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Questão 2  

 

Considere as peças desenhadas anexas correspondentes ao projeto de uma 
moradia a construir na freguesia de Alcantarilha, concelho de Silves, a uma altitude 
de 25 m. A produção de águas quentes sanitárias – cuja rede de distribuição 
interna terá recirculação e possuirá 10 mm de isolamento - será assegurada por 
um sistema solar térmico com apoio de uma resistência elétrica. A climatização 
será assegurada por sistemas multi-split (permuta ar-ar) com COP = 3,10 e EER = 
2,90. A inércia será média. Existirão vários dispositivos de admissão de ar 
distribuídos da seguinte forma: 
 

• Garagem – 4 grelhas fixas, cada uma com uma secção livre de 50 cm2; 

• Lavandaria – 2 grelhas fixas, cada uma com uma secção livre de 50 cm2; 

• Sala de estar – 2 dispositivos autorreguláveis assegurando cada um deles um 
caudal de 50 m3/h a 2 Pa; 

• Sala de jantar, escritório e quartos – 1 dispositivo autorregulável 
assegurando um caudal de 50 m3/h a 2 Pa. 

   
2.1  Identifique TODOS os espaços não úteis que estão em contacto com as áreas 

úteis da moradia e calcule para cada um o respetivo coeficiente de redução de 
perdas btr.  

 
 

Resolução :  

Identificação dos Espaços Não Úteis: 

       - ENU Garagem; 
       - ENU Sala de Máquinas; 
       - ENU Desvão sob escadas; 
       - ENU Lavandaria 
 
Cálculo dos coeficientes btr: 
 
O valor de btr depende da razão Ai/Au, do volume Venu e das condições de ventilação 
f ou F. 
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f - Todas as ligações entre elementos bem vedadas, sem aberturas de ventilação 
permanentemente abertas; 
F - Permeável ao ar devido à presença de ligações e aberturas de ventilação 
permanentemente abertas (Se ENU fortemente ventilado, btr = 1,0).  
 
 

 

 

Ai  

Au 
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2.2   Assinale nas peças desenhadas (plantas e cortes) a envolvente térmica da 
moradia, de acordo com a seguinte legenda:
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nas peças desenhadas (plantas e cortes) a envolvente térmica da 
moradia, de acordo com a seguinte legenda: 
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nas peças desenhadas (plantas e cortes) a envolvente térmica da 
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Resolução :  

Envolventes térmicas em planta:
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Envolventes térmicas em planta: 
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Envolventes térmicas em corte:
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Envolventes térmicas em corte: 
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2.3 Em relação à moradia considerada e sabendo que o conceito de 
requisito mínimo prevê a imposição de uma condição a determinada 
característica de um elemento através de um valor mínimo a respeitar ou 
de um limite máximo a não ultrapassar, verifique os requi
relativamente às características apresentadas no quadro seguinte.
 
 

Elemento 

Paredes exteriores 

Pilares e vigas exteriores 

Paredes em contacto com 
ENU´s (btr > 0,7) 

Pilares e vigas em contacto 
com ENU´s (btr > 0,7) 

RPH 

Vão envidraçado do escritório

Rede de distribuição interna de 
AQS 

Multi-split (permuta ar-ar)

Multi-split (permuta ar-ar)
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Em relação à moradia considerada e sabendo que o conceito de 

requisito mínimo prevê a imposição de uma condição a determinada 
característica de um elemento através de um valor mínimo a respeitar ou 
de um limite máximo a não ultrapassar, verifique os requisitos mínimos 
relativamente às características apresentadas no quadro seguinte.

Característica 

U = 0,43 W/(m2.oC)  

 U = 0,89 W/(m2.oC) 

Paredes em contacto com U = 1,76 W/(m2.oC) 

Pilares e vigas em contacto U = 2,01 W/(m2.oC) 

0,55 h-1 

Vão envidraçado do escritório gT.Fo.Ff = 0,33 

Rede de distribuição interna de Isolamento de 10 mm 

ar) COP = 3,10 

ar) EER = 2,90 
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Em relação à moradia considerada e sabendo que o conceito de 
requisito mínimo prevê a imposição de uma condição a determinada 
característica de um elemento através de um valor mínimo a respeitar ou 

sitos mínimos 
relativamente às características apresentadas no quadro seguinte. 
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Resolução :  

 
Identificação das Zonas Climáticas:
 
Silves Nut III do Algarve 
 Z = 25 m ; ZREF= 145 m; 
  
X = X

REF
 + a (z – z

REF
)     [meses ou ºC]

 

 
Zona climática de inverno: GD =
Critério : GD <= 1300  °C  Zona climática de inverno = > 
 
Zona climática de verão: ƟEXT,v =
Critério:  ƟEXT,v > 22ᵒC  Zona climática de Verão = > 

 
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS
Requisitos mínimos dos elementos opacos

Verticais em contacto com o exterior ou ENU com btr > 0,7

Verticais em contacto com ENU´s com btr 
U PTP´s exteriores 
U PTP´s  interiores ≥ 2 x Ucor
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Identificação das Zonas Climáticas: 

[meses ou ºC] 

Zona climática de inverno: GD = 987 + 1800 x ( 0,025 - 0,145 ) = 771°C  
ona climática de inverno = >  I1  

EXT,v = 23,1 + 0 x (0,025 - 0,145 ) = 23,1°C  
Zona climática de Verão = >   V3  

VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS: 
elementos opacos: 

Verticais em contacto com o exterior ou ENU com btr > 0,7 

Verticais em contacto com ENU´s com btr ≤ 0,7 
     
     ≥ 2 x Ucor apenas para U PTP´s > 0,90 
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I1 

0,50 W/(m2.ᵒC)  

 
2,00 

 
W/(m2.ᵒC)  

 
0,90 

 
W/(m2.ᵒC) 
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Paredes exteriores 0,43   ≤ 0,50 W/(m2.ᵒC)  CUMPRE 

Pilares e vigas exteriores 0,89   ≤ 0,90 W/(m2.ᵒC)  CUMPRE 

Paredes em contacto com ENU´s (btr > 0,7)  1,76    > 0,50 W/(m2.ᵒC)  NÃO CUMPRE 

Pilares e vigas em contacto com ENU´s (btr > 0,7)      2,01    ≤ 3,52 W/(m2.ᵒC)  CUMPRE 

2,01    > 1,75 W/(m2.ᵒC)  NÃO CUMPRE  

 
Requisitos mínimos de ventilação: 
 
RPH = 0,55 > 0,4  h-1        CUMPRE 

 
 
Requisito mínimo de fator solar do vão envidraçado do escritório: 
 

Vão do escritório a SW logo sujeito a requisitos mínimos 
Área do escritório 11 m2 
Área do vão      4 m2 
% Aenv/Apav 36% 
Inércia média, V3, logo RM "normal" = gTmáx = 0,50 
Porém como Aenv > 15%.Apav, logo RM = gTmáx . 0,15/(Aenv/Apav) = 0,21 

gT.Fo.Ff =  0,33 > 0,21 NÃO CUMPRE 
 
Requisitos mínimos dos sistemas técnicos: 
 

Rede de distribuição interna de AQS COM RECIRCULAÇÃO 10 mm < 20 mm NÃO CUMPRE 

Multi-split (permuta ar-ar) COP = 3,1 < 3,4 NÃO CUMPRE 

Multi-split (permuta ar-ar) EER = 2,9 < 3,0 NÃO CUMPRE  

 
 


