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Questão 5 

 
Considere as peças desenhadas anexas correspondentes ao projeto de uma grande 
intervenção a realizar num edifício anterior a 1960 situado no concelho de Viseu, a uma 
altitude de 470 m. Não existem quaisquer constrangimentos à verificação dos requisitos 
mínimos do REH. Todos os espaços não úteis possuirão aberturas de ventilação 
permanentemente abertas ao exterior. Todos os vãos envidraçados das frações 
residenciais serão constituídos por caixilharia de PVC, com quadrícula, vidro duplo (fator 
solar do vidro = 0,58 e Uw = 1,46 W/(m2.°C) e proteção solar interior através de cortinas 
opacas de cor clara. Os valores de RPH,i disponibilizados pela folha de cálculo do LNEC 
são de 0,09 h-1 para os pisos 1 e 2 e de 0,03 h-1 para o sótão. A produção de águas quentes 
sanitárias das frações residenciais será assegurada por um sistema solar térmico coletivo 
que cumpre o ponto 5.2 Requisitos de qualidade e manutenção da Portaria nº. 349-
B/2013 de 29 de novembro, assegurando anualmente um valor de Eren,p solar superior 
ao valor proporcionado pelo coletor padrão. Nas frações residenciais dos pisos 1 e 2 o 
apoio à produção de AQS, em cada fração, será realizado através de um termoacumulador 
elétrico com 75 litros de capacidade e Qpr=0,88 kWh/24h. Na fração residencial do sótão 
existirá um termoacumulador elétrico com 30 l de capacidade e Qpr=0,63 kWh/24h. A 
tubagem de distribuição interna de AQS (não possuirá recirculação) será isolada com 13 
mm de isolamento (com coeficiente de condutibilidade térmica de 0,038 W/(m°C). Não 
se encontram definidos quaisquer sistemas de aquecimento e de arrefecimento. A inércia 
será fraca  

   
5.1 Identifique corretamente TODOS os espaços não úteis (ENU´s) que estão em contacto 
com as áreas úteis de TODAS as frações residenciais e calcule para cada um o respetivo 
coeficiente de redução de perdas btr.  
 
Resolução :  

Identificação dos Espaços Não Úteis: 

ENU R/Chão – Comércio 

ENU Ducto do Arrumo com 39,90m2 

ENU Caixa de Escadas e Corredor de entrada 

ENU Desvão Nascente – Sótão 

ENU Desvão Norte/Nascente – Sótão 

ENU Edifício Adjacente 
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Cálculo dos coeficientes btr: 
 
O valor de btr depende da razão Ai/Au, do volume Venu e das condições de ventilação 
f ou F. 
 

 
 
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).  
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Um olhar atento sobre os valores de Ai e Au permite, em determinadas 

situações, avaliar em que linha da tabela estará o valor de b
tr 

. 

A
u 

> A
i 

- As 2 primeiras linhas correspondem às situações 

em que Au é maior do que Ai, sendo que na 1ª linha o Au é mais 

do dobro do Ai – nestas situações b
tr 

= 1,0 independentemente 

do grau de ventilação e do volume. 

A
i 
≥ A

u 
- As últimas 3 linhas correspondem às situações em 

que Ai é maior ou igual a Au sendo que na 4ª linha o Ai é maior 
ou igual ao dobro do Au e na última linha o Ai é igual ou maior 
a 4 vezes o Au.  

Tabela 22  -  Despacho nº15793-K/2013 
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Escadas - sinalização de    Au Ai  

Comércio - sinalização de Au Ai  
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5.2 Assinale nas peças desenhadas (plantas e cortes) a envolvente térmica da 
moradia, de acordo com a seguinte legenda:  
 

 

Desvão Nascente - sinalização de    Au Ai  

Desvão Norte+Nascente - sinalização de  Au Ai  
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Resolução : 

Envolventes térmicas em planta: 

 

 

 

 

 

 

Envolventes térmicas  - Piso 1 

Envolventes térmicas - Piso 2 
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Envolventes térmicas em corte 

                    Corte C1                                                        Corte C2 

Envolventes térmicas – Sótão 
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5.3 Em relação às mesmas frações residenciais 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 

Envolventes térmicas (Corte C3) 
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ultrapassar, verifique os requisitos mínimos APENAS dos elementos/características 
que estão sujeitas aos mesmos. Caso a característica não seja indicada no quadro (?) 
será necessário proceder ao seu cálculo.  
 

Elemento Característica 
Paredes exteriores U = 0,52 W/(m2.oC)  

Paredes em contacto com edifícios 
adjacentes ou ENU´s 

U = 1,97 W/(m2.oC) 

Pavimentos em contacto com ENU´s U = 0,44 W/(m2.oC) 

RPH (pisos 1 e 2) 0,09 h-1 

RPH (sótão) 0,03 h-1 

Fator Solar de Vão envidraçado da sala da 
fração residencial do piso 1, orientado a 
este 

(?) 

Isolamento da tubagem interna de AQS 13 mm 

Termoacumuladores elétricos (pisos 1 e 2) (?) 

Termoacumulador elétrico (sótão) (?) 

 

Resolução : 

Determinação da Zona Climática: 

Silves Nut III Dão Lafões 

 Z = 470 m ; ZREF= 497 m; 

 X = XREF + a (z – zREF)  [meses ou ºC]   

 

Zona climática de inverno: GD = 1702 + 1900 x ( 0,470 - 0,497 ) = 1650,7°C   

 Critério : 1300 < GD < 1800 -> Zona  Zona climática de inverno = >     I2  

 Zona climática de verão: ƟEXT,v = 21,2 - 3 x (0,470 - 0,497) = 21,281°C  

Critério: 20ᵒC < ƟEXT,v < 22ᵒC  Zona climática de Verão = >     V2  
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Requisitos mínimos dos elementos opacos   I2    

Verticais em contacto com o exterior ou ENU´s com btr > 0,7  0,40 W/(m2.ᵒC)   

Verticais em contacto com ENU´s com btr ≤ 0,7   2,00 W/(m2.ᵒC)   
Horizontais com ENU´s com btr > 0,7   0,35    

          

Paredes exteriores   0,52 > 0,40 W/(m2.ᵒC)  NÃO CUMPRE 

Paredes em contacto com edifícios adjacentes 1,97 ≤ 2,00 W/(m2.ᵒC)  CUMPRE  

Paredes em contacto com ENU´s com btr > 0,7 1,97 > 0,40 W/(m2.ᵒC)  NÃO CUMPRE 

          

Pavimentos em contacto com ENU´s com btr > 0,7 0,44 > 0,35 W/(m2.ᵒC)  NÃO CUMPRE 

 
 
Requisitos mínimos de ventilação:  
 
RPH (pisos 1 e 2):  

0,09 < 0,40 h-1 NÃO CUMPRE 
 
RPH (sótão): 

0,03 < 0,40 h-1 NÃO CUMPRE 

 
 

Tabela 01.02 – Critérios para a determinação da zona climática de 
inverno 

Zonas climáticas de Inverno são definidas para 
GD base 18ºC  

Zonas climáticas de Verão são definidas para 

ext,v   Tabela 01.03 – Critérios para a determinação da zona 
climática de verão 
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Requisitos mínimos de fator solar  do vão envidraçado da sala da fração residencial 
do piso 1, orientado a este  
 

Área da sala =   16,54 m2         
Área de vãos =    6,67 m2         
Área de vãos não orientados ao quadrante norte  = 1,85 m2       
% Aenv/Apav   11%           
Inércia fraca, V2, logo  gTmáx             = 0,10    

    gTvc = 0,37         

    g_vi = 0,58         

    gT = 0,29         

    Fo.Ff = 0,90         

    gT.Fo.Ff =  0,26   > 0,10  NÃO CUMPRE 

       
                                                                                                                           NÃO CUMPRE 

 
Requisitos mínimos de sistemas técnicos: 
 
Rede de distribuição interna de AQS SEM RECIRCULAÇÃO 
 

13 mm   >  10 mm                                          CUMPRE 
 
Termoacumuladores elétricos (pisos 1 e 2) - 75 litros 

 
Qpr = 0,88   ≤  1,90  kWh/24h       

                                                                               
CUMPRE 
 
Termoacumulador elétrico (sótão) - 30 litros 

 
Qpr = 0,63   ≤  1,47  kWh/24h  

 
CUMPRE 
 

        

 

 
             

         
 


