferência de calor 

por convecção, que ocorre entre um fluído e uma superfície sólida fronteira 

quando as duas estão a diferentes temperaturas. 

Considere-se uma camada de fluído acima de uma superfície aquecida, 

Figura 5.3. 

Uma consequência da interacção fluído-superfície é o desenvolvimento de 

uma região no fluído na qual a velocidade varia de zero, na superfície, até um 

valor finito u∞, associado ao fluxo. Esta região do fluído é conhecida como 

camada limite hidrodinâmica ou de velocidade, Figura 5.3a. Além disso, se a 

superfície e a temperatura do fluxo diferirem, ter-se-á uma região no fluído na 

qual a temperatura varia de Ts quando y=0 até T∞ para o fluxo externo (esta 

região, chamada camada limite térmica, pode ser mais pequena, maior, ou 

ter o mesmo tamanho que a camada limite de velocidade), Figura 5.3b. Em 

qualquer caso, se Ts > T∞, a transferência de calor por convecção irá ocorrer 

da superfície do elemento para a zona de fluxo externo. 
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forçada. Caso contrário, a convecção é livre ou natural. Podem ainda existir 

situações em que coexistam processos de convecção forçada e natural. 

Em todo o caso, independentemente da natureza particular do processo de 

transferência de calor por convecção, a equação apropriada para traduzir 

este fenómeno é a seguinte: 

 '' ( )∞= −sq h T T     (W/m2)  (5.7) 

Em que ''q  é o fluxo térmico convectivo, o qual é proporcional à diferença 

entre as temperaturas da superfície do elemento e do fluído Ts e T∞ 

respectivamente. Esta equação é conhecida como a Lei de arrefecimento de 

Newton, e a constante de proporcionalidade, h (W/m2oC) é o coeficiente de 

condutância térmica superficial por convecção. Este coeficiente depende das 

condições na camada limite, que são influenciadas pela geometria da 

superfície, pela natureza do movimento do fluído, pela classificação da 

termodinâmica do fluído e pelas propriedades de transporte [1].  

5.2.3 — Radiação 

A radiação térmica é a energia emitida pela matéria que está a uma 

temperatura diferente de zero. Contudo, foca-se a radiação de superfícies 

sólidas, mas a radiação pode ocorrer também em líquidos e gases. 

Independentemente da forma da matéria, a emissão pode ser atribuída a 

mudanças na configuração do electrão dos átomos constituintes ou 

moléculas. A energia do campo de radiação é transportada por ondas 

electromagnéticas ou por fotões. Enquanto a transferência de energia por 

condução ou convecção requer a presença de um meio material, a radiação 

não. De facto, a transferência por radiação ocorre mais eficientemente no 

vácuo. 

A radiação que é emitida através da superfície do elemento, originada pela 

energia térmica da matéria que o constitui, tendo como fronteira essa 
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superfície, Figura 5.4a, e a quantidade de energia que é libertada por unidade 

de área é denominada por poder de emissividade ou fluxo de calor por 

radiação da superfície, E. Existe um limite superior para o poder de 

emissividade, Eb, que é traduzido pela Lei de Stefan-Boltzmann, de acordo 

com a Equação 5.8. 

 4
b sE Tσ=     (W/m2)  (5.8) 

Onde Ts é a temperatura absoluta da superfície (oC) e σ é a chamada 

constante de Stefan-Boltzmann (σ = 5.67x10-8 W/m2.oC4). Tal superfície é 

designada por radiador ideal ou corpo negro. 

O poder de emissividade de um corpo real corresponde ao fluxo de calor 

emitido por uma superfície real que é menor do que a de um corpo negro à 

mesma temperatura e é dado por: 

 4εσ= sE T     (W/m2)  (5.9) 

Onde ε é a emissividade. O seu valor varia no intervalo 0 1ε≤ ≤ , esta 

propriedade fornece, uma medida de quanto eficientemente uma superfície 

emite energia, relativamente a um corpo negro. O seu valor depende 

fortemente do material e do tipo de acabamento da superfície. 
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transmitida não afecta esta energia. Note-se que o valor α depende da 

natureza da irradiação, bem como da superfície. 

Um caso que frequentemente envolve trocas de calor por radiação entre uma 

superfície pequena a uma temperatura Ts e uma superfície muito maior, 

superfície isotérmica que envolve completamente a superfície mais pequena, 

é o caso da parede de um compartimento (envolvente) cuja temperatura, Tsur, 

difere da da superfície envolvida (Tsur≠Ts), Figura 5.4b. 

Se uma superfície é tal que α=ε (superfície cinzenta), a quantidade de 

radiação térmica transferida da superfície, expressa por unidade de área 

pode ser quantificada através da Equação 5.11. 

 
( ) ( )'' 4 4

rad b s s sur
qq E T G T T
A

ε α εσ= = − = −
    (W/m2) (5.11) 

Esta equação dá a diferença entre a energia térmica que é libertada devido à 

emissão de radiação e a que é ganha devido à absorção de radiação. 

Existem situações em que é conveniente exprimir a Equação 5.11 na forma 

relativa à Equação 5.12. 

 ( )rad r s surq h A T T= −
    (W)  (5.12) 

Em que, o coeficiente de transferência por radiação hr (W/m2oC), é 

determinado pela Equação 5.13. 

 ( )( )2 2
r s sur s surh T T T Tεσ= + +

    (W/m2oC)  (5.13) 

As superfícies da Figura 5.4 podem também transferir calor por convecção 

para um gás adjacente. Nas condições da Figura 5.4b, a quantidade total de 

calor transferida da superfície é determinada pela Equação 5.14. 

 ( ) ( )4 4
conv rad s sur s surq q q hA T T A T Tε σ= + = − + −

  (W/m2)  (5.14) 
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5.2.4. — Conservação de energia 

No estudo da transferência de calor é considerado que existe conservação de 

energia o que constitui a primeira lei da termodinâmica. 

No seu âmago, a primeira lei da termodinâmica é uma simples declaração de 

que a energia de um sistema é conservada, e assim a quantidade de energia 

num sistema só pode ser alterada através da energia que atravessa as suas 

fronteiras [1]. 

Segundo a primeira lei as formas nas quais a energia pode atravessar as 

fronteiras do sistema, para um sistema fechado (numa região de massa fixa), 

existem apenas duas: transferência de calor através da fronteira e trabalho 

efectuado no ou pelo sistema. Isto leva, à equação da primeira lei para um 

sistema fechado, Equação 5.15. 

 tot
stE Q WΔ = −     (J)  (5.15) 

Em que tot
stEΔ é a troca de energia total armazenada no sistema, Q  é o calor 

transferido para o sistema e W é o trabalho efectuado pelo sistema, [1]. 

A primeira lei pode ser também aplicada a um volume de controlo (ou 

sistema aberto), uma região do espaço com fronteiras numa superfície de 

controlo através da qual a massa pode passar. A massa que entra e sai do 

volume de controlo, contem energia em si; este processo, chamado de 

advecção de energia, adiciona uma terceira forma, segundo a qual a energia 

pode atravessar as fronteiras de um volume de controlo. 

Resumindo, a primeira lei da termodinâmica pode ser simplesmente 

enunciada como a seguir se descreve, para um volume de controlo ou um 

sistema fechado. 

Primeira lei da termodinâmica num intervalo de tempo (Δt) — O aumento da 

quantidade de energia armazenada num volume de controlo deve igualar a 

diferença entre a quantidade de energia que entra no volume, menos a 

quantidade de energia que sai do volume. 
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Aplicando este princípio, é reconhecido que a energia pode entrar e sair do 

volume de controlo, devido à transferência de calor através das fronteiras, 

através do trabalho efectuado no, ou pelo volume de controlo e devido à 

advecção de energia. 

A primeira lei da termodinâmica descreve a energia total, que consiste em 

energia cinética e potencial (à soma das duas chama-se energia mecânica) e 

energia interna. A energia interna pode também ser subdividida em energia 

térmica e outras formas de energia tais como energia química e nuclear. 

Neste trabalho focam-se as formas de energia térmica e mecânica. Assim 

verifica-se que a soma da energia térmica e mecânica não é conservativa, 

porque poderá haver conversões de outras formas de energia para energia 

térmica. 

Pode-se falar então, de conversão de energia em energia térmica (que pode 

ser positiva ou negativa) a qual pode ser traduzida através da equação de 

energia térmica e mecânica num intervalo de tempo (Δt) segundo a qual, o 

aumento da quantidade de energia térmica e mecânica armazenada num 

volume de controlo, deve igualar a quantidade de energia térmica e mecânica 

que entra no volume, menos a quantidade que sai, mais a quantidade de 

energia térmica que é gerada no volume. 

Esta expressão é aplicada num intervalo de tempo (Δt), e toda a energia é 

medida em Joules. Desde que a primeira lei possa ser verificada a cada 

instante de tempo (t), pode ser formulada a lei numa relação básica, isto é, 

num instante de tempo deverá existir um balanço entre todas as quantidades 

de energia, medidas em Joules por segundo (W). Por outras palavras, isto 

pode ser expresso através da equação de energia térmica e mecânica num 

instante de tempo (t), segundo a qual o valor do aumento de energia térmica 

e mecânica armazenada num volume de controlo deve igualar o valor da 

energia térmica e mecânica que entra no volume, menos a que sai, mais a 

energia térmica que é gerada no volume. 
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Se o fluxo de entrada e a geração de energia térmica e mecânica excede o 

fluxo de saída, deverá existir um aumento da energia térmica e mecânica 

armazenada (acumulada) no volume de controlo. De forma contrária, deverá 

existir um decréscimo da energia térmica e mecânica armazenada. 

Se o fluxo que entra e a geração igualam o fluxo que sai, tem-se uma 

situação de estado estacionário, ou seja, não existirá alteração da quantidade 

de energia térmica e mecânica armazenada no volume de controlo. 

Sendo E o somatório da energia térmica e mecânica (em contraste com Etot 

para a energia total), usando o índice st para simbolizar a energia armazenada 

no volume de controlo, a variação da energia térmica e mecânica 

armazenada no intervalo de tempo Δt é então ΔEst. Os índices in e out 

referem-se à energia que entra e sai do volume de controlo, respectivamente. 

Finalmente, a geração de energia térmica é dado por Eg e então a equação 

de energia térmica e mecânica num intervalo de tempo pode ser escrita como 

indica a Equação 5.16 [1]. 

 st in out gE E E EΔ = − +     (J) (5.16) 

E a equação de energia térmica e mecânica num dado instante é dada pela 

Equação 5.17. 

 st
st in out g

dEE E E E
dt

= = − +     (J) (5.17) 

5.3 – Valor do coeficiente de transmissão térmica  

O valor do coeficiente de transmissão térmica (valor de U) de um elemento 

opaco de um edifício (excluindo revestimentos metálicos) pode ser calculado 

usando o método da área proporcional (elementos em série) ou usando o 

método combinado (elementos em paralelo), segundo a norma EN ISO 6946 

[2]. 
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Ambos os métodos de cálculo utilizam informação sobre as condutibilidades 

térmicas dos materiais e sobre as respectivas espessuras, bem como 

informação sobre pontes térmicas que se repetem na construção. 

O procedimento de cálculo é baseado numa construção “ideal”, embora 

sejam feitas algumas recomendações sobre imperfeições existentes no 

sistema, tais como algumas fugas de ar em redor do isolamento. 

A norma também permite alterações dos valores das condutibilidades 

térmicas dos materiais de construção, devido a efeitos geométricos e à 

existência de espaços de ar. 

No entanto, existem muitos outros aspectos que não são considerados, tais 

como questões relacionadas com o envelhecimento dos materiais, 

fenómenos de humidade, movimentos de ar ocasionais, factores 

influenciados pela mão-de-obra, espessura das caixas-de-ar, robustez dos 

materiais de isolamento e o uso de barreiras pára-vapor, que podem afectar 

potencialmente o valor de U de um elemento construtivo ao longo do tempo. 

Relativamente aos processos de envelhecimento dos materiais estes podem 

fazer aumentar os valores da condutibilidade dos materiais de isolamento [3]. 

Também algumas técnicas de construção usadas, levam à ocorrência de 

defeitos construtivos que podem não apenas aumentar os valores de U mas 

ainda aumentar a ocorrência da danificação das superfícies por fungos, 

penetração de chuva, redução do conforto e condensações [3]. 

O coeficiente de transmissão térmica U de um elemento de faces planas e 

paralelas representa a quantidade de calor que o atravessa por condução, 

convecção e radiação perpendicularmente, por unidade de tempo e 

superfície, quando sujeito a um gradiente de temperatura unitário entre os 

ambientes que os separa.  

O cálculo deste parâmetro pode ser obtido através da seguinte equação: 
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1

1 1
j ar

i e

U
R R

h h

=
+ + +∑

 (5.18) 

Em que: 

U é o coeficiente de transmissão térmica de um elemento construtivo, em 

W/m2oC; 

1

ih
,

1

eh
são as resistências térmicas superficiais por convecção e radiação, 

interior e exterior, respectivamente, em m2oC/W; 

Rj é a resistência térmica por condução da camada homogénea j, em 

m2oC/W; 

Rar é a resistência térmica por condução de espaços de ar não ventilados, em 

m2oC/W; 

A resistência térmica de uma camada homogénea j pode ser obtida através 

da seguinte equação: 

 

j
j

j

e
R

λ
=

 (5.19)  

Em que: 

ej é a espessura da camada homogénea j, em m; 

λj é o coeficiente de condutibilidade térmica da camada homogénea j, em 

W/moC. 

O valor de U também pode ser obtido medindo o valor de fluxo de calor “in 

situ” através da Equação 5.20. 

 =
Δ
totqU
T

    (W/m2oC) (5.20) 

Em que: 

qtot é o fluxo de calor por condução, radiação e convecção, em W/m2; 
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ΔT é o diferencial de temperatura, em oC. 

5.4 – Considerações finais 

Foi apresentada uma breve revisão dos conceitos teóricos básicos mais 

relevantes relacionados com os fenómenos de transferência de calor. 

Também foi exposto neste capítulo os conceitos considerados indispensáveis 

para o prosseguimento dos trabalhos, nomeadamente a determinação dos 

coeficientes de transmissão térmica de materiais e de elementos construtivos 

e o fluxo de calor. 
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6.1 – Introdução 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para caracterizar 

termicamente paredes exteriores de edifícios de habitação, através da 

determinação dos valores dos coeficientes de transmissão térmica (U) “in 

situ” e em fase de projecto. 

Neste sentido serão analisados vários casos de estudo que permitirão 

calcular os valores de U “in situ”, segundo a norma ISO 9869 [1], utilizando 

para o efeito um sistema de medição de fluxos de calor composto por 

termofluxímetros (HF) e sensores de temperatura superficial. Esta 

metodologia foi baseada num trabalho efectuado no Reino Unido por Doran 

[2], embora com objectivos e metodologia distintos. 

A determinação do valor de U “in situ” será precedida de uma análise 

termográfica que permitirá definir a localização mais adequada para os 

termofluxímetros na parede a analisar. Os termofluxímetros serão colocados 

na parede a ser testada durante um período de tempo a definir de acordo 

com a inércia térmica da mesma. Para cada caso vários parâmetros irão ser 

registados e gravados continuamente durante o período de ensaio, para 

posterior análise, nomeadamente o fluxo de calor e a temperatura superficial 

interior. 

Também irão ser monitorizadas a temperatura ambiente interior e exterior, 

bem como as humidades relativas, utilizando termohigrómetros. 

Os valores de U determinados por este processo serão, posteriormente, 

comparados com os calculados analiticamente através da norma 

EN ISO 6946 [3]. 

Na secção 6.2 serão descritos os equipamentos mais importantes utilizados 

nos ensaios para melhor compreensão das várias etapas da metodologia. 

Na secção 6.3 serão apresentadas as etapas da metodologia adoptada. 
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6.2 – Equipamentos 

Os principais equipamentos utilizados para a realização dos ensaios “in situ” 

foram os termofluxímetros, os sensores de temperatura superficial, os 

termohigrómetros e a câmara de termografia. 

Foram utilizados ainda outros equipamentos acessórios, no decorrer dos 

ensaios, que serão apresentados no Capítulo 7. 

6.2.1 — Termofluxímetro 

Os termofluxímetros (HF) são transdutores que transmitem um sinal eléctrico, 

o qual é uma função directa do fluxo de calor transmitido por eles [4]. 

Geralmente, os HF são placas finas, termicamente resistentes, com vários 

sensores de temperatura distribuídos na sua superfície, Figura 6.1, para que o 

sinal eléctrico transmitido pelos sensores esteja directamente relacionado 

com o fluxo de calor que ocorre através da placa. Um HF também pode ter 

chapas laterais para protecção contra fluxos laterais. Estas chapas metálicas 

ou anéis de nivelamento de temperatura são por vezes usadas para melhorar 

ou simplificar as medições, mas devem ser colocadas de forma a não tornar 

os resultados dependentes das suas propriedades térmicas [1]. 

No presente trabalho de investigação não foram usadas chapas laterais 

porque os termofluxímetros não foram colocados junto a locais que 

provocassem fluxos laterais significativos. 

A área da secção de medição de um HF é geralmente mais reduzida do que 

a sua área total de contacto. 

As propriedades essenciais de um HF são ter uma baixa resistência térmica, 

para minimizar as perturbações causadas pelo próprio HF e sensibilidade 

suficiente para transmitir um sinal fácil de analisar, para uma gama de 

variações de fluxo de calor mais baixas. A dependência deste sinal da 

condutibilidade térmica do material no qual se instala o HF, da temperatura 
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imagem térmica é uma reprodução visível da radiação emitida pela superfície 

de um objecto para os comprimentos de onda entre os 3.0 e os 5.6 μm, 

porque a câmara de infravermelhos é sensível à radiação dentro deste 

intervalo de comprimentos de onda [7]. 

A câmara de termografia, Figura 6.5ª, utilizada neste trabalho de investigação 

é portátil, com uma lente de 24o e também incorpora uma máquina fotográfica 

digital a cores. Pode ser usada acoplando-a a um tripé ou na mão, visto o seu 

peso ser reduzido, e ser de fácil manuseamento (botões de comando 

facilmente acessíveis) [8]. 

A imagem obtida num ensaio de termografia pode ser vista e analisada em 

tempo real, isto porque a câmara de termografia é dotada de um monitor LCD 

externo, Figura 6.5b [8]. 

Caso se opte por analisar os resultados em laboratório, é possível capturar e 

armazenar as imagens num PC-card amovível. É também possível armazenar, 

junto com toda a imagem, comentários de voz e/ou de texto, tais como, os 

dados de identificação do objecto em estudo, condições de campo, entre 

outros [8]. 

                 

    a) Câmara de termografia.  b) LCD da câmara de termografia. 

Figura 6.5 – Equipamento utilizado na análise termográfica,  
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6.3 – Metodologia 

Atendendo a que se pretende avaliar o comportamento térmico de paredes 

exteriores de edifícios de habitação existentes na cidade de Vila Real, foi 

necessário desenvolver uma metodologia experimental. 

Embora a apresentação desta metodologia esteja direccionada para paredes 

exteriores pode ser aplicada a qualquer elemento construtivo. 

Esta metodologia torna o trabalho de campo mais eficaz, quer em termos de 

tempo, quer em termos de rigor. 

A metodologia definida para a execução do trabalho experimental 

desenvolvido foi a seguinte: 

1 - Escolha das paredes a analisar; 

2 - Definição da localização dos termofluxímetros; 

3 - Instalação dos equipamentos; 

4 - Preenchimento de uma ficha técnica de levantamento de dados; 

5 - Aquisição contínua de dados “in situ”; 

6 - Análise de dados para a determinação dos valores de U e dos 

valores de U corrigidos (U’), através do método médio; 

7 - Cálculo dos valores de U na fase de projecto (UProjecto) segundo a 

norma EN 6496; 

8 - Comparação entre os valores de Umédio, U’médio e UProjecto. 

Estes 8 passos são descritos detalhadamente nos pontos seguintes. 

6.3.1— Escolha das paredes a analisar 

A partir de estudos efectuados pelo Observatório da Construção da UTAD 

entre os anos de 2003 a 2006, chegou-se à conclusão que os tipos de 

paredes exteriores mais utilizadas nesta região são as paredes duplas de 

tijolo furado, com 15 cm ou 11 cm nos panos exterior e interior, com 

isolamento térmico a preencher parcialmente a caixa-de-ar, encostado ao 



Capít
 

 

A

pano

resu

prefe

Figu

No e

cons

com

por 

tamb

Este

opac

later

Segu

cam

ensa

do t

por s

6.3.2

A lo

term

tulo 6 – Met

Avaliação e Cert

o interior, c

ultados des

erencial do

ura 6.6 – Co

entanto, n

strutivas q

mportament

isso tamb

bém funçã

e tipo de 

cas perpe

rais signific

undo a no

adas quas

aiadas, de

ermofluxím

sua vez, nã

2 — Defin

ocalização 

mografia de

todologia 

ificação em Ob

com 3 cm 

stes estud

os ensaios

orte transve

no decorre

ue se mos

to térmico 

bém estas,

ão da dispo

elemento 

endiculares

cativos. 

orma ISO 

se homogé

esde que a

metro seja

ão sejam p

ição da lo

 dos term

e acordo c

ra da Qualidade

 a 4 cm de

dos este tip

s efectuado

rsal esquem

Vila

er dos trab

straram im

 do parque

 alvo de e

onibilidade

 construtiv

s ao fluxo

9869 [1] o

éneas e pe

as dimens

m inferiore

pontes térm

ocalização

mofluxímetr

com a no

e Térmica de E

e espessur

po específ

os. 

mático de p

a Real. [9, 1

balhos for

mportantes 

e habitacio

estudo. A 

e apresenta

vo é cons

o de calo

os elemen

erpendicul

ões de qu

es às suas

micas dete

o dos term

ros foi de

rma EN 1

difícios de Habi

a [9, 10], F

fico de pa

paredes exte

10] 

ram apare

 em termo

onal da cid

escolha d

ada pelos 

stituído so

r, não ex

ntos const

ares ao flu

ualquer he

s dimensõ

ectáveis pe

mofluxímet

terminada

3187 [11]

itação 

Figura 6.6.

arede exte

 

eriores mais

cendo ou

os da cara

dade de Vil

os casos 

 seus prop

obretudo 

istindo flu

rutivos co

uxo de calo

eterogeneid

ões laterais

ela termog

ros 

 através d

. O termo

 Baseado 

erior foi o a

s utilizadas

utras soluç

acterização

la Real, se

de estudo

prietários. 

por cama

uxos de c

nstituídos 

or, podem

dade próx

s e que es

rafia. 

do auxílio

ograma ob

 115

 nos 

alvo 

 em 

ções 

o do 

ndo 

o foi 

adas 

calor 

 por 

m ser 

xima 

stas 

o da 

btido 



Capítulo 6 – Metodologia 
 

 

Avaliação e Certificação em Obra da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação  116

permite definir as zonas homogéneas da parede, nas quais devem ser 

colocados os HF, de forma a assegurar que os resultados sejam 

representativos. 

Os HF não foram instalados nas proximidades de pontes térmicas, fendas ou 

fontes de erro semelhantes e não foram usados sob a influência directa de 

aparelhos de aquecimento ou de arrefecimento, ou de correntes de ar 

provocadas por ventoinhas. 

Preferencialmente a superfície exterior dos elementos construtivos em estudo 

deveria estar protegida da chuva, da neve e da exposição solar directa, 

podendo ser usada uma protecção artificial para se conseguir este propósito. 

Caso contrário deve ser registada a orientação do elemento construtivo e as 

datas e horas em que este esteve sob a influência de algum destes agentes 

atmosféricos adversos, para posterior análise. 

Neste trabalho de investigação, não foi possível proteger a superfície exterior 

das paredes em estudo dos agentes atmosféricos adversos, dado que os 

edifícios não possuíam esses elementos de protecção (palas ou beirais) e 

seria difícil a sua inclusão. No entanto foi registada, na ficha técnica de 

levantamento, a ocorrência destas situações. 

A Figura 6.7 ilustra um exemplo de aplicação deste procedimento. 

           

a) Termograma   b) Fotografia 

Figura 6.7 – Posicionamento dos HF e sensores de temperatura. 



Capítulo 6 – Metodologia 
 

 

Avaliação e Certificação em Obra da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação  117

6.3.3 — Instalação dos equipamentos 

Os HF e os sensores de temperatura superficial foram instalados 

directamente sobre a face interior das paredes. Estes estiveram em contacto 

directo com a superfície da parede em toda a sua área. 

A tarefa de fixação dos termofluxímetros e dos sensores de temperatura 

superficial à superfície interior da parede exterior a ensaiar merece algum 

cuidado. O material de fixação escolhido deverá ser simultaneamente 

adequado para o tipo de acabamento da superfície interior da parede e para 

o tipo de acabamento da superfície dos próprios sensores. 

Ainda, relativamente à solução de fixação, importa referir que ela necessita de 

ser termicamente neutra para não influenciar os resultados experimentais e 

necessita também de ser não-intrusiva e não-destrutiva para não danificar o 

acabamento da superfície interior na zona da parede a ser ensaiada e o 

equipamento. 

Após diversas tentativas e experiências em que foram usados diferentes 

materiais e processos chegou-se à conclusão que a cola térmica e/ou a fita 

adesiva de pintura eram as soluções de fixação que pareciam ser as mais 

adequadas para a maioria dos tipos de acabamento de superfície interior das 

paredes exteriores ensaiadas. 

Não foram aplicados anéis de protecção, como já foi referido. 

Na Figura 6.8 apresenta-se um esquema de montagem dos HF e dos 

sensores de temperatura superficial numa parede e a ligação destes ao 

sistema de aquisição de dados, datalogger, ao Computador (PC) e à corrente 

eléctrica [5], que constituem o sistema de medição de fluxo de calor. 

Por sua vez, na Figura 6.9 pode observar-se a montagem dos equipamentos 

numa situação real. 
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A ficha técnica de levantamento inclui os seguintes elementos: 

− Secção 1. Dados da Obra - Dados relativos à obra alvo de estudo, 

destacando-se a identificação e a localização do edifício, as datas de 

início e de término do período de medição, o número total de 

medições e o número de medições por hora; 

− Secção 2. Elemento construtivo - Tipo de elemento construtivo alvo de 

medições (parede, tecto, pavimento, cobertura ou outros); 

− Secção 3. Orientação do elemento - Indicação da orientação do 

elemento em estudo; 

− Secção 4. Dados Climáticos - Dados climáticos relativos ao local de 

implantação do edifício, nomeadamente a zona climática definida no 

RCCTE [12]; estação(ões) do ano em que decorreram os ensaios; 

estado do tempo durante a realização dos ensaios; temperatura e 

humidade relativa interior e exterior e ocorrência de radiação solar 

directa; 

− Secção 5. Termografia - Dados referentes ao levantamento 

termográfico tais como a distância da câmara ao elemento a medir e a 

emissividade superficial do elemento; 

− Secção 6. Termofluxímetros e sensores de temperaturas superficiais - 

Localização dos HF e dos sensores de temperatura superficial no 

elemento em estudo através das coordenadas x, y, z; 

− Secção 7. Localização dos ficheiros - Nome dos ficheiros;  

− Secção 8. Tipo de fixação dos sensores - Descrição do tipo de fixação 

dos HF e dos sensores de temperatura superficial ao elemento 

construtivo; 

− Secção 9. Solução construtiva - Dados relativos à solução construtiva 

do elemento em estudo, tais como tipo de materiais, espessura, 

parâmetros térmicos; 

− Secção 10. Corte esquemático – Apresentação do corte esquemático 

do elemento construtivo em estudo; 
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− Secção 11. Identificação em planta - Identificação do elemento 

construtivo em planta; 

− Secção 12. Perspectiva do elemento em estudo - Localização dos HF e 

dos sensores de temperatura superficial e identificação das zonas 

onde foram obtidos termogramas; 

− Secção 13. Registo fotográfico do edifício e dos elementos 

construtivos em estudo; 

− Secção 14. Observações - Local para o registo de observações 

relativas a questões importantes e específicas sobre as medições em 

curso e que não tenham sido contempladas anteriormente. Por 

exemplo, informação relativa ao envelhecimento dos materiais, 

situações ocorridas durante as medições, tais como sistemas de 

aquecimento e de arrefecimento ligados durante algum período, 

origem dos dados da solução construtiva, descolagem dos HF ou 

sensores de temperatura superficial, falhas de corrente eléctrica ou 

sobrecargas da rede, avaria de algum equipamento, variação brusca 

da temperatura interior ou exterior, entre outras. 

Esta ficha técnica de levantamento tem vindo a ser desenvolvida e optimizada 

no decorrer de vários trabalhos de investigação realizados no âmbito do 

Observatório da Construção desde 2001. Começou por ser implementada em 

trabalhos de investigação de termografia. Nessa altura só tinha os campos 

relevantes para um ensaio termográfico. Neste trabalho de investigação a 

ficha foi adaptada, passando a incluir campos relevantes para os ensaios 

com o sistema de medição de fluxo de calor. 

6.3.5 — Aquisição de dados “in situ” 

Os dados captados pelos HF e pelos sensores de temperatura superficial 

devem ser registados de forma contínua ou em intervalos de tempo 

constantes, durante um período de dias inteiro, Figura 6.11, num computador 

para posterior análise. 
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Figura 6.11 – Dados adquiridos num período de tempo de 336 horas. 

De acordo com a ISO 9869 [1] a duração mínima de realização de um ensaio 

é de 72 horas (3 dias) quando a temperatura na envolvente do HF for estável. 

Caso contrário, poderá durar mais de 7 dias. 

O valor de U pode ser determinado a partir da variação do fluxo de calor que 

ocorre através de um elemento construtivo, desde que as temperaturas em 

ambos os lados desse elemento sejam praticamente estáveis. 

Numa situação ideal, as temperaturas interior e exterior devem ser 

constantes, obtendo-se assim um valor de U constante. Na prática, essas 

condições ideais de estabilidade dificilmente ocorrem e, por isso, é 

necessário ter em consideração tanto as variações de temperatura como as 

de fluxo de calor para que o valor de U possa ser calculado com rigor. 

Como a maior parte dos elementos construtivos dos edifícios têm uma inércia 

térmica significativa, as variações de temperatura interior e exterior provocam 

grandes flutuações no fluxo de calor, tanto em valor, como no sentido. 

Por isso, para a determinação de cada valor de U é necessário efectuar 

medições de fluxo de calor e de temperaturas durante vários dias. 

Horas de 
medição Ano Dia Mês Hora Tsi 11 

(oC)
Tsi 12 
(oC)

Tsi 21 
(oC)

Tsi 22 
(oC)

T i 10  
(oC)

T e10 
(oC)

q 1, 10 
(W/m2)

q 2, 10 
(W/m2)

24
48
72
96
120
144
168
192
216
240
264
288
312
336

Tsi 11, Tsi 12, Tsi 21, Tsi 22 ‐ Temperatura superficial lida pelo termopar 11, 12, 21 e 22, respectivamente

T i 10 ‐ Temperatura interior

Te 10 ‐ Temperatura exterior

q 1, 10, q 2, 10 ‐ Fluxo de calor medido pelo termofluxímetro 1 e 2, respectivamente
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A duração do período dessas medições depende do tipo de construção, 

tendo que ser suficiente para que a troca de energia armazenada na 

estrutura, entre o início e o fim do período de medição, seja relativamente 

pequena quando comparada com a energia que atravessou a estrutura do 

elemento durante esse tempo. 

Um período de tempo de medição de 14 dias no Inverno é normalmente 

considerado adequado para soluções construtivas de inércia térmica 

média/forte nomeadamente em paredes duplas com uma caixa-de-ar 

parcialmente preenchida com isolamento térmico [2]. Este tipo de situação 

ocorre frequentemente em Portugal e, em particular, na cidade de Vila Real. 

Em elementos com inércia forte, a estabilização térmica raramente acontece, 

o que exige um período de realização dos ensaios maior [1]. 

O efeito da variação de temperatura diurna juntamente com o aquecimento 

cíclico faz com que se obtenha uma contínua variação do fluxo de calor. 

Devido ao facto de em Trás-os-Montes e Alto Douro (TMAD) se construírem 

edifícios com inércia térmica forte, o fluxo de calor através dos elementos 

construtivos e, consequentemente, a sua condutibilidade térmica, não são 

apenas resultado do diferencial de temperatura entre o exterior e o interior do 

elemento construtivo, mas podem ser afectados pelo armazenamento de 

calor neste elemento, provocando por vezes fluxos de sinal contrário ao 

previsto. 

Esta situação pode observar-se na Figura 6.12 onde se pode constatar a 

existência da ocorrência de fluxos de calor de sinal contrário ao esperado. 

Em alguns casos, a diferença entre a temperatura exterior (Te) e a 

temperatura interior (Ti) é negativa logo o fluxo de calor (q1 e q2) devia ser 

também negativo, mas manteve-se positivo devido ao armazenamento 

térmico dos elementos construtivos. Uma destas situações está assinalada 

com uma seta preta, na Figura 6.12 acima referida. Noutros casos a diferença 

entre as temperaturas é positiva e o fluxo é negativo. Uma destas situações 

está assinalada com uma seta vermelha. 
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Figura 6.12 – Situação onde se podem observar fluxos de calor de sinal contrário ao 

da diferença de temperaturas. 

Neste trabalho de investigação os dados foram recolhidos em intervalos de 

tempo de 10 minutos, durante pelo menos 14 dias. Na maior parte dos casos 

de estudo realizados, os dados foram recolhidos durante mais de 14 dias, 

mas cada uma das análises de dados apresentadas são sempre referentes a 

14 dias de ensaio, excepto nos casos devidamente justificados, o que perfaz 

336 horas de ensaio, Figura 6.11, correspondendo a uma folha de cálculo 

com 2017 linhas de cálculo. 

6.3.6 — Análise de dados 

Segundo a norma internacional ISO 9869 [1] podem aplicar-se dois métodos 

de análise de dados. Esses métodos são o método médio, que é simples e 

expedito, e o método dinâmico, que é mais sofisticado. O método dinâmico 

exige uma maior precisão nas medições mas permite simultaneamente 

diminuir a duração da realização do ensaio em elementos construtivos de 

inércia térmica média ou forte, quando sujeitos a temperaturas interiores e 

exteriores variáveis. 
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O método dinâmico permite obter os valores de U, em estado estacionário, 

do elemento construtivo a partir das medições obtidas através de HF, quando 

ocorrem grandes variações das temperaturas e dos fluxos de calor porque 

tem em consideração as variações térmicas [1]. 

O intervalo entre registos depende do método usado para a análise. 

Geralmente o intervalo entre registos varia entre 0.5 horas e 1.0 hora para o 

método médio, podendo ser menor para o método dinâmico. 

Neste trabalho de investigação não se optou pelo método dinâmico, uma vez 

que apesar de se diminuir o tempo de realização do ensaio, iria aumentar-se 

a complexidade dos cálculos, como é justificado no trabalho de investigação 

desenvolvido por Laurenti, Marcotullio e Monte [13] já referido no Capítulo 4. 

Por esta razão, e por simplificação, foi utilizado o método médio embora 

ligeiramente adaptado em relação ao prescrito em [1]. As adaptações serão 

apresentadas e descritas detalhadamente no ponto seguinte. 

6.3.6.1 — O método médio 

No método médio considera-se que o coeficiente de transmissão térmica 

pode ser obtido dividindo a média aritmética do fluxo de calor pela média 

aritmética do gradiente térmico ocorrido entre o interior e o exterior ao longo 

do período de tempo de ensaio considerado necessário para a obtenção de 

resultados, a definir em função da inércia térmica do elemento construtivo. 

Considerando que o índice j indica uma leitura num determinado instante e n 

o número total de leituras registadas ao longo de um ensaio, então obtém-se 

uma estimativa do coeficiente de transmissão térmica, U, através da aplicação 

da Equação 6.1. 
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Em que: 

qj – Fluxo de calor no instante j; 

Tij – Temperatura interior no instante j; 

Tej – Temperatura exterior no instante j. 

A média aritmética das grandezas anteriores é calculada, devendo 

observar-se uma convergência do valor dessas grandezas para um valor 

assimptótico. Este valor pode ser considerado fiável e consequentemente 

próximo do valor real se forem reunidas as seguintes condições: 

a) A temperatura e o teor de humidade do elemento construtivo 

devem manter-se constantes ao longo da realização do ensaio; 

b) O HF não deve estar exposto à radiação solar. No caso da 

superfície externa do elemento construtivo ter estado exposto à 

radiação solar, podem obter-se resultados falsos. De qualquer 

modo, a temperatura ambiente exterior considerada na 

quantificação do valor de U geralmente não considera o fluxo solar 

ocorrido na superfície exterior do elemento, não afectando por isso 

os resultados; 

c) A condutibilidade térmica do elemento deve ser constante durante 

o ensaio. 

Se alguma destas condições não for cumprida, podem obter-se resultados 

que não traduzem a situação real e, por isso, os dados terão de ser 

analisados e tratados com muito mais cuidado. 

Para elementos de inércia térmica fraca, que tenham uma capacidade 

calorífica específica por unidade de área inferior a 20 kJ/(m2oC), 

recomenda-se que apenas sejam analisados os dados registados durante a 

noite (desde uma hora após o pôr-do-sol até ao nascer do dia), de forma a 

evitar os efeitos da radiação solar. O ensaio pode ser concluído quando as 

leituras depois de três noites consecutivas não diferirem mais do que ± 5% 

entre si. Caso contrário, deve prosseguir-se com a realização do ensaio. 
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Para elementos construtivos de inércia térmica maior, que tenham um calor 

específico por área de unidade superior a 20 kJ/(m2oC), a análise deve ser 

feita durante um período de tempo que seja um número inteiro múltiplo de 24 

horas e superior a 72 horas. O ensaio poderá ser concluído quando estiverem 

garantidas as seguintes condicionantes: 

− A duração do ensaio exceder as 72 horas; 

− O valor de U calculado no fim do ensaio não se desviar mais do que 

± 5% em relação ao respectivo valor obtido nas 24 horas anteriores; 

− O valor de U obtido pela análise dos dados recolhidos durante o 

primeiro período de tempo INT (2 x ∆t/3) em dias não se desviar mais 

do que ± 5% em relação aos valores obtidos através dos dados 

recolhidos durante o último período de tempo com a mesma duração. 

∆t corresponde à duração do ensaio em dias; INT é a parte inteira do 

número obtido; 

− Se a variação do valor do calor armazenado no elemento construtivo 

for superior a 5% do calor que passa através desse elemento durante o 

período de duração da realização do ensaio então será necessário 

prolongar a sua duração. 

Mais uma vez, se alguma destas condições não for cumprida, podem 

obter-se resultados que não traduzem a situação real e, por isso, os dados 

terão de ser analisados e tratados com muito mais cuidado. 

Durante a realização de um ensaio são medidos os parâmetros Ti10(m), 

Te10(m), q1,10(m) e q2,10(m) e são calculados Tih(n), Teh(n), q1h(n) e q2h(n). Estes 

valores são tratados tal como se mostra na tabela da Figura 6.13. 

As medições da temperatura interior, Ti10(m), foram efectuadas a uma taxa de 

6 medições por hora correspondendo a intervalos de 10 minutos (m). A 

temperatura interior média duma hora de realização do ensaio (n), Tih(n), é 

calculada através da Equação 6.2. 
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6

h 10
6( 1) 1

1( ) ( )
6 = − +

= ∑
n

i i
m n

T n T m     (oC) (6.2) 

A temperatura exterior, Te10(m), foi também medida de 10 em 10 minutos, 

sendo a temperatura exterior média numa hora (n), Teh(n) calculada através 

da aplicação da Equação 6.3. 

 
6

h 10
6( 1) 1

1( ) ( )
6 = − +

= ∑
n

e e
m n

T n T m     (oC) (6.3) 

Tendo em conta que o fluxo de calor medido em cada leitura pelo HF1 (de 10 

em 10 minutos) é representado por q1,10(m), então o fluxo de calor médio 

numa hora, q1h(n), é calculado através da Equação 6.4.  

 ( )
6

1h 1,10
6( 1) 1

1( )
6 = − +

= ∑
n

m n
q n q m     (W/m2) (6.4) 

O fluxo de calor medido em cada leitura pelo HF2 (de 10 em 10 minutos), é 

representado por q2,10(m), o fluxo de calor médio de uma hora, q2h(n), é 

calculado através da Equação 6.5. 

 ( )
6

2h 2,10
6( 1) 1

1( )
6 = − +

= ∑
n

m n
q n q m     (W/m2) (6.5) 

Um exemplo dos cálculos efectuados na primeira hora de realização de um 

ensaio é apresentado na tabela da Figura 6.13. 

 

Figura 6.13 – Exemplo do cálculo efectuado na primeira hora de realização de um 

ensaio. 

Ao fim de 24 horas, os valores de τi(n) e τe(n) são calculados, e representam 

respectivamente: 

n m Ano Dia Mês Hora T i 10 
(oC)

T i h(n) 
(oC)

T e10 
(oC)

T eh(n) 
(oC)

q 1, 10 
(W/m2)

q 1h(n) 
(W/m2)

q 2, 10 
(W/m2)

q 2h(n) 
(W/m2)

1 2009 12 5 14:20 17.60 16.10 4.068 3.335
2 2009 12 5 14:30 17.60 16.00 3.949 3.254
3 2009 12 5 14:40 17.60 16.10 3.931 3.216
4 2009 12 5 14:50 17.60 16.30 4.017 3.322
5 2009 12 5 15:00 17.60 16.60 4.082 3.369

1 6 2009 12 5 15:10 17.60 17.60 16.70 16.30 4.106 4.03 3.459 3.33
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− A média aritmética das temperaturas interiores médias horárias 

medidas nas 24 horas anteriores à leitura n, utilizando a Equação 6.6, 

para n ≥ 24. 

 
23

1( ) ( )
24

τ
= −

= ∑
n

i i h
m n

n T m     (oC) (6.6) 

− A média aritmética das temperaturas exteriores médias horárias 

medidas nas 24 horas anteriores à leitura n, utilizando a Equação 6.7, 

para n ≥ 24. 

 
23

1( ) ( )
24

τ
= −

= ∑
n

e eh
m n

n T m     (oC) (6.7) 

Estes valores são apresentados na tabela da Figura 6.14, que constitui a 

continuação da tabela da Figura 6.13. 

 

Figura 6.14 – Exemplo do cálculo efectuado a partir das primeiras 24 horas de 

realização de um ensaio. 

Horas de 
medição

T ih(n) 
(oC)

T e h(n) 
(oC)

q 1 h(n) 
(W/m 2)

q 2 h(n) 
(W/m 2)

τ i(n) 
(oC)

τe(n) 
(oC)

1 17.60 16.30 4.03 3.33
2 17.62 16.75 4.18 3.50
3 17.68 16.78 4.56 3.82
4 17.70 16.82 4.50 3.78
5 17.70 16.73 4.35 3.61
6 17.63 16.30 4.14 3.39
7 17.55 15.65 3.78 3.02
8 17.32 14.98 3.40 2.58
9 17.17 14.62 3.07 2.29
10 17.48 14.48 5.54 4.64
11 17.52 14.17 4.23 3.60
12 17.57 13.80 5.15 4.46
13 17.50 13.50 4.43 4.05
14 17.52 13.27 5.88 5.53
15 17.38 13.08 6.27 5.98
16 17.23 12.90 5.17 4.67
17 17.12 12.93 5.21 4.84
18 16.97 13.52 5.58 5.30
19 16.93 14.27 5.24 4.94
20 16.93 15.15 5.79 5.46
21 17.30 19.33 7.64 7.20
22 17.12 17.62 7.27 6.71
23 17.05 16.88 7.03 6.37
24 17.27 17.37 8.06 7.36 17.37 15.30
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Só a partir do quinto dia de leituras, que é o tempo mínimo considerado 

necessário para que existam as condições estáveis de realização de um 

ensaio, é que é processado o somatório dos valores das temperaturas 

interiores médias horárias correspondentes aos 5 dias anteriores à leitura n, 

através da Equação 6.8, para n ≥ 120. 

 120
119

( ) ( )
= −

= ∑
n

i ih
m n

T n T m     (oC) (6.8) 

Também, só a partir do quinto dia de leituras é que é feito o somatório dos 

valores das temperaturas exteriores médias horárias correspondentes aos 5 

dias anteriores à leitura n, através da Equação 6.9, para n ≥ 120. 

 
= −

= ∑120 h
119

( ) ( )
n

e e
m n

T n T m     (oC) (6.9) 

A seguir, também a partir do quinto dia, é calculada a variação ocorrida entre 

a temperatura interior média das primeiras 24 horas do período de 5 dias 

(τi(n-96)) e as últimas 24 horas do período de 5 dias (τi(n)), para n ≥ 120, 

Equação 6.10. 

 δ τ τ= − −( 96) ( )i i iT n n     (oC) (6.10) 

Do mesmo modo é calculada a variação ocorrida entre a temperatura exterior 

média das primeiras 24 horas do período de 5 dias (τe(n-96)) e as últimas 24 

horas do período de 5 dias (τe(n)), para n ≥ 120, Equação 6.11. 

 δ τ τ= − −( 96) ( )e e eT n n     (oC) (6.11) 

As grandezas δ iT  e δ eT  serão usadas, por sua vez, para o cálculo dos valores 

de U corrigidos, U’(n), devido ao efeito de armazenamento térmico que serão 

apresentados no ponto 6.3.6.2. 

Preliminarmente procede-se ao cálculo do somatório do fluxo de calor 

ocorrido nos 5 dias anteriores à leitura n para as leituras efectuadas pelo HF1, 

através da Equação 6.12. 
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 1,120 1h
119

( ) ( )
= −

= ∑
n

m n
q n q m     (W/m2) (6.12) 

Também se processa o somatório do fluxo de calor ocorrido nos 5 dias 

anteriores à leitura n para as leituras efectuadas pelo HF2 de acordo com a 

Equação 6.13. 

 
,2 120 2h

119
( ) ( )

= −

= ∑
n

m n
q n q m     (W/m2) (6.13) 

Por fim, procede-se ao cálculo do valor não corrigido de U1(n) para as leituras 

efectuadas pelo HF1, Equação 6.14. 

 1,120
1

120 120

( )
( )

( ) ( )
=

−i e

q n
U n

T n T n
    (W/m2oC) (6.14) 

De forma análoga procede-se ao cálculo do valor não corrigido de U2(n) para 

as leituras efectuadas pelo HF2, Equação 6.15. 

 2,120
2

120 120

( )
( )

( ) ( )
=

−i e

q n
U n

T n T n
    (W/m2oC) (6.15) 

A título de exemplo da aplicação deste procedimento de cálculo, 

apresentam-se os valores das grandezas referidas anteriormente na tabela da 

Figura 6.15, que corresponde à continuação da tabela da Figura 6.14. 

 

Figura 6.15 – Exemplo do cálculo efectuado nas 336 horas de duração de um 

ensaio. 

T ih(n) T e h(n) q 1 h(n) q 2 h(n) T i120(n) T e 120(n) τ i(n) τe(n) δTi δTe q 1,120(n) q 2,120(n) U1(n) U2(n)

(oC) (oC) (W/m 2) (W/m 2) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (W/m 2) (W/m 2) (W/m 2oC) (W/m 2oC)

1 17.60 16.30 4.03 3.33
24 17.27 17.37 8.06 7.36 17.37 15.30
48 17.02 19.55 4.55 3.76 17.00 16.06
72 16.97 19.05 7.17 6.32 16.71 15.71
96 16.30 16.37 3.68 2.96 16.63 15.82
120 16.00 17.17 3.51 2.95 2007.90 1876.70 15.96 15.30 -1.41 0.00 489.18 407.79 3.73 3.11
144 17.65 22.05 9.21 8.67 1977.57 1891.45 16.10 15.91 -0.90 -0.15 452.09 373.28 5.25 4.33
168 19.08 24.77 9.09 7.96 1989.47 1929.08 17.50 17.63 0.78 1.92 459.12 385.94 7.60 6.39
192 19.82 24.50 8.50 7.75 2030.27 2012.97 18.41 19.21 1.79 3.39 457.88 375.48 26.47 21.70
216 21.70 26.82 6.05 5.56 2111.45 2170.83 20.01 22.40 4.05 7.10 449.06 369.83 -7.56 -6.23
240 22.10 24.98 7.99 7.17 2234.60 2336.58 21.09 22.21 4.98 6.29 415.25 338.21 -4.07 -3.32
264 21.55 24.13 5.64 5.04 2368.35 2448.65 21.68 20.58 4.18 2.95 386.93 310.32 -4.82 -3.86
288 19.83 20.37 4.51 3.68 2438.25 2459.95 20.41 18.10 2.00 -1.11 352.39 274.30 -16.24 -12.64
312 18.82 17.55 5.66 4.94 2452.92 2397.87 19.02 16.62 -0.98 -5.78 353.36 280.98 6.42 5.10
336 19.17 22.57 7.69 6.48 2414.37 2232.60 18.40 15.51 -2.68 -6.70 412.29 339.21 2.27 1.87

Horas de 
medição
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Seguidamente procede-se ao cálculo do valor de Umédio(n) que corresponde à 

média aritmética de U1(n) e U2(n), através da Equação 6.16. 

 1 2( ) ( )( )
2
+

=médio
U n U nU n     (W/m2oC) (6.16) 

6.3.6.2 — Correcção do valor de U devido ao efeito de armazenamento térmico 

Após a quantificação de U é necessária a sua correcção para elementos de 

inércia térmica elevada e/ou que possuam elevada resistência térmica, que 

provoca o efeito de armazenamento térmico. 

Para contabilizar este efeito deve proceder-se da seguinte forma: 

− Calcular os factores de massa térmica interior e exterior (Fi e Fe, 

respectivamente) para o elemento em causa; 

− Ajustar, através destes factores, os fluxos de calor medidos. 

Os factores de massa térmica (Fi e Fe) são obtidos para um elemento com z 

camadas planas paralelas entre si, numeradas de 1 a z, sendo a camada 1 a 

superfície interior, e a última camada a superfície exterior. Os factores Fi e Fe 

são calculados como a seguir se descreve. 

Para uma camada k, calcula-se a sua resistência térmica Rk (espessura dessa 

camada dividida pela condutibilidade térmica do material dessa camada) 

expressa em [m2oC/W] e a sua capacidade térmica Ck (produto da 

capacidade calorífica [J/(kg.oC)] pela densidade (kg/m3) e pela espessura do 

elemento (m)) expressa em [J/(m2.oC)]). 

R será a resistência térmica total estimada para o elemento construtivo, isto é, 

a soma de todos os Rk. 

Então, para cada camada k, calcula-se a resistência térmica interior (Rik) e a 

resistência térmica exterior (Rek) usando-se as Equações 6.17 e 6.18. 

 
1

1

k

ik j
j

R R
−

=

=∑
    

(m2.oC/W) (6.17) 
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1= +

= ∑
z

ek j
j k

R R
    

(m2.oC/W) (6.18) 

Com base nestas grandezas é possível determinar o factor de massa térmica 

exterior (Fek) e o factor de massa térmica interior (Fik) através das Equações 

6.19 e 6.20. 

 2

1
6 3

⎡ ⎤+⎛ ⎞= + +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

ik ek ik ekk
ek k

R R R RRF C
R R R

 (6.19) 

 
2

2 23
ek ik ekk

ik k
R R RRF C
R R R

⎡ ⎤
= + −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 (6.20) 

Em que: 

Para a camada interior (j=k=1), Rik=0. 

Para a camada exterior (j=k=n), Rek=0. 

Quando o coeficiente de transmissão térmica está a ser avaliado, as 

resistências superficiais devem ser incluídas para que as temperaturas 

medidas sejam temperaturas ambiente e não temperaturas superficiais, ou 

seja: 

− acrescentar Rsi a cada valor de Rik; 

− acrescentar Rse a cada valor de Rek; 

− acrescentar Rsi + Rse ao valor de R. 

Os factores de massa térmica para um elemento construtivo podem então ser 

quantificados através das Equações 6.21 e 6.22. 

 
1=

= ∑
n

i ik
k

F F  (6.21) 

e  

 
1=

= ∑
n

e ek
k

F F  (6.22) 
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— δTi é a diferença entre a temperatura média interior verificada durante as 24 

horas anteriores à leitura n e a temperatura média interior registada durante 

as primeiras 24 horas do período em análise; 

— δTe é a diferença entre a temperatura média exterior medida durante as 24 

horas anteriores à leitura n e a temperatura média exterior ocorrida durante as 

primeiras 24 horas do período de análise. 

Deste modo é possível proceder-se ao cálculo do valor corrigido de U’1(n) e 

U’2(n) relativos às leituras efectuadas pelo HF1 e pelo HF2 respectivamente e 

de acordo com as Equações 6.25 e 6.26. 

 1,120
1

120 120

' ( )
' ( )

( ) ( )
=

−i e

q n
U n

T n T n
    (W/m2oC) (6.25) 

 2,120
2

120 120

' ( )
' ( )

( ) ( )
=

−i e

q n
U n

T n T n
    (W/m2oC) (6.26) 

Em seguida procede-se ao cálculo do valor de U’médio(n) que corresponde à 

média aritmética de U’1(n) e U’2(n), através da aplicação da Equação 6.27. 

 1 2' ( ) ' ( )' ( )
2
+

=médio
U n U nU n     (W/m2oC) (6.27) 

No gráfico da Figura 6.17 são apresentados de forma exemplificativa os 

valores de U1(n), U2(n), U’1(n) e U’2(n). Neste exemplo verifica-se que os 

valores U’1(n) e U’2(n) acompanham quase sempre os valores de U1(n) e 

U2(n),respectivamente, durante a duração do ensaio. 
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Se a condição c) não for cumprida, então a resistência térmica adoptada para 

cada camada do elemento deverá ser revista. Os dados deverão ser 

reanalisados e novos factores de correcção deverão ser calculados utilizando 

para o efeito as referidas resistências térmicas revistas, de forma a tornar o 

valor de U consistente com os respectivos valores medidos. Toda e qualquer 

revisão deverá ser sempre apresentada. 

Se as condições d) ou e) não forem cumpridas, então não deverão ser tidas 

em consideração as leituras das primeiras horas, devendo ser as restantes 

leituras analisadas e avaliadas segundo todas as cinco condições acima 

descritas. Tal só será possível se existirem dados disponíveis para um 

número de dias superior a 5. 

Se as condições atrás descritas não forem cumpridas, o resultado do ensaio 

está sujeito a uma banda de incerteza maior, devendo aplicar-se uma 

correcção do erro operacional. 

Quando a constituição de um elemento construtivo não for conhecida, pode 

ser efectuada uma estimativa dos factores de massa térmica, e poderá 

considerar-se, por simplificação, aquando da interpretação dos resultados, 

que esse elemento é constituído apenas por uma camada. 

Os factores de massa térmica a considerar serão então quantificados através 

das Equações 6.28 e 6.29, respectivamente. 

 
3i
CF =  (6.28) 

e 

 
6e
CF =  (6.29) 

onde C é o produto da capacidade calorífica específica que é 

aproximadamente igual a 1000 J/(kgoC) para a maioria dos materiais, 

dependendo este valor da densidade e da espessura do material. 
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A utilização destes factores não conduzirá a resultados válidos se o elemento 

tiver uma camada de isolamento térmico. Neste caso, os factores de 

correcção deverão ser calculados como indicado em 6.3.6.2. 

6.3.6.5 — Correcção de erros operacionais e de precisão das leituras 

O grau de precisão das leituras depende de vários aspectos tais como: 

− da precisão de calibração do HF e dos sensores de temperatura. O 

erro será de cerca de 5% se os instrumentos estiverem calibrados; 

− da precisão do sistema de aquisição de dados; 

− das variações térmicas aleatórias resultantes da impossibilidade de se 

obter um contacto perfeito entre os sensores e a superfície do 

elemento. Esta variação poderá ser de cerca de 5% do seu valor médio 

se os sensores tiverem sido instalados com o cuidado exigido. Poderá 

reduzir-se este erro usando-se vários sensores; 

− do erro operacional do HF devido às modificações nas isotérmicas 

causadas pela presença do HF. Se o erro operacional for estimado por 

um método adequado, tal como o método dos elementos finitos, e a 

correcção for aplicada aos dados, a incerteza residual poderá ser de 

cerca de 2% a 3%; 

− de erros causados pela ocorrência de variações das temperaturas e 

dos fluxos de calor. Estes erros poderão ser muito significativos. Se os 

requisitos prescritos em [1] forem garantidos, estes erros poderão ser 

reduzidos para ±10%. Este tipo de erros, poderão ser colmatados 

através do aumento do período de realização do ensaio, da redução 

das variações da temperatura interior ocorridas durante a realização do 

ensaio ou do uso da análise dinâmica. 

Se os aspectos acima referenciados forem tidos em conta, o erro estimado na 

quantificação de U estará compreendido entre a soma da quadratura e a 

soma aritmética dos erros ocorridos, isto é, entre 14% e 18%. Estes valores 

são obtidos através das expressões seguintes: 
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 %14510355 22222 =++++  

e 

 %28510355 =++++  

6.3.7 – Cálculo dos valores de U de projecto 

Os valores de U de projecto (UProjecto) quantificados para os elementos 

construtivos dos casos de estudo, que serão apresentados no Capítulo 7 

foram calculados segundo a norma EN ISO 6946 [3], aplicando o método de 

cálculo apresentado no Capítulo 5.  

Os valores de condutibilidade térmica, λj, adoptados no cálculo foram os 

retirados de fichas técnicas dos materiais ou de publicações do Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC), nomeadamente do ITE 50 [14]. 

Para paredes exteriores, os valores das resistências térmicas superficiais são 

os valores apresentados na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 — Valores das resistências térmicas superficiais. 

   

De forma a ser possível conhecer a constituição dos elementos construtivos 

pode-se utilizar vários processos, nomeadamente: o método de amostragem 

(destrutivo), o método de endoscopia (semi-destrutivo), a realização de 

inquéritos aos utilizadores e/ou proprietários, a consulta dos projectos e 

observação de fotografias obtidas durante o processo de construção. 

Neste trabalho optou-se por inquirir os utilizadores e/ou proprietários, 

consultar os projectos e observar as fotografias obtidas durante a construção 

(quando existentes) por serem processos não-destrutivos. 

Foi elaborada uma folha de cálculo automático específica para o cálculo dos 

valores de U de projecto. Como exemplo apresenta-se, na Figura 6.18, o 

1/he 1/hi
(m2oC/W) (m2oC/W)

Horizontal (Paredes) 0.04 0.13

Sentido do fluxo de calor
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− falha na determinação da espessura exacta das camadas, 

principalmente da camada relativa aos materiais de isolamento 

térmico; 

− falhas nas medições, que deram origem aos valores de U, quando 

realizadas em condições climatéricas adversas; 

− falha nas medições, que deram origem aos valores de U, quando estas 

não são executadas no mesmo material de um elemento construtivo 

heterogéneo; 

− as linhas de fluxo de calor ocorridas aquando dos ensaios não serem 

rectas e perpendiculares ao elemento; 

− a existência de fluxos de ar convectivos no elemento, que possam 

influenciar as medições de U mas que não tenham sido tidos em 

consideração no cálculo do valor teórico; 

− a ocorrência de condições termohigrométricas extremas e adversas 

tais como o gelo-degelo, condensação ou evaporação de água e 

humidade; 

− as temperaturas ambiente adoptadas para calcular o valor de U não 

corresponderem às medidas. 

Todos estes aspectos poderão ser fontes de erro e deverão ser tidos em 

consideração aquando da interpretação e da comparação dos resultados de 

cálculo e experimentais. Por isso, na fase experimental, todo o rigor é 

fundamental para evitar que os aspectos identificados anteriormente ocorram, 

reduzindo deste modo a margem de erro associada. 

6.4 – Considerações finais 

Neste capítulo foi apresentada e proposta uma metodologia experimental 

para a determinação do coeficiente de transmissão térmica de elementos 

construtivos do tipo parede exterior “in situ”. Esta metodologia vai ser 

utilizada e testada nos casos de estudo apresentados no capítulo seguinte, 

em paredes exteriores. 
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A metodologia proposta parece ser a adequada para estimar o valor de U 

“in situ”. Esta grandeza permite caracterizar termicamente os elementos 

construtivos de edifícios de habitação e recorre a um sistema de medição de 

fluxo de calor, entre outros equipamentos. 
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7.1 – Introdução 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados dos ensaios “in 

situ” realizados em 13 casos de estudo, utilizando a metodologia apresentada 

no capítulo anterior. Estes ensaios foram realizados em paredes exteriores de 

edifícios de habitação situados em Vila Real, tendo em vista a determinação 

do valor de coeficiente de transmissão térmica, U, destes elementos 

construtivos. 

Através da análise dos resultados obtidos pretende-se verificar se as soluções 

construtivas implementadas em obra correspondem às soluções 

preconizadas no projecto de comportamento térmico. Pretende-se ainda 

analisar se este processo experimental para determinar os valores de U, que 

consiste em combinar o uso da termografia e de um sistema de medições de 

fluxo de calor, composto por termofluxímetros e sensores de temperatura 

superficial, pode ser usado como ferramenta de apoio à emissão de 

Certificados Energéticos (CE), no âmbito do SCE [1], ver capítulo 4, através 

da comparação destes resultados com os obtidos analiticamente, usando o 

método descrito na norma EN ISO 6946 [2] (Capítulo 6). 

Os três primeiros casos de estudo foram executados no laboratório de Física 

dos Edifícios da UTAD e serviram para testar e afinar a metodologia de 

ensaio. Serviram ainda para verificar se este tipo de ensaio se adaptava às 

condições climáticas de Vila Real e a paredes exteriores com inércia térmica 

forte, que corresponde a uma das soluções mais corrente em Portugal. O 

quarto caso de estudo é apresentado com mais detalhe, incluindo a ficha de 

levantamento, por ter sido o primeiro ensaio realizado num edifício de 

habitação com uma solução construtiva análoga à mais frequente em Vila 

Real, de acordo com o estudo realizado por Briga-Sá e Costa [3,4]. 
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casos de estudo foi também função da disponibilidade apresentada pelos 

seus proprietários.  

Embora os proprietários estivessem sensibilizados para as questões 

relacionadas com a poupança de energia e para a melhoria das condições de 

conforto das suas habitações, principalmente devido à entrada em vigor do 

SCE em Janeiro de 2009, nem sempre foi fácil mantê-los motivados, dado 

que este tipo de ensaios provoca sempre algumas alterações no seu 

dia-a-dia. O Sistema de Certificação Energética implica a obrigatoriedade da 

emissão do Certificado Energético para a venda e arrendamento de fracções 

habitacionais. 

O número de casos de estudo realizados foi condicionado pelo tempo total 

inerente à realização de cada ensaio, no qual se inclui: o tempo de 

preparação de ensaio; tempo dispendido na procura de um edifício 

adequado e nas conversações com os utilizadores / proprietários; tempo de 

montagem de todo o equipamento e de preenchimento da ficha técnica de 

levantamento; tempo de realização do ensaio; tempo de recolha, de 

tratamento e de análise dos dados experimentais registados e de 

quantificação do valor de U. Outro factor relevante foi relativo ao facto de só 

se dispor de um sistema de medição por este ser muito dispendioso. No 

entanto estas condicionantes não inviabilizam a utilização deste tipo de 

ensaios pelos peritos qualificados do SCE, uma vez que algumas destas 

condicionantes deixam de existir por si só, nomeadamente o tempo 

dispendido na procura de edifícios e nas conversações com os 

utilizadores/proprietários. Outras condicionantes serão atenuadas pelo facto 

de os ensaios passarem a ser realizados por técnicos especializados. 

Na Tabela 7.1, estão apresentadas as soluções construtivas das paredes 

exteriores ensaiadas nos vários casos de estudo. 
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Tabela 7.1 – Constituição das paredes exteriores ensaiadas. 

 

O sinal “-“ significa que a parede não possui nenhum tipo de isolamento. 

Estas paredes são constituídas sobretudo por camadas opacas 

perpendiculares ao fluxo de calor, não existindo fluxos de calor laterais 

significativos. 

Tal como se pode observar através da Tabela 7.1, foram realizados ensaios 

em 11 paredes duplas, 3 sem isolamento térmico e 8 com isolamento térmico 

(6 na caixa-de-ar, 1 pelo exterior e 1 pelo exterior e na caixa-de-ar), sendo os 

isolamentos mais frequentes o poliestireno expandido (EPS) (4 casos) e o 

poliestireno expandido extrudido (XPS) (3 casos) e os menos frequentes o 

poliuretano rígido (PUR) e a cortiça em 1 caso de estudo cada. Duas das 

paredes ensaiadas eram simples, sem a aplicação de qualquer isolamento 

térmico. 

As medições foram levadas a cabo entre Março de 2008 e Julho de 2009. 

Caso Ano de 
Construção

Parede 
dupla Material da parede Tipo de 

isolamento
Local do 

isolamento
Espessura 

(mm)

1 1985 Sim Tijolo furado 11+11 - - -

2 1985 Sim Tijolo furado 11+11 - - -

3 1985 Sim Tijolo furado 11+11 - - -

4 2002 Sim Tijolo furado 15+11 XPS caixa-de-ar 30-40

5 2005 Sim Tijolo furado 11+11 EPS exterior 50

6 2005 Sim Tijolo furado 11+11 EPS+Cortiça exterior + caixa-de-ar 50+30

7 1979 Não Tijolo furado 22 - - -

8 1992 Sim Tijolo furado 15+15 EPS caixa-de-ar 40

9 1987 Não Bloco Betão 25 - - -

10 2009 Sim Tijolo furado 15+11 XPS caixa-de-ar 40

11 1997 Sim Tijolo furado 15+11 XPS caixa-de-ar 30

12 2004 Sim Tijolo furado 15+11 PUR caixa-de-ar 30

13 1987 Sim Tijolo furado 15+15 EPS caixa-de-ar 30
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Na Tabela 7.2 estão apresentados os períodos de tempo de medição, os 

tipos de edifícios analisados, o piso onde foi efectuado o ensaio e a 

localização do edifício. 

Estes edifícios situam-se em diferentes freguesias do concelho de Vila Real, 

sendo 6 deles de habitação unifamiliar, 3 de habitação multifamiliar e 1 de 

serviços. 

A localização dos 10 edifícios onde se realizaram os 13 casos de estudo está 

apresentada na planta da Figura 7.2. 

Tabela 7.2 – Período de medição de cada um dos edifícios analisados e sua 

localização. 

 

Caso Período de 
medição Períodos de 24h Tipo de Edifício Piso Localidade

1 17.03.08 a 01.04.08 15 Hangar - laboratório 1 Folhadela

2 21.04.08 a 29.05.08 38 Hangar - laboratório 1 Folhadela

3 29.05.08 a 25.06.08 27 Hangar - laboratório 1 Folhadela

4 28.09.08 a 16.10.08 18 Habitação em edifício multifamiliar 3 Arroios

5 29.10.08 a 18.11.08 20 Habitação unifamiliar 2 Flores

6 18.11.08 a 17.12.08 29 Habitação unifamiliar 2 Flores

7 12.01.09 a 05.02.09 24 Habitação unifamiliar 2 Mateus

8 09.02.09 a 26.02.09 17 Habitação unifamiliar 0 Vila Seca

9 02.03.09 a 25.03.09 23 Habitação unifamiliar 2 Montezelos

10 03.03.09 a 02.04.09 30 Habitação em edifício multifamiliar 4 Centro comercial

11 07.05.09 a 26.05.09 19 Habitação unifamiliar 1 Abambres - gare

12 04.06.09 a 20.06.09 16 Habitação unifamiliar 2 Vila Sol

13 03.07.09 a 22.07.09 19 Habitação em edifício multifamiliar 4 NS Conceição
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Figura 7.2 – Localização dos edifícios onde se efectuaram os casos de estudo. [5] 

7.2.2 – Caso de estudo 01 – Parede exterior do Laboratório de Física dos 

Edifícios – Inverno / Primavera 

O caso de estudo 01 foi efectuado no Laboratório de Física dos Edifícios da 

UTAD. A sua localização no campus Universitário apresenta-se na Figura 7.3. 

O elemento construtivo analisado foi a parede exterior situada a sudeste 

representada na Figura 7.4. 

O edifício foi construído nos anos 80 e sujeito a remodelações em 2002. As 

paredes exteriores são duplas de tijolo furado 11+11, sem a aplicação de 
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Foram efectuadas 3 análises dos valores obtidos. A primeira análise foi 

executada para os primeiros 8 dias de ensaio, atendendo a que as condições 

do ensaio se mantiveram constantes. As outras 2 análises foram executadas 

para períodos de ensaio com 14 dias. Essas análises foram efectuadas de 

forma a que na primeira análise fossem usados os dados desde o primeiro 

dia de medições até ao 14o, e a segunda desde o 2o dia até ao 15o. 

A temperatura interior não se manteve constante, Figura 7.8, dado que não foi 

usado nenhum sistema de aquecimento/arrefecimento. Por outro lado, 

supõe-se que entre o dia 20.03.08 e 01.04.08, pela análise dos valores da 

temperatura interior ocorridas nesse período, foram abertas janelas de 

bandeira do compartimento, situação a que a autora foi alheia e que apenas 

foi constatada no último dia de ensaio.  

As temperaturas exteriores mantiveram-se quase sempre abaixo dos valores 

da temperatura interior, excepto cerca das 12h00m, onde ocorreram picos de 

temperatura. 

Face ao exposto, existiram perturbações no valor da temperatura interior 

devido à alteração da temperatura exterior e à abertura das referidas janelas. 

Através da análise das folhas de cálculo verificou-se que a temperatura 

interior, Ti10, correspondente a medições efectuadas de 10 em 10 minutos, 

oscilou entre os 13.6oC e os 28.7oC, correspondendo a uma amplitude 

térmica de 15.1oC. 

A temperatura exterior mínima correspondente a medições efectuadas de 10 

em 10 minutos, Te10, registada foi de 1.8oC e a máxima foi de 38.7oC, 

correspondendo a uma amplitude térmica de 36.9oC. 

Entre os dias 25 e 29 de Março de 2008 a temperatura média horária exterior, 

Teh(n), (média aritmética das temperaturas exteriores medidas de 10 em 10 

minutos durante a hora (n)) diminuiu e distanciou-se significativamente do 

valor da temperatura média horária interior, Tih(n), (média aritmética das 

temperaturas interiores medidas de 10 em 10 minutos durante a hora (n)). 
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Na Figura 7.12, estão apresentados os gráficos referentes à variação de U1 e 

U2, durante o período de ensaio. Estes parâmetros representam os 

coeficientes de transmissão térmica calculados utilizando os valores de fluxo 

de calor medidos “in situ” q1,10(n) e q2,10(n), respectivamente a partir do 5o dia 

de ensaio. Os valores U’1 e U’2 resultam da correcção de U1 e U2 pelos 

factores de massa térmica interna e externa, Fi e Fe. 

Através da análise destes gráficos pode observar-se que até metade do dia 

25.03.08 os valores de U se mantiveram relativamente constantes e a 

convergir para um resultado que está 10.0 – 15.0% acima do valor de Uprojecto, 

cujo desvio é aceitável e justificável, de acordo com o que foi referido no 

Capítulo 6. A partir desse dia, as medições tornaram-se muito irregulares e os 

valores de U começaram a divergir, como se pode observar na Figura 7.12. 

Esta situação poderá ser justificada pelo facto de ter ocorrido a abertura das 

janelas, fazendo com que as diferenças entre a temperatura interior e exterior 

diminuíssem, e assim comprometessem o ensaio. 

Nos períodos em que ocorram grandes oscilações da temperatura, exterior 

e/ou interior, a resposta dos elementos construtivos com elevada inércia 

térmica à variação abrupta da temperatura é muito lenta e difícil de interpretar 

o que leva a que os valores obtidos sejam diferentes dos esperados. Este 

facto também já tinha sido constatado no trabalho efectuado por Doran, que 

realizou ensaios em soluções construtivas com inércia térmica fraca/média e 

forte [7]. Quando ocorrem, durante o ensaio, diferenças significativas entre a 

temperatura interior e exterior, a influência do armazenamento térmico 

embora exista, é cíclico e a sua influência dilui-se ao longo do período do 

ensaio. 
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de U’ é de 1.25 W/m2oC, na segunda é de 1.71 W/m2oC e na terceira é de 1.88 

W/m2oC, e o valor de Uprojecto é de 1.09 W/m2oC. 

Tabela 7.3 – Valores de U1 e U2 obtidos nas medições; U’1 e U’2, valores corrigidos; 

variação entre os valores medidos, corrigidos e de projecto. 

 

Os resultados obtidos mostram que numa situação de Inverno, em que 

existam grandes oscilações da temperatura exterior, mas em que os seus 

valores sejam inferiores aos das temperaturas interiores, os ensaios podem 

ser levados a cabo. No entanto, é necessário que os valores da temperatura 

interior não sejam influenciados pela oscilação da temperatura exterior. Neste 

caso de estudo, isto ocorreu devido à abertura da janela, alterando o normal 

funcionamento de realização deste ensaio. 

Em todo o caso é importante referir esta situação de modo a evitar a sua 

ocorrência em ensaios futuros. 

7.2.3 – Caso de estudo 02 – Parede exterior do Laboratório de Física dos 

Edifícios – Primavera 

O caso de estudo 02 foi executado no mesmo local que o caso de estudo 01 

para tentar colmatar alguns dos problemas ocorridos e assim obter 

resultados mais satisfatórios. 

O compartimento de ensaio foi fechado à chave para evitar eventuais 

perturbações indesejáveis. Ligou-se o aquecimento central, com radiadores 

de parede, para manter a temperatura interior mais estável. No entanto 

aconteceram outras situações, que tiveram de ser corrigidas e que importa 

referir para serem evitadas em ensaios futuros. Faltou a energia eléctrica 

durante um certo período de tempo e as pilhas dos termohigrómetros não 

U1 U2 Umédio Δ12 U'1 U'2 U'médio Δ'12 Uprojecto

1 1 17.03.08 a 25.03.08 1.21 1.25 1.23 -0.04 1.23 1.27 1.25 -0.04 1.09 13% 15%

1 2 17.03.08 a 31.03.08 1.58 1.71 1.65 -0.13 1.64 1.78 1.71 -0.14 1.09 51% 57%

1 3 18.03.08 a 01.04.08 1.80 1.95 1.88 -0.15 1.80 1.95 1.88 -0.15 1.09 72% 72%

W/m2oC

Período de 
mediçãoAnáliseCaso

Desvio (%) 
Umédio/Uprojecto

Desvio (%) 
U'médio/Uprojecto
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7.2.4 – Caso de estudo 03 – Parede exterior do Laboratório de Física dos 

Edifícios – Primavera / Verão 

A localização dos sensores foi a mesma dos dois casos anteriores. O período 

de medição decorreu na Primavera, estendendo-se o ensaio até ao Verão. 

No início do ensaio, dia 29 de Maio de 2008 pelas 12h00m, a temperatura 

interior era de 19.2oC, a humidade relativa interior era de 52.7% e a 

temperatura exterior era de 19.3oC. 

O ensaio teve a duração de 27 dias, num total de 651 horas, com recolha de 

informação em intervalos de 10 minutos. 

No final do ensaio, dia 25 de Junho de 2008 pelas 15 horas, a temperatura 

interior era de 27.4oC, a humidade relativa interior era de 43.4% e a 

temperatura exterior de 33.0oC. 

Durante o ensaio o céu esteve limpo, ocorrendo nebulosidade fraca nalguns 

dias. A velocidade do vento variou entre moderada a forte. 

Foram efectuadas 14 análises dos valores obtidos, cada uma das análises 

com 14 dias de ensaio. Essas análises foram efectuadas de forma a que na 

primeira análise foram usados os dados desde o primeiro dia de medições 

até ao 14o, na segunda desde o 2o dia até ao 15o dia, e assim sucessivamente 

até ao número total de dias de realização do ensaio. Os gráficos do período 

de medição total são apresentados, Figura 7.14, e não os de cada uma das 

análises porque os resultados obtidos não foram satisfatórios. Através da 

análise global é possível verificar o ocorrido em cada uma das análises 

parciais. 

Elevadas amplitudes térmicas referentes à temperatura exterior registaram-se 

em quase todo o período de medição. No caso das temperaturas interiores a 

amplitude térmica foi muito menor, da ordem dos 5oC. O que fez com que a 

temperatura exterior, frequentemente, fosse superior à interior. Esta situação 
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consiste em colocar um sistema de arrefecimento de modo a que a 

temperatura interior se mantenha constante e inferior à temperatura exterior. 

7.2.5 – Caso de estudo 04 – Parede exterior de um edifício de habitação 

multifamiliar – Outono 

O caso de estudo 04 foi o primeiro caso realizado após os casos de aferição 

da metodologia (casos de estudo anteriores). Neste caso o ensaio foi 

realizado numa fracção de um edifício de habitação multifamiliar, Figura 7.17, 

localizado na freguesia de Arroios, Vila Real. O elemento construtivo 

analisado foi uma parede exterior situada no armário de um dos quartos da 

fracção. Esta parede está orientada a nordeste (ponto 3 da ficha técnica de 

levantamento, Figura 7.18). A parede a ensaiar encontra-se dentro de um 

armário, pelo facto da fracção possuir poucas paredes em contacto directo 

com o exterior e por esta parede interferir menos com o dia-a-dia dos 

habitantes. 

O edifício foi construído entre os anos de 2001 e 2002 e a constituição das 

paredes exteriores é a seguinte: parede dupla de tijolo furado, com 15 cm no 

pano exterior e 11 cm no pano interior, com isolamento térmico de 4 cm de 

espessura encostado ao pano interior e preenchendo parcialmente a 

caixa-de-ar. Esta constituição é apresentada no ponto 9 da ficha técnica de 

levantamento, Figura 7.18. Esta informação foi cedida pelo proprietário que 

acompanhou a construção. 
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Figura. 7.17 – Caso de estudo 04 – Edifício de habitação multifamiliar, Arroios, Vila 

Real. Local analisado contornado a branco. 

O ensaio realizou-se durante o período de Outono, entre os dias 28.09.08 e 

16.10.08. Estes dados estão apresentados nos pontos 4 e 1, respectiva- 

mente, da ficha técnica de levantamento, Figura 7.18. Previamente, foram 

recolhidos termogramas da parede em estudo para determinar zonas da sua 

superfície que fossem homogéneas, a fim de se decidir o local de colocação 

dos termofluxímetros, Figura 7.19. 
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de medição total e não são referentes a cada uma das análises, porque no 

gráfico global é possível observar cada uma das análises parciais. 

Através da análise do gráfico da Figura 7.20 pode verificar-se que: 

− A temperatura interior oscilou entre os 17.3oC e os 21.2oC, 

correspondendo a uma amplitude térmica de 3.9oC; 

− A temperatura exterior mínima registada foi de 5.0oC e a máxima de 

24.7oC, correspondendo a uma amplitude térmica de 19.7oC; 

− Durante os primeiros 8 dias de ensaio a temperatura exterior 

manteve-se quase sempre (excepto ao meio dia) abaixo do valor da 

temperatura interior; 

− Embora a temperatura interior do compartimento não tivesse sido 

controlada, esta manteve-se praticamente constante durante todo o 

ensaio (os valores oscilaram entre os 19.0oC e os 20.0oC durante a 

maior parte do ensaio). As perturbações que ocorreram resultaram do 

uso do compartimento e da abertura da janela para ventilação do 

mesmo; 

− A partir do 8o dia de ensaio, 7 de Outubro de 2008, até ao dia 10 de 

Outubro de 2008 a temperatura exterior sofreu uma diminuição 

significativa; 

− A partir do dia 10 de Outubro de 2008 ocorreu uma situação análoga à 

verificada nos primeiros 8 dias, embora os valores das temperaturas 

máximas passassem a ser mais elevadas; 

− Existiram situações onde temperatura exterior variou, por vezes cerca 

de 5oC, na mesma hora. Isto ocorreu por volta da 8h00m, momento em 

que o sol começa a incidir no compartimento (o compartimento 

encontra-se orientado a NE). Os dias de ensaio em que esta situação 

não ocorreu coincidiram com dias em que houve nebulosidade; 

− A diferença entre a temperatura interior e a exterior variou entre os 

-5.5oC e os 13.5oC. 
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No dia 19 de Novembro de 2008, pelas 11h50m, a temperatura interior era de 

21.7oC, a humidade relativa interior era de 48.8% e a temperatura exterior era 

de 13.9oC. 

O ensaio teve a duração de 29 (11+18) dias, perfazendo um total de 667 

(249+418) horas, em que a recolha de dados decorreu em intervalos de 10 

minutos. 

A análise resultante dividida em dois períodos de tempo porque do dia 

28.11.08 ao dia 30.11.08 os dados registados apresentaram-se incoerentes. 

Esta incoerência deveu-se a problemas na rede de distribuição de energia 

que afectaram as leituras dos equipamentos. 

No final do primeiro período de ensaio, dia 28.11.2008, pelas 15h20m, a 

temperatura interior era de 17.7oC, a humidade relativa interior era de 44.6% e 

a temperatura exterior era de 3.7oC. 

No início do segundo período de ensaio dia 30.11.2008, pelas 11h50m, a 

temperatura interior era de 18.6oC, a humidade relativa interior era de 44.9% e 

a temperatura exterior era de 3.9oC. 

No final do segundo período ensaio, dia 17.12.2008, pelas 15h20m, a 

temperatura interior era de 20.6oC, a humidade relativa interior era de 45.1% e 

a temperatura exterior era de 12.8oC. 

Durante a realização do ensaio, 40.0% dos dias apresentaram-se com 

nebulosidade e os restantes com nebulosidade fraca. 

No primeiro período de realização do ensaio foi efectuada uma análise. No 

segundo, foram efectuadas quatro análises referentes a 14 dias de ensaio. 

Perfez-se então um total de cinco análises. Essas análises foram efectuadas 

da seguinte forma: na primeira análise foram usados os dados do primeiro 

período de ensaio; a segunda análise foi efectuada desde o 1o dia do 

segundo período de ensaio até ao 14o dia; a terceira análise foi efectuada 

desde o 2o dia até ao 15o; e assim sucessivamente até ao número total de 

dias correspondentes ao segundo período de ensaio. 
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Os gráficos do primeiro período de medição, que inclui a primeira análise, e 

do segundo período de medição, que inclui as restantes análises, são 

apresentados, na Figura 7.34. Não são apresentados os gráficos de cada 

uma das análises pelas razões já referidas nos casos anteriores. 

No primeiro período ocorreram picos de valores da temperatura exterior 

próximos dos da temperatura interior. Ocorrem também grandes oscilações 

de temperatura nos primeiros dias de ensaio, nomeadamente, entre os dias 

18.11.08 e dia 24.11.08. Nesse intervalo de tempo, a temperatura exterior 

oscilou entre 3.5oC e 25.7oC, correspondendo a uma amplitude térmica de 

22.2oC. Por sua vez, a temperatura interior oscilou entre 20.1oC e 27.5oC, 

correspondendo a uma amplitude térmica de 7.4oC. A temperatura exterior foi 

sempre inferior à temperatura interior. A partir desse período a temperatura 

exterior decresceu e os respectivos picos deixaram de ser tão expressivos, 

Figura 7.34. 

No segundo período, a temperatura interior oscilou entre os 16.7oC e 24.1oC, 

correspondendo a uma amplitude térmica de 7.4oC. A temperatura exterior 

mínima registada foi de 0.6oC e a máxima foi de 15.7oC, correspondendo a 

uma amplitude térmica de 15.1oC. 

Como se pode verificar através do gráfico da Figura 7.34, a temperatura 

exterior foi sempre inferior à temperatura interior. 
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Tabela 7.7 – Valores de U1 e U2 obtidos nas medições; U’1 e U’2, valores corrigidos; 

variação entre os valores medidos, corrigidos e de projecto. 

 

Pode-se observar pelos resultados das análises efectuadas e expostos na 

Tabela 7.7 que os valores de U convergiram para um valor compreendido 

entre 0.43 W/m2oC e 0.45 W/m2oC. Estes valores oscilaram do valor de Uprojecto 

entre 15.0% e 22.0%. Se fosse tida em consideração a correcção relativa aos 

erros operacionais e/ou aos erros de projecto, à execução e ao 

envelhecimento dos materiais, obter-se-iam valores de U próximos de 

0.37 W/m2oC. 

Estes resultados reforçam a importância de haver diferenças substanciais, 

entre as temperaturas interior e exterior e que estas sejam estáveis, de forma 

a ser possível obter valores de U válidos. 

7.2.8 – Caso de estudo 07 – Parede exterior de um edifício de habitação 

unifamiliar – Inverno 

O caso de estudo 07 foi realizado num edifício de habitação unifamiliar 

localizado na freguesia de Mateus, em Vila Real, Figura 7.40. O edifício foi 

construído em 1979 e foi alvo de obras de beneficiação e de ampliação em 

1995 e os envidraçados foram substituídos em 2008. 

A informação sobre o tipo de solução construtiva adoptada nas paredes 

exteriores foi fornecida pelo proprietário da habitação, tendo havido contudo 

algumas dúvidas. Depois de realizada uma inspecção visual a diferentes 

partes do edifício optou-se por considerar a seguinte solução construtiva: 

U1 U2 Umédio Δ12 U'1 U'2 U'médio Δ'12 Uprojecto

6 1 18.11.08 a 28.11.08 0.31 0.25 0.28 0.06 0.44 0.38 0.41 0.06 0.37 -24% 11%

6 2 30.11.08 a 14.12.08 0.46 0.38 0.42 0.08 0.45 0.38 0.42 0.07 0.37 14% 12%

6 3 01.12.08 a 15.12.08 0.45 0.37 0.41 0.08 0.45 0.38 0.42 0.07 0.37 11% 12%

6 4 02.12.08 a 16.12.08 0.44 0.37 0.41 0.07 0.45 0.38 0.42 0.07 0.37 9% 12%

6 5 03.12.08 a 17.12.08 0.46 0.39 0.43 0.07 0.49 0.41 0.45 0.08 0.37 15% 22%

Caso Análise Período de 
medição

Desvio (%) 
Umédio/Uprojecto

Desvio (%) 
U'médio/Uprojecto

W/m2oC
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O ensaio teve a duração total de 22 dias (7+15), correspondendo a um total 

de 502 horas (166+336), no qual as leituras foram processadas em intervalos 

de 10 minutos. 

Foram efectuadas 3 análises dos valores obtidos. A primeira análise, 

corresponde apenas a 7 dias de ensaio e coincide com o primeiro período de 

medição. A segunda análise corresponde ao segundo período de medição, 

de 22.01.09 a 05.02.09, com 14 dias de análise. A terceira análise 

correspondeu ao período compreendido entre 24.01.09 e 05.02.09, este 

período de tempo correspondeu ao período de medição da segunda análise 

retirando-se contudo os dois primeiros dias, perfazendo deste modo 12 dias 

de ensaio, porque nesses dois dias os dados registados foram mais instáveis. 

Na primeira análise observou-se que a temperatura interior não se manteve 

constante, oscilando entre 14.5oC e 23.0oC, correspondendo a uma amplitude 

térmica de 8.5oC. O mesmo aconteceu com a temperatura exterior que variou 

entre 2.0oC e 21.0oC, resultando numa amplitude térmica de 19.0oC. A 

temperatura exterior foi sempre inferior à temperatura interior, Figura 7.43. As 

grandes variações térmicas ocorridas, neste caso de estudo, quer no interior 

quer no exterior, são uma consequência da parede exterior estudada não 

possuir qualquer tipo de isolamento térmico, o que implica que o efeito da 

variação da temperatura exterior é sentido muito mais rapidamente no espaço 

interior. 

As maiores diferenças ocorridas nos valores da temperatura interior foram 

sentidas de madrugada. 

Na análise 2 e 3, as oscilações dos valores da temperatura interior estiveram 

compreendidas entre 13.1oC e 23.0oC. As oscilações dos valores da 

temperatura exterior ao longo do dia estiveram compreendidas entre 2.1oC e 

18.7oC, mantendo-se abaixo dos valores da temperatura interior, Figura 7.44. 
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existente nesta tabela pode verificar-se que os valores de U convergem para 

um valor compreendido entre 2.03 W/m2oC e 2.11 W/m2oC, no final do 

segundo período de medição. Estes valores diferem do valor de Uprojecto de 

21.0% a 26.0%. Contemplando-se a correcção destes valores de forma a ter 

em conta os erros operacionais e/ou os erros de projecto, de execução e de 

envelhecimento de materiais, obter-se-iam valores de U próximos do valor de 

Uprojecto (1.68 W/m2oC). 

Tabela 7.8 – Valores de U1 e U2 obtidos nas medições; U’1 e U’2, valores corrigidos; 

variação entre os valores medidos, corrigidos e de projecto. 

 

Com base nestes resultados concluiu-se novamente que, desde que as 

diferenças entre as temperaturas interior e exterior sejam consideráveis, os 

valores de U estimados serão os esperados. 

7.2.9 – Caso de estudo 08 – Parede exterior de um edifício de habitação 

unifamiliar – Inverno 

Neste caso de estudo foram realizados ensaios na parede exterior de um 

edifício de habitação unifamiliar, localizado na freguesia de Adoufe, Vila Seca, 

em Vila Real, orientada a este, Figura 7.49 e 7.50. 

U1 U2 Umédio Δ12 U'1 U'2 U'médio Δ'12 Uprojecto

7 1 12.01.09 a 19.01.09 1.47 1.28 1.38 0.19 1.40 1.21 1.31 0.19 1.68 -18% -22%

7 2 22.01.09 a 05.02.09 2.09 2.09 2.09 2.16 2.16 2.16 1.68 24% 29%

7 3 24.01.09 a 05.02.09 2.03 2.03 2.03 2.11 2.11 2.11 1.68 21% 26%

Caso Análise Período de 
medição

Desvio (%) 
Umédio/Uprojecto

Desvio (%) 
U'médio/Uprojecto

W/m2oC
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Procedeu-se ao cálculo do valor de U de projecto e dos factores de massa 

térmica interna e externa. Tendo-se obtido os seguintes valores: 

Uprojecto = 0.46 W/m2oC, Fi = 162706 J/m2oC e Fe = 41261 J/m2oC. 

Na Tabela 7.9, apresentam-se os valores de U, U’ e Uprojecto calculados e os 

desvios entre Umédio e Uprojecto e entre U’médio e Uprojecto. Pode observar-se nesta 

tabela que os valores de U convergem para um valor compreendido entre 

0.37 W/m2oC e 0.41 W/m2oC, estes valores diferem cerca de -2.0% a -11.0% 

do valor de Uprojecto. Tendo em consideração a correcção devido a erros 

operacionais e/ou erros de projecto, de execução e de envelhecimento dos 

materiais, obtêm-se valores de U próximos do valor de Uprojecto (0.46 W/m2oC). 

Tabela 7.9 – Valores de U1 e U2 obtidos nas medições; U’1 e U’2, valores corrigidos; 

variação entre os valores medidos, corrigidos e de projecto. 

 

7.2.10 – Caso de estudo 09 – Parede exterior de um edifício de habitação 

unifamiliar – Inverno / Primavera 

Este caso de estudo foi realizado numa parede exterior, orientada a oeste, de 

um edifício de habitação unifamiliar localizado na freguesia de N. S. 

Conceição, Montezelos, em Vila Real, Figura 7.56. 

U1 U2 Umédio Δ12 U'1 U'2 U'médio Δ'12 Uprojecto

8 1 09.02.09 a 23.02.09 0.46 0.37 0.42 0.09 0.50 0.41 0.46 0.09 0.46 0% 9%

8 2 10.02.09 a 24.02.09 0.44 0.35 0.40 0.09 0.49 0.40 0.45 0.09 0.46 -4% 7%

8 3 11.02.09 a 25.02.09 0.44 0.36 0.40 0.08 0.43 0.35 0.39 0.08 0.46 -4% -7%

8 4 12.02.09 a 26.02.09 0.45 0.37 0.41 0.08 0.41 0.33 0.37 0.08 0.46 -2% -11%

Caso Análise Período de 
medição

Desvio (%) 
Umédio/Uprojecto

Desvio (%) 
U'médio/Uprojecto

W/m2oC



Capít
 

 

A

Fig

O ed

pare

facto

calc

A co

simp

face

7.57

O e

term

tulo 7 – Cas

Avaliação e Cert

gura. 7.56 –

difício foi c

ede analisa

o pode e

ulado, Upro

onstituição

ples de bl

s com reb

7. 

Fig

nsaio teve

mofluxímetr

sos de Estud

ificação em Ob

– Caso de e

Vila Rea

construído

ada foram 

estar na o

ojecto, e o va

o das pare

oco de be

boco de ar

gura 7.57 –

e início no

ro na pare

do 

ra da Qualidade

studo 09 – 

al. Local ana

o em 1987

 obtidos at

origem da

alor determ

edes exte

etão, com 

rgamassa 

 Corte esqu

o dia 2 de

ede exterio

e Térmica de E

 Edifício de 

alisado con

. Os dado

através da 

a existênc

minado atra

eriores foi 

 25 cm d

e na outra

uemático do

e Março d

or da sala 

difícios de Habi

 Habitação 

ntornado a b

os sobre a

inspecção

cia de dif

avés do en

considera

e espessu

a com estu

o pormenor

de 2009, t

de estar d

itação 

 

Unifamiliar,

branco. 

 solução c

o visual do

ferenças e

nsaio “in sit

ada a seg

ura revestid

uque tradi

 

r construtivo

tendo sido

da habitaç

, Montezelo

construtiva

o edifício. E

entre o v

tu”. 

uinte: par

da numa 

icional, Fig

o. 

o colocad

ção. A par

 209

os, 

a da 

Este 

valor 

rede 

das 

gura 

o o 

rede 



Capítulo 7 – Casos de Estudo 
 

 

Avaliação e Certificação em Obra da Qualidade Térmica de Edifícios de Habitação  210

exterior foi objecto de análise prévia através de um ensaio de termografia, 

verificando-se que a sua superfície é homogénea, Figura 7.58. 

Os envidraçados da habitação são constituídos por vidro simples. 

A habitação apresenta problemas de humidade, principalmente ao nível do 

rés-do-chão, no primeiro andar, onde foram executados os ensaios, esses 

problemas não são visíveis, mas nota-se a existência de odores 

característicos da presença de humidade. 

Durante a realização do ensaio o compartimento esteve quase sempre 

aquecido. O aquecimento foi executado com o recurso a aquecedores 

eléctricos a óleo. Os termohigrómetros indicaram no início do ensaio uma 

temperatura interior de 21.6oC, uma humidade relativa de 46.8% e uma 

temperatura exterior de 8.5oC. A sonda exterior de temperatura foi colocada 

na fachada orientada a oeste do mesmo compartimento, não tendo sido 

possível protegê-la da incidência da radiação solar, que se verificou entre as 

15h00m e as 17h00m, em quase todos os dias de realização do ensaio. 

Esta sonda foi colocada na fachada oeste, dado que a sua colocação na 

fachada este, em estudo, implicaria uma abertura permanente da janela, a 

qual não era desejável, pois iria interferir nos valores dos resultados obtidos. 
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Através da análise dos resultados apresentados nesta tabela verifica-se que 

os valores de U convergem para um valor entre 1.25 W/m2oC e 1.31 W/m2oC, 

valores estes que diferem do valor de Uprojecto (1.63 W/m2oC) cerca de 20.0% a 

23.0%. Tendo em consideração a correcção devido aos erros operacionais 

e/ou erros de projecto, de execução e de envelhecimento dos materiais, os 

valores de U seriam semelhantes ao valor de Uprojecto. 

É de notar que os valores obtidos no ensaio são menores do que o valor de 

Uprojecto. Este resultado indicia que a solução construtiva existente tem melhor 

comportamento térmico do que a solução considerada. 

Neste caso de estudo observou-se a existência de oscilações significativas na 

temperatura exterior o que poderia indiciar que os resultados não iriam ser 

fiáveis. No entanto como a solução construtiva apresenta uma inércia térmica 

média, a relação entre o fluxo de calor e as diferenças de temperatura tem 

menor influência nos resultados o que permitiu que estes fossem fiáveis. 

7.2.11 – Caso de estudo 10 – Parede exterior de um edifício de habitação 

multifamiliar – Primavera 

No caso de estudo 10 foi feita uma tentativa de realizar o ensaio numa 

fracção de um edifício de habitação multifamiliar em fase de acabamento. Foi 

escolhida uma fracção localizada na freguesia de S. Pedro, em Vila Real. O 

ensaio foi realizado numa parede exterior orientada a sul. 

O ensaio teve início no dia 3 de Março de 2009 e terminou no dia 2 de Abril 

de 2009. 

Embora todos os equipamentos tenham sido ligados em série com um 

conversor DC-AC, a uma bateria e um carregador de bateria, para suprimir 

algumas falhas de energia que pudessem vir a acontecer durante o decorrer 

do ensaio, Figura 7.62, esta precaução não foi suficiente, pois o quadro 

eléctrico da obra era desligado entre as 18h00m e as 8h00m, durante todos 

os dias da semana, e durante todo o fim-de-semana. O ocorrido não permitiu 
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valores, durante a maior parte do período de medição, ou sempre inferiores 

ou sempre superiores aos da temperatura exterior, obtendo-se desta forma 

valores de U válidos. 

7.3 – Análise de resultados 

Neste ponto serão analisados os resultados obtidos nos 13 casos de estudo 

efectuados. 

Na Tabela 7.14 é feito um resumo das características das paredes exteriores 

analisadas nos vários casos de estudo, nomeadamente a sua constituição e 

orientação. 

Tabela 7.14 – Dados relativos às paredes exteriores ensaiadas e período do ano de 

medição. 

 

Os casos de estudo 1, 2 e 3 referem-se à mesma parede mas foram 

efectuados em períodos do ano diferentes. Os casos 5 e 6 foram realizados 

no mesmo edifício mas em paredes exteriores com orientações diferentes. 

Constatou-se que seis paredes foram construídas antes da aplicação de 

qualquer regulamento de térmica em Portugal, destas paredes duas são 

simples sem isolamento térmico, três são duplas sem isolamento térmico e 

uma das paredes é dupla com isolamento a preencher parcialmente a 

Caso Ano de 
Construção Material da parede Tipo de 

isolamento
Local do 

isolamento
Espessura 

(mm)
Orientação da 

Parede
Período de 

medição

1 1985 Tijolo furado 11+11 - - - Sudeste Inverno / Primavera

2 1985 Tijolo furado 11+11 - - - Sudeste Primavera

3 1985 Tijolo furado 11+11 - - - Sudeste Primavera / Verão

4 2002 Tijolo furado 15+11 XPS caixa-de-ar 30-40 Nordeste Outono

5 2005 Tijolo furado 11+11 EPS exterior 50 Norte Outono

6 2005 Tijolo furado 11+11 EPS+Cortiça exterior + caixa-de-ar 50+30 Sul Outono

7 1979 Tijolo furado 22 - - - Este Inverno

8 1992 Tijolo furado 15+15 EPS caixa-de-ar 40 Este Inverno

9 1987 Bloco Betão 25 - - - Oeste Inverno / Primavera

10 2009 Tijolo furado 15+11 XPS caixa-de-ar 40 Sul Primavera

11 1997 Tijolo furado 15+11 XPS caixa-de-ar 30 Este Primavera

12 2004 Tijolo furado 15+11 PUR caixa-de-ar 30 Este Primavera

13 1987 Tijolo furado 15+15 EPS caixa-de-ar 30 Sudeste Verão
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caixa-de-ar. As restantes sete paredes foram construídas na época em que 

estava em vigor o RCCTE de 1990 [9]. Estas paredes são todas duplas, com 

isolamento térmico, com 30 a 50 mm de espessura a preencher parcialmente 

a caixa-de-ar. 

A época de construção das paredes é relevante, pois pode permitir fazer uma 

previsão do envelhecimento dos materiais que as constituem, o qual poderá 

reflectir-se no seu comportamento térmico. 

Relativamente à orientação, quatro paredes encontram-se orientadas a este, 

quatro a sudeste, duas a sul, uma a nordeste, uma a oeste e outra a norte. 

Os ensaios 1 e 9 foram realizados entre o Inverno e a Primavera. Os ensaios 

2, 10, 11 e 12 decorreram na Primavera. O ensaio 3 realizou-se entre a 

Primavera e o Verão. Os ensaios 4, 5 e 6 decorreram no Outono. Os ensaios 

7 e 8 realizaram-se no Inverno e o ensaio 13 no Verão. 

Os ensaios relativos aos casos de estudo 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 foram executados 

durante períodos em que as temperaturas exteriores foram geralmente 

inferiores às temperaturas interiores. Este facto deveu-se quer ao uso de 

sistemas de aquecimento, quer à produção de calor devido às condições 

normais de utilização dos compartimentos. No caso de estudo 13, os ensaios 

foram executados durante um período de tempo em que as temperaturas 

exteriores foram geralmente superiores às temperaturas interiores. Isto deveu-

se à utilização de um sistema de arrefecimento do compartimento. Nos 

restantes casos ocorreram oscilações entre as temperaturas interiores e 

exteriores. 

Na Tabela 7.15 são apresentados os valores obtidos de Umédio, obtidos nas 

medições, os seus valores corrigidos, U’médio, os valores de projecto, Uprojecto, e 

os desvios obtidos entre estes valores. 
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Tabela 7.15 – Valores de Umédio obtidos nas medições, valores corrigidos U’médio, e 

valores de projecto Uprojecto. Comparação entre os valores medidos, corrigidos e de 

projecto. 

 

Nos casos de estudo 02 e 10 não se obtiveram resultados. Nos casos 03 e 11 

não se obtiveram resultados válidos. 

Nos casos 01, 06, 08, 12 e 13 obtiveram-se valores de U e U’ com desvios em 

relação ao U de projecto iguais ou inferiores a 20.0%. Nos restantes casos 

obtiveram-se valores de U e U’ com desvios entre 20.0% e 30.0% 

relativamente ao valor de Uprojecto. Em todos estes casos os desvios obtidos 

estão de acordo com os desvios previstos por Doran e Lee [7,10]. 

Na Tabela 7.16 são apresentados os valores de Umédio obtidos através das 

medições, os seus valores corrigidos, U’médio, o valor de U de projecto, assim 

como os valores de referência e máximos admissíveis do Decreto-Lei 40/90 

[9], dado que nenhum dos edifícios foi construído após a entrada em vigor do 

Decreto-Lei 80/2006 [11]. Neste regulamento são impostos valores máximos 

admissíveis para os valores de U para evitar a ocorrência de condensações 

superficiais, logo os valores de U calculados e/ou medidos devem ser 

inferiores a estes. Os valores de referência são valores que permitem o 

cumprimento da regulamentação, assim sendo é desejável que os valores de 

U sejam inferiores a estes. 

Caso U médio U' médio U projecto
Desvio (%) 

U médio /U projecto

Desvio (%) 
U' médio /U projecto

Desvio (Δ) 
U médio -Uprojecto

Desvio (Δ) 
U' médio -U projecto

1 1.23 1.25 1.09 13% 15% 0.14 0.16
2 - - 1.09 - - - -
3 1.09 - - - -
4 0.32 0.39 0.45 -29% -13% -0.13 -0.06
5 0.61 0.57 0.45 36% 27% 0.16 0.12
6 0.43 0.45 0.37 16% 22% 0.06 0.08
7 1.98 2.06 1.68 18% 23% 0.30 0.38
8 0.45 0.37 0.46 -2% -20% -0.01 -0.09
9 1.25 1.31 1.63 -23% -20% -0.38 -0.32
10 - - - - - - -
11 0.53 - - - -
12 0.52 0.62 0.53 -2% 17% -0.01 0.09
13 0.40 0.52 0.49 -18% 6% -0.09 0.03
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Tabela 7.16 – Valores de Umédio, U’médio, Uprojecto, U de referência, Urefª, e U máximo 

admissível, Umáx.admissível do RCCTE. [9] 

 

Os valores apresentados na Tabela 7.16 são os referentes à zona climática I3 

do RCCTE [9], para paredes exteriores, dado que as paredes estudadas são 

todas exteriores e localizadas nesta zona climática. 

Em todos os casos excepto nos casos 7 e 9 os Uprojecto são menores que o 

Umáx.admissível, embora todos os edifícios construídos antes de 1990 não 

estivessem sujeitos a esta verificação. No entanto para além dos casos 7 e 9 

também ocorrem condensações superficiais no caso 8, provavelmente devido 

a um sistema de ventilação deficiente. 

Nos casos 1, 2, 3, 7 e 9 os Uprojecto são maiores que o Urefª. Na época em que 

estes edifícios foram construídos não existia regulamentação térmica em 

vigor. 

Os valores de Umédio e U´médio são todos inferiores ao Umáx.admissível excepto no 

caso 07 e são todos inferiores ao Urefª excepto nos casos 01, 07 e 09. Todos 

estes edifícios foram construídos no período anterior a 1990. 

U médio U' médio U projecto
U refª  

RCCTE

U máx. 

admissível 

RCCTE

1 1985 1.23 1.25 1.09

2 1985 - - 1.09

3 1985
E h E h

1.09

4 2003 0.32 0.39 0.45

5 2005 0.61 0.57 0.45

6 2005 0.43 0.45 0.37

7 1979 1.98 2.06 1.68

8 1992 0.45 0.37 0.46

9 1987 1.25 1.31 1.63

11 1997
E h E h

0.53

12 2004 0.52 0.62 0.53

13 1987 0.40 0.52 0.49

Caso Ano de 
construção

(W/m2oC)

0.95 1.45
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Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 80/2006 o valor de Urefª passou a ser 

de 0.45 W/m2oC. Fazendo uma análise idêntica à anterior, mas considerando 

este valor, verifica-se que nos edifícios mais recentes os valores de Uprojecto, 

Umédio e U’médio se aproximam do actual Urefª e que nalguns casos são inferiores 

a este valor, embora não estando ainda abrangidos por esta regulamentação. 

As tabelas 7.17 e 7.18 foram elaboradas com o intuito de comparar os 

resultados obtidos em diferentes períodos de ensaio. 

Na Tabela 7.17 apresentam-se os valores de U’médio obtidos aos 5 dias de 

ensaio, aos 6 dias e assim sucessivamente até aos 14 dias de ensaio. Nos 

casos em que durante os primeiros 14 dias de ensaio não se obtiveram 

sempre resultados válidos apresentam-se apenas os valores válidos. 

Apresentam-se ainda os valores de U’médio final obtido na análise global. 

Na Tabela 7.18 apresentam-se as variações máximas entre os valores de 

U’médio aos 5 dias de ensaio e o U’médio obtido no último dia de ensaio em que 

se obtiveram resultados válidos. Apresenta-se também a comparação entre o 

U’médio aos 5 dias de ensaio e o U’médio final obtido na análise global. 

Tabela 7.17 – Valores de U’médio obtidos para 5 até 14 dias de ensaio e o U’médio final. 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 U' médio  final

1 1 1.43 1.46 1.44 1.23 1.25

4 1a 0.55 0.56 0.60 0.57 0.42 0.44 0.46 0.50 0.48 0.38 0.47

5 1 0.59 0.56 0.52 0.56 0.52 0.55 0.57 0.51 0.56 0.56 0.57

6 2 0.41 0.45 0.46 0.50 0.51 0.46 0.46 0.43 0.43 0.46 0.45

7 3 1.75 1.48 1.29 1.41 1.72 2.10 2.22 2.11

8 1 0.41 0.41 0.45 0.47 0.45 0.42 0.36 0.46 0.49 0.50 0.37

9 1 1.50 1.47 1.46 1.46 1.42 1.31 1.32 1.32 1.31 1.32 1.31

12 1a 0.59 0.62 0.62

13 1 0.31 0.39 0.46 0.48 0.47 0.48 0.41 0.39 0.41 0.33 0.52

AnáliseCaso

Dias de ensaio - U'médio  (W/m2oC)
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Tabela 7.18 – Variações entre U’médio aos 5 dias e o U’médio no último dia de ensaio e a 

comparação entre o U’médio final e o U’médio aos 5 dias de ensaio. 

 

Pode verificar-se que nos casos 1, 7 e 12 só se obtiveram resultados para 8 

dias, 11 dias e para 6 dias, respectivamente. Nos restantes casos de estudo 

obtiveram-se resultados para os 14 dias. 

Verifica-se que os valores obtidos aos 14 dias de ensaio e os obtidos para um 

período maior são, na maior parte dos casos, idênticos. Logo este período de 

ensaio é suficiente para estes tipos de soluções construtivas para paredes 

exteriores. 

Através da análise da Tabela 7.18 obtiveram-se resultados com desvios 

próximos dos 15.0% em 8 dos 9 casos de estudo entre os valores de U’médio 

obtidos aos 5 dias e os valores de U’médio final. No outro caso os valores 

oscilaram 40.0%. 

Nos casos 4, 7 e 8, os resultados obtidos durante os 14 dias de ensaio 

tiveram oscilações máximas entre 22.0% e 31.0%. Estas oscilações são o 

resultado das variações entre as temperaturas interior e exterior nos ensaios, 

como se pode observar nas Figuras 7.20, 7.43 e 7.53. Nos outros 6 casos as 

variações dos valores durante os 14 dias de ensaio oscilaram entre 5.0% e 

14.0%. 

Caso
Variação entre o 
U' médio  no 1º e no 

último dia (%)

Variação entre o 
U' médio  no 1º e no 

último dia (W/m2oC)

Variação entre o 
U' médio  final e 

U' médio  aos 5 dias 
(%)

Variação entre o 
U' médio final e 

U' médio  aos 5 dias 
(W/m2oC)

1 -14% -0.2 14% -0.18

4 -31% -0.17 17% -0.08

5 -5% -0.03 4% -0.02

6 12% 0.05 -9% 0.04

7 27% 0.47 -17% 0.36

8 22% 0.09 11% -0.04

9 -12% -0.18 15% -0.19

12 5% 0.03 -5% 0.03

13 6% 0.02 -40% 0.21
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Nos casos de estudo realizados, verificou-se que para soluções construtivas 

constituídas por paredes duplas de alvenaria de tijolo com caixa-de-ar 

parcialmente preenchida com isolamento térmico, os valores dos coeficientes 

de transmissão térmica medidos (Umédio e U’médio) convergem para os valores 

de projecto. Para as soluções de paredes simples em tijolo ou em bloco de 

betão notou-se também uma convergência de valores. Os desfasamentos 

que se encontraram entre os valores medidos e os valores calculados, 

encontram-se dentro dos limites dos valores obtidos noutros trabalhos [7,10], 

ou seja, entre 20.0% a 30.0%, tanto para a solução de paredes duplas, como 

para a solução de paredes simples. 

Conclui-se também que todos os ensaios que ocorreram durante o período 

de Inverno com temperatura interior controlada tiveram resultados 

satisfatórios. Nos casos de estudo 3 e 11 que ocorreram em período de 

Primavera e sem qualquer controlo da temperatura interior, os valores 

medidos não se encontram definidos, uma vez que os dados geraram uma 

indeterminação matemática. 

Por último verificou-se que a metodologia adoptada gera resultados estáveis 

também durante o período de Verão, desde que as condições de temperatura 

interior sejam devidamente controladas. Neste caso a temperatura interior 

deve permanecer sempre mais baixa do que a temperatura exterior. Esta 

situação foi comprovada através dos resultados obtidos no caso de estudo 

13, onde se obtiveram também valores médios de U (U’médio) convergentes 

para os valores de U calculados (Uprojecto). 

7.4 – Considerações finais 

Neste capítulo pretendeu-se verificar se a metodologia experimental 

apresentada e proposta no Capítulo 6 permitia determinar o valor de U, 

usando um sistema de medição de fluxo de calor “in situ”, para diversas 

soluções construtivas de paredes exteriores de edifícios localizados em Vila 

Real. 
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Através da análise dos resultados pode concluir-se que os valores de U 

medidos são da mesma ordem de grandeza dos valores de U calculados em 

projecto. Desde que a temperatura interior seja controlada. Nesta situação os 

desvios obtidos são da ordem dos 20.0% a 30.0% como era esperado. 

Nos trabalhos de Doran e Lee [7,10] é referido que o tempo necessário para 

se obter resultados válidos é de 14 dias para edifícios de inércia térmica forte. 

Esta situação ocorreu na maior parte dos edifícios analisados. No entanto, foi 

possível obter resultados válidos para duração de ensaio menores, tais como 

8, 11 e 13 dias. 

Para se obter resultados válidos é aconselhável que a temperatura interior do 

compartimento se mantenha o mais estável possível, o que por vezes pode 

ser difícil de conseguir. 

Tal como esperado, em períodos em que a temperatura interior andou 

próxima da temperatura exterior, ou quando ocorreram grandes oscilações 

nas temperaturas, a metodologia proposta não parece ser adequada 

atendendo à influência da inércia térmica no fluxo de calor. Pois a resposta 

dos elementos construtivos de inércia térmica forte à variação abrupta das 

temperaturas exteriores é muito lenta e difícil de interpretar. 

Paralelamente, quando a temperatura interior e exterior são muito próximas, o 

fluxo tende para zero e, por isso, ocorrem indeterminações matemáticas 

aquando da aplicação do método médio. Este facto ocorreu nos casos de 

estudo 3 e 11. 

Face ao exposto, os ensaios devem ser realizados preferencialmente no 

Outono ou no Inverno, mantendo a temperatura interior constante e com 

valores superiores aos da temperatura exterior. Para o efeito, caso seja 

necessário, deve recorrer-se a sistemas de aquecimento. Para ensaios 

realizados no Verão, deve manter-se a temperatura interior constante e de 

valor inferior ao valor da temperatura exterior. Para se conseguir estas 

condições pode-se recorrer a sistemas de arrefecimento. Nesta situação o 
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sentido do fluxo é do exterior para o interior. Foram obtidos valores de U 

válidos, no caso de estudo 13. 

Os resultados experimentais obtidos e as análises efectuadas anteriormente 

permitem concluir que a metodologia experimental abordada neste trabalho 

de investigação parece ser adequada e promissora para a avaliação e 

quantificação dos valores de U “in situ”, de paredes exteriores, de edifícios 

localizados na cidade de Vila Real. Assim, este processo poderá ser utilizado 

pelos peritos qualificados na certificação energética de edifícios novos e de 

edifícios existentes. 
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8.1 – Conclusões 

O desenvolvimento económico e social a nível mundial conduz inevitável- 

-mente ao aumento do consumo de energia e ao impacto negativo no meio 

ambiente, nomeadamente no que respeita às emissões de CO2. 

Sendo o sector dos edifícios responsável por grande parte do consumo de 

energia, é imperativo optar por medidas de eficiência energética que 

abranjam as diferentes fases do ciclo de vida de um edifício, desde a sua 

concepção até à possível demolição. 

No Capítulo 2 foi apresentada esta problemática, bem como o trabalho 

legislativo que tem sido desenvolvido por forma a melhorar o comportamento 

térmico dos edifícios, a nível mundial, europeu e nacional. Concluiu-se que as 

soluções construtivas a adoptar em edifícios devem ser mais sustentáveis e 

energeticamente mais eficientes. 

No Capítulo 3 foram apresentadas técnicas experimentais de ensaio 

não-destrutivas, específicas para a avaliação do desempenho térmico de 

elementos construtivos. Através da análise das diferentes técnicas concluiu 

se que a aplicação conjugada das técnicas de termografia e de medição do 

fluxo de calor seria a mais adequada atendendo à sua complementaridade. 

Através do uso da termografia é possível localizar os pontos do elemento 

construtivo com mais interesse para a análise do desempenho térmico de um 

determinado elemento construtivo, reduzindo deste modo o número de 

pontos a analisar pelo sistema de medição de fluxo. Este aspecto é relevante 

atendendo a que se pretende encontrar uma metodologia experimental 

expedita, fiável e que reduza significativamente o tempo necessário para a 

realização do ensaio, assim como o tempo necessário para o tratamento, 

interpretação e análise de resultados. 

No Capítulo 4 foram descritos sucintamente diversos trabalhos de 

investigação desenvolvidos no contexto da avaliação da qualidade 
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térmica/eficiência energética de edifícios, tendo-se verificado que são 

complementares à regulamentação em vigor em vários países. Verificou-se 

que, na maioria desses trabalhos, esta avaliação incide essencialmente na 

fase de projecto. No entanto, alguns desses trabalhos abordam esta 

avaliação na fase de execução da obra, com o objectivo principal de 

monitorizar e acompanhar a sua execução. Relativamente à fase de utilização 

dos edifícios (i.e. pós-construção), observa-se que os poucos trabalhos 

encontrados, que abordam esta situação, se baseiam em inquéritos 

efectuados aos utilizadores, na verificação de alguns aspectos através de 

observação visual e no preenchimento de uma check-list. Noutros ainda, é 

realizada a monitorização de parâmetros ambientais e de consumo 

energético, ou são executados pontualmente ensaios não-destrutivos, sendo 

o ensaio de termografia o mais frequentemente utilizado. 

Esta constatação permitiu concluir que ainda é necessário desenvolver mais 

trabalho no sentido de encontrar metodologias expeditas e económicas de 

avaliação da qualidade térmica/eficiência energética na fase de utilização dos 

edifícios, justificando-se deste modo a relevância deste trabalho. 

No Capítulo 5 foi efectuada uma breve revisão dos conceitos relativos ao 

fenómeno de transferência de calor, dos quais se destaca o coeficiente de 

transmissão térmica de elementos construtivos, dada a sua relevância para 

este trabalho. 

No Capítulo 6 foi apresentada de forma detalhada uma metodologia 

experimental desenvolvida neste trabalho, que permite a quantificação do 

coeficiente de transmissão térmica de elementos construtivos de edifícios. 

A metodologia experimental proposta assenta na utilização da termografia e 

de um sistema de medição de fluxo de calor e baseia-se nas normas EN 

13187 [1] e ISO 9869 [2]. Os ensaios a realizar “in situ” são não-destrutivos. 

Este facto, associado ao interesse em desenvolver uma metodologia 

expedita, foram os elementos de base que auxiliaram a definir a sequência de 

procedimentos experimentais que constituem a metodologia proposta neste 
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trabalho. Estes elementos são fundamentais para o sucesso da aplicação 

prática desta metodologia porque esta necessita de ser economicamente 

viável e porque interfere como o dia-a-dia dos utilizadores dos edifícios 

passíveis de serem testados. 

Complementarmente, é preenchida uma ficha técnica de levantamento 

também desenvolvida neste trabalho, para simplificar a anotação de aspectos 

considerados relevantes na metodologia experimental proposta. 

A informação registada durante a realização de um ensaio é posteriormente 

tratada, usando-se para o efeito folhas de cálculo automático, também 

desenvolvidas no âmbito deste trabalho. Assim, foi possível obter de forma 

automática os gráficos da evolução das temperaturas interiores e exteriores, 

do fluxo de calor e dos coeficientes de transmissão térmica. Concluiu-se que 

a análise gráfica constitui uma forma adequada de realizar a análise global 

dos resultados obtidos, facilitando ainda a interpretação dos resultados 

analíticos. 

No Capítulo 7 foram apresentados os resultados obtidos nos 13 casos de 

estudo realizados para a avaliação dos valores dos coeficientes de 

transmissão térmica de paredes exteriores de edifícios de habitação, na 

cidade de Vila Real, quer em termos de qualidade, quer em termos de 

variabilidade tipológica. Limitações temporais e de ordem económica não 

permitiram, nesta fase, realizar um maior número de ensaios. 

A análise dos ensaios efectuados corrobora a metodologia proposta. No 

sentido de a aperfeiçoar, será necessário, no futuro, realizar, de modo 

sistemático, um conjunto alargado de ensaios. 

Um aspecto marcante na preparação da realização da campanha de ensaios 

esteve relacionado com o período do ano de realização do ensaio. Tal como 

foi descrito, o facto de o ensaio decorrer no Inverno ou no Verão requeria 

preocupações adicionais no sentido de controlar a temperatura do 

compartimento onde se localizava a parede exterior a ensaiar e de garantir a 
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existência de um gradiente térmico entre o interior e o exterior. Chegou-se à 

conclusão que o uso de um sistema de aquecimento ou de arrefecimento no 

espaço interior é conveniente, ou mesmo necessário, de forma a garantir as 

condições de ensaio adequadas e referidas anteriormente. Este cenário de 

ensaio ainda se torna mais necessário caso os ensaios sejam realizados nos 

períodos do ano de transição Inverno/Verão (Primavera) e Verão/Inverno 

(Outono) e que geralmente são muito bruscas na região de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

A experiência adquirida aquando da realização dos trabalhos experimentais, 

em paredes exteriores de edifícios de habitação, permite evidenciar aspectos 

de montagem de equipamentos e destacar aspectos imprevistos que podem 

condicionar o sucesso de um ensaio de avaliação do valor de U, em qualquer 

elemento construtivo de qualquer tipo de edifícios.  

Permite ainda concluir que, se o elemento construtivo estiver localizado num 

alçado de um edifício que esteja sujeito a grande exposição solar directa (i.e. 

orientada no quadrante Sul), poderão ser geradas condições térmicas 

indesejáveis durante a realização de um ensaio, atendendo a que aumenta o 

risco de ocorrência de inversão brusca do sentido do fluxo de calor que 

passa através desse elemento. Assim, é necessário dar muita atenção a esta 

situação, para que os resultados obtidos com o ensaio sejam fiáveis. 

Também se concluiu que o processo de fixação dos HF e dos sensores de 

temperatura superficial deve ser analisado, de acordo com as características 

da superfície onde irão ser colocados, de forma a não alterar ou até 

inviabilizar o ensaio. 

Conclui-se ainda que a utilização dos compartimentos não inviabiliza a 

realização dos ensaios. No entanto, é necessário alertar os utilizadores para a 

necessidade de não realizar actividades que alterem substancialmente as 

condições climáticas no seu interior. 
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Verificou-se ainda que a metodologia apresentada no Capítulo 6 permite 

determinar o valor de U através de ensaios usando um sistema de medição 

de fluxo de calor “in situ”, para diversas soluções construtivas de paredes 

exteriores de edifícios localizados em Vila Real. 

As paredes exteriores ensaiadas têm inércia térmica média ou forte e são na 

maior parte duplas de tijolo furado, com isolamento térmico a preencher 

parcialmente a caixa-de-ar. Contudo, pensa-se que esta metodologia também 

será válida para outros tipos de parede de inércia térmica média ou forte. A 

experiência adquirida leva-nos a pensar que a metodologia experimental 

proposta também poderá ser aplicada em paredes de inércia térmica fraca. 

Neste último caso, deverá ser possível reduzir o tempo de realização do 

ensaio para menos de 14 dias. 

Na bibliografia [3] é referido que o tempo necessário para obter resultados 

válidos é de 14 dias para edifícios de inércia térmica forte. Esta situação 

ocorreu na maior parte dos edifícios analisados. No entanto, foi possível obter 

resultados válidos em ensaios com menor duração (no mínimo 8 dias). 

Através da análise dos resultados, pode concluir-se que os valores de U 

medidos são da mesma ordem de grandeza dos valores de U calculados em 

projecto. Mantendo se uma temperatura interior estável e um adequado 

diferencial de temperatura entre o exterior e o interior do edifício, os desvios 

obtidos são da ordem dos 20% a 30%, como era esperado. 

Nas condições enunciadas, e no seguimento de trabalho experimental mais 

exaustivo, a metodologia proposta estará apta a ser usada na avaliação e 

certificação energética de edifícios, nomeadamente pelos peritos 

qualificados. 
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8.2 – Trabalho futuro 

No sentido de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nesta tese seria 

importante realizar os seguintes trabalhos: 

− A execução de ensaios com diferentes soluções construtivas, para 

diferentes elementos construtivos (i.e. pavimentos e coberturas); 

− A execução de ensaios noutras regiões do País e/ou regiões 

climáticas; 

− A execução de ensaios em elementos construtivos que separem 

espaços aquecidos de espaços não aquecidos; 

− Aplicação desta metodologia na determinação do valor de U para 

materiais e soluções construtivas mais sustentáveis, nomeadamente 

em elementos construtivos não homogéneos (por exemplo, testando 

soluções construtivas de tabique com espigas de milho [4,5]); 

− Realização dos ensaios com recolha de dados online, o que poderá 

permitir diminuir o tempo de ensaio; 

− Criação de uma base de dados num sistema de informação 

geográfica, com a identificação das fracções e soluções construtivas, 

tornando acessível à comunidade dados sobre a eficiência energética 

dos edifícios.  
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