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Os edifícios rurais constituem um legado
com importância histórica, cultural,
social e arquitetónica. Contudo, quer a
regulamentação quer a prática construtiva
tem tratado de forma desajustada estes
edifícios.
Torna-se assim importante perspetivar a
viabilidade da reabilitação destes edifícios,
sem comprometer as exigências de conforto,
promovendo a eficiência energética,
contribuindo para o equilíbrio sociocultural
do mundo rural e para o desenvolvimento
do turismo que será um dos setores de
atividade económica a ser incentivado num
futuro próximo.
Este artigo tem por objetivo caraterizar
numericamente o desempenho térmico, o
conforto e o consumo energético de edifícios
rurais reabilitados utilizando como base
uma construção típica do Minho.
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A

necessidade de perspetivar a viabilidade da reabilitação dos edificios rurais, sem
comprometer as exigências de conforto e a
eficiência energética, constituiu a motivação
do presente estudo.
Este estudo avalia diferentes ações de reabilitação de fachadas em pedra de elevada
espessura e massa (> 1000 kg/m2) para um
edifício-tipo (figura 1). Uma seguindo as diretrizes do REH [1] isolando as fachadas; outra
mantendo as soluções construtivas originais
não as isolando. Os restantes elementos da
envolvente consideram-se isolados.
Na tabela 1 apresenta-se a descrição dos elementos da envolvente e seu coeficiente de
transmissão térmica.
A importância da ventilação noturna para
arrefecimento no Verão e o regime de aquecimento no Inverno são também estudados.
Comparam-se numericamente as consequências das opções de reabilitação das
paredes de fachada, regime de aquecimento
e ventilação noturna no Verão no desempenho térmico, no conforto e no consumo
energético.

1a 1b
1c 1d

1 | a) Alçado Este; b) Alçado Sul;
c) Apartamento sem isolamento
nas fachadas; d) Apartamento
com isolamento nas fachadas.

TABELA 1. Caraterísticas dos elementos da envolvente.

ELEMENTO (DESCRIÇÃO DO EXTERIOR PARA O INTERIOR)

U [W/m2ºC]

Parede com isolamento: granito, 75 cm; caixa-de-ar, 5 cm; poliestireno expandido extrudido, 5 cm; tijolo
cerâmico, 11 cm de espessura; reboco tradicional, 2 cm.

0,39

Parede sem isolamento: granito, 75 cm.

2,28*

Cobertura: telha cerâmica; poliestireno expandido extrudido, 6cm; laje de betão armado, 22 cm; reboco
tradicional, 2 cm.

0,44

Pavimento: reboco tradicional, 2 cm; poliestireno expandido extrudido, 4 cm; laje de betão armado, 25 cm;
camada de regularização, 3 cm; soalho de madeira, 1,5 cm.

0,49

Envidraçados: vidro duplo de baixa emissividade, caixilharia em madeira, sem quadrícula e portadas interiores em mdf de cor clara.

2,30

*Valor real medido in situ foi de 1,5 W/m2ºC

Validação do modelo
de simulação numérica
utilizado – WUFI Plus
O modelo numérico utilizado (WUFI Plus) validou-se comparando os valores da temperatura do ar medidos in situ com os simulados.

Apresentam-se os resultados de uma zona
térmica de simulação do edifício-tipo (figura
2), podendo os restantes encontrar-se na tese
“Avaliação do Desempenho Higrotérmico e do
Conforto de Edifícios Rurais Reabilitados” [2].

2 | a) Modelação geométrica de duas zonas
térmicas de simulação do edifício-tipo;
b) Resultados da validação do modelo
numérico para o Apartamento 1 no Inverno.
Os resultados da validação do modelo
numérico foram muito satisfatórios
obtendo-se uma diferença inferior a 0,5 ºC.

2a

2b
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TABELA 2. Cenários de reabilitação simulados.

Paredes de
fachada

Ventilação
Aquecimento
Inverno

Verão

Dia – 0,6 RPH
Noite – 0,3 RPH

Dia – 0,6 RPH
Noite – 1 e 4 RPH

Sem isolamento
Com isolamento
na caixa-de-ar

Contínuo, intermitente (das 18h às
00h) e inexistente

Quantificação do
desempenho térmico de
edifícios rurais em função
do clima e da envolvente
No presente estudo avalia-se a importância
do isolamento térmico das fachadas de grande espessura e massa (> 1000 kg/m2) para
Porto, Lisboa, Bragança, Coimbra e Évora.
Definiram-se e simularam-se diversos cenários de reabilitação (tabela 2), variando o isolamento térmico nas fachadas, a ventilação
noturna no Verão e o regime de aquecimento.
Calcularam-se dois indicadores de desconforto térmico: i) percentagem do tempo de
desconforto e ii) temperatura média do ar interior. O consumo energético é calculado para
assegurar 20 ºC na estação de aquecimento.
Na figura 3 apresentam-se os resultados da
estação de aquecimento.

a

Da análise dos resultados da figura 3 conclui-se que o isolamento das fachadas na estação
de aquecimento produz um aumento da temperatura média do ar interior inferior a 2 ºC e
que o regime de aquecimento intermitente é
ineficaz.
Na figura 4 apresentam-se os resultados da
estação de arrefecimento.
Da análise dos resultados da figura 4 verifica-se que o isolamento das fachadas na estação de arrefecimento conduz a um aumento
da percentagem de tempo de desconforto e
a um aumento da temperatura média do ar
interior entre 2 a 3,2 ºC.
b
3 | Resultados da estação de aquecimento:
a) percentagem do tempo de desconforto em que a
temperatura do ar interior é inferior a 20 ºC;
b) temperatura média do ar interior.

20

| P&C Nº58 | Janeiro > Junho 2015

Apresentam-se os resultados do consumo
energético (figura 5).
Da análise dos resultados da figura 5 verifica-se que adotando um regime de aquecimento
contínuo é essencial isolar as paredes registando-se uma diminuição de pelo menos 50%.

a

Conclusões
De forma a quantificar o efeito do isolamento
térmico das paredes de elevada espessura e
massa (> 1000 kg/m2) no desempenho térmico, no conforto e no consumo energético,
simularam-se vários cenários de reabilitação.
As principais conclusões deste estudo são
as seguintes:
. A aplicação de isolamento nas paredes de
elevada espessura e massa proporciona um
aumento da temperatura, benéfico no Inverno
(aumenta 2 ºC) e prejudicial no Verão (aumenta 2 ºC a 3,2ºC);
. Um sistema de aquecimento em regime
intermitente é ineficaz, verificando-se percentagens de tempo de desconforto acima de
78% para as cidades estudadas;
. Com um regime de aquecimento em contínuo é fundamental isolar as fachadas, a
poupança energética é superior a 50% em
todas as localidades;
. A ventilação noturna no Verão demonstrou
ser um meio de arrefecimento passivo eficaz,
diminuindo a percentagem do tempo de
desconforto entre 7% (Porto) e 35% (Lisboa);
. Uma solução de reabilitação com isolamento pelo interior das fachadas de alvenaria de
pedra e revestimento interior em gesso cartonado agravará os resultados de desconforto
no Verão.

b

4 | Resultados da estação de arrefecimento:
a) percentagem do tempo de desconforto em que
a temperatura do ar interior é superior a 25 ºC;
b) temperatura média do ar interior.
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5 | Consumo energético por
m2 de área de pavimento.
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