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Questão 6 

 

Considere as peças desenhadas anexas correspondentes ao projeto de uma 
moradia a construir no concelho de Alcochete, a uma altitude de 22 m.  
 
Todos os vãos envidraçados serão constituídos por: 
 
- Caixilharia de PVC, sem quadrícula; 
- Vidro duplo com fator solar = 0,46 e Uw = 1,49 [(W/(m2.°C)]; 
- Proteção solar interior constituída por cortinas opacas de cor branca 
(imediatamente a seguir ao vidro) e portadas de madeira (opacas) de cor verde-
escuro. 
 
Os coeficientes de transmissão térmica superficial dos elementos opacos serão os 
seguintes: 
 
Elementos verticais: 
- U das paredes (exteriores) = 0,45 [W/(m2.°C)]; 
- U dos pilares (exteriores) e talões de viga (exteriores) = 0,95 [W/(m2.°C)]; 
 
Elementos horizontais: 
- U dos pavimentos (em contacto com ENU´s) = 0,37 [W/(m2.°C)]; 
- U das coberturas (exteriores) = 0,39 [W/(m2.°C)]; 
- U das coberturas (em contacto com ENU´s) = 0,36 [W/(m2.°C)]. 
 
A produção de águas quentes sanitárias será assegurada por um sistema solar 
térmico que cumprirá o ponto 5.2 Requisitos de qualidade e manutenção da 
Portaria nº. 349-B/2013 de 29 de novembro.  
 
 
Dados do sistema baseado em coletores solares padrão: 
 
-  4 coletores solares padrão orientados a sul e com uma inclinação de 35°; 
- 1 depósito solar vertical com diâmetro interior de 600 mm, altura de 1835 mm e 
isolamento de 50 mm; 
- Tubagem do circuito primário solar isolada com 20 mm de isolamento; 
- Eren,p determinado através do programa Solterm = 1 838 kWh/ano. 
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Dados do sistema a instalar - baseado em coletores solares certificados de acordo 
com as Normas EN 12976 ou 12975: 
 
- 2 coletores solares planos orientados a oeste e com uma inclinação de 21°; 
- 1 depósito solar de 300 litros com diâmetro interior de 600 mm, altura de 1835 
mm e isolamento de 50 mm; 
- Tubagem do circuito primário solar isolada com 20 mm de isolamento; 
- Eren,p determinado através do programa Solterm = 1 676 kWh/ano. 
 
O apoio à produção de AQS será realizado através de uma caldeira a lenha com 
uma eficiência de 85 %. 
 
O aquecimento dos quartos e da sala será assegurado pela mesma caldeira de 
apoio à produção de AQS. Não existirão quaisquer outros sistemas de 
aquecimento nos restantes compartimentos. 
 
A tubagem de distribuição interna de AQS (não possuirá recirculação) será isolada 
com 20 mm de isolamento (com coeficiente de condutibilidade térmica de 0,037 
W/(m°C)). 
 
Não se encontram definidos quaisquer sistemas de arrefecimento ambiente.  
 
A inércia será média.  
 
A ventilação será natural e existirão vários dispositivos de admissão de ar 
distribuídos da seguinte forma: 
 

• Espaços não úteis (ENU´s) - grelhas fixas; 

• Sala e quartos - dispositivos autorreguláveis. 
  
O valor constante na folha de cálculo do LNEC para “Rph estimada em condições 
nominais (h-1)” é de 0,59. 
    
6.1 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.  
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Resolução:  

Identificação dos Espaços Não Úteis: 

- ENU Desvão Sanitário; 

- ENU Garagem; 

- ENU Circulação do Sótão; 

- ENU Desvão da Cobertura.  

 
 
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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  Volume (m

Desvão da Cobertura 174,47

 

  Volume (m

Circulação do Sótão 17,69

  Volume (m

Garagem 140,75

  Volume (m

Desvão Sanitário 66,396
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Volume (m
3
) Ai (m

2
) Au (m

2
) Ai/Au

174,47 131,96 185,47 0,71

Volume (m
3
) Ai (m

2
) Au (m

2
) Ai/Au

17,69 17,2375 6,874 2,51

 

Volume (m
3
) Ai (m

2
) Au (m

2
) Ai/Au

140,75 77,925 19,625 3,97

 

Volume (m
3
) Ai (m

2
) Au (m

2
) Ai/Au

66,396 72,205 0,65 111,08
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Ai/Au F/f btr 

0,71 F 1,0 

Ai/Au F/f btr 

2,51 F 0,7 

Ai/Au F/f btr 

3,97 F 0,9 

Ai/Au F/f btr 

111,08 F 0,8 
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6.2 Assinale nas peças desenhadas (plantas e cortes) a envolvente térmica da 
moradia, de acordo com a seguinte legenda:
 

 

 

Resolução:  

 

Envolventes térmicas em planta:
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nas peças desenhadas (plantas e cortes) a envolvente térmica da 
moradia, de acordo com a seguinte legenda: 

Envolventes térmicas em planta: 
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Envolventes térmicas em corte:
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6.3 Em relação à moradia referida 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 APENAS dos elementos constantes no quadro seguinte e APENAS dos 
elementos sujeitos a requisitos mínimos (*):  
 

Elemento 
Paredes (exteriores) 

Pilares (exteriores) e talões de viga (exteriores) 

Pavimentos (em contacto com ENU´s) 

Coberturas (exteriores) 

Coberturas (em contacto com ENU´s) 
Fator Solar do vão envidraçado do Quarto 2 

Fator Solar do vão envidraçado do Quarto 3 

RPH 

Contribuição de energia renovável do sistema solar 

Isolamento do depósito solar 

Isolamento da tubagem do circuito primário solar 

Isolamento da tubagem interna de AQS 

Caldeira 

 
 

(*) Nota: Caso exista algum elemento não sujeito a requisito mínimo deverá ser 
devidamente justificada a razão pela qual o mesmo não se encontra sujeito.  

 

Resolução:  

Alcochete, Nut III Península de Setúbal 

 Z = 22 m ; ZREF= 47 m 

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

 

Zona climática de inverno: GD = 1045 + 1500 x ( 0,022 - 0,047 ) = 1007,5 °C   

Critério : GD,1007,5 ≤ 1300, Zona climática de Inverno = >     I1  
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Zona climática de verão: Ɵ

Critério: Ɵext,v , 22,9 °C > 22 °C, Zona climática de Verão = > 

 

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 ≤ 0,7  

U PTP´s exteriores  

Horizontais em contacto com o exterior 
ou ENU´s com btr > 0,7  

Horizontais em contacto com 
ENU´s com btr ≤ 0,7  

Paredes exteriores 
(exteriores)  

Pilares (exteriores) e talões de viga 
(exteriores) - PTP´s  
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Ɵext,v = 22,8 + (-5) x ( 0,022 - 0,047 ) = 22,9 °C

, 22,9 °C > 22 °C, Zona climática de Verão = >     V3  

Requisitos mínimos dos 

I1 

Verticais em contacto com o exterior ou 
0,50 

 
W/(m

2
.ᵒ

Verticais em contacto com 
2,00 W/(m

2
.

0,90 
 
W/(m

2
.

Horizontais em contacto com o exterior 
0,40 

 
W/(m

2
.

Horizontais em contacto com 
1,65 W/(m

2
.

0,45 ≤  0,50 W/(m
2
.

Pilares (exteriores) e talões de viga 
0,95 >  0,90 W/(m

2
.
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22,9 °C  

 

 

ᵒC)  

.ᵒC)  

.ᵒC)  

.ᵒC)  

.ᵒC)  

.ᵒC)  CUMPRE  

.ᵒC)  NÃO CUMPRE  
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Pavimentos (em contacto com ENU´s) 

Pavimento do r/c em contacto com o ENU Garagem e ENU Desvão Sanitário (btr > 0,7) 

0,37 <  0,40 W/(m2.°C)        CUMPRE 
 

 
Coberturas exteriores  
0,39 <  0,40 W/(m2.°C)        CUMPRE 

 
Coberturas (em contacto com ENU´s)  
 
Cobertura em contacto com o ENU Desvão da Cobertura (btr > 0,7) 
0,36 < 0,40 W/(m2.°C)        CUMPRE 
 
Cobertura em contacto com o ENU Circulação do Sótão (btr ≤ 0,7) 
0,36 <1,65 W/(m2.°C)         CUMPRE 
 

Requisitos mínimos de fator solar dos vãos envidraçados dos quartos 2 e 3: 
 
Vão envidraçado do Quarto 2 fora do quadrante norte logo sujeito a requisitos 
mínimos 
Área do Quarto 2 11,90 m2 
Área dos vãos 1,65 m2 
% Aenv/Apav 14% 
Inércia média, V3, logo RM "normal" = gTmáx 0,50 
Como Aenv ≤ 15%.Apav, RM = gTmáx 0,50 

 
Pala horizontal - ângulo de 41º. Não existem palas verticais 

Fo (interpolação) = 0,67 
Ff = 1,00 

Fo x Ff = 0,67 
Proteção solar interior com cortinas opacas de cor branca (cor clara) 

gTvc= 0,37 
Como a proteção solar é opaca mas não é exterior é necessário corrigir 

 
gpervi= 0,46 

gT=gpervi x ∏ x (gTvc/0,75) = 0,23 
gT.Fo.Ff =  0,15 ≤ 0,50 CUMPRE 
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O vão envidraçado do Quarto 3 no quadrante norte logo não sujeito a requisitos 
mínimos. 
 
Outros Requisitos Mínimos (Ventilação, Sistemas Técnicos e Sistemas de aproveitamento 
de fontes de energia renováveis):  
 

RPH 0,59 > 0,40 h-1 CUMPRE 

         Contribuição de energia renovável do sistema solar 1676 < 1838 kWh/ano NÃO CUMPRE 
 

 
Isolamento do depósito solar 

 É necessário calcular a superfície do depósito 
 Topos 
 Diâmetro 0,60 m 
 Área 0,28 m2 
 x2 0,57 m2 
 Vertical 
 Diâmetro 0,60 m 
 Perímetro 1,88 m 
 Altura 1,84 m 
 Área 3,47 m2 
 Topos + Vertical 
 4,03 m2 
 Superior a 2 m2 logo o requisito mínimo de espessura de isolamento é de 80 

mm 

 
50 < 80 mm NÃO CUMPRE 

 
Isolamento da tubagem do circuito primário solar: 
Depende do diâmetro da tubagem e da temperatura do fluido 
        Para D ≤ 35 mm e temperatura até 100ᵒC 20 ≥ 20 mm CUMPRE 

Para D ≤ 35 mm e temperatura entre 101ᵒC e 150ᵒC    20 < 30 mm 
NÃO  
CUMPRE 

          Isolamento da tubagem interna de AQS SEM RECIRCULAÇÃO 20 
  

≥ 
 

10 
 

mm CUMPRE 

Eficiência da Caldeira a lenha 0,85 ≥ 0,75 CUMPRE 

 
 


