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Resumo 

 

Os edifícios apresentam-se como um dos setores que mais contribui para o consumo de energia. 

Todavia, existe ainda um vasto potencial para a adoção de medidas e implementação de soluções 

energéticas mais eficientes, levando à diminuição de consumos por parte deste setor. Visando 

atingir estas poupanças, são realizados estudos de previsão do comportamento térmico de 

edifícios. Estes estudos analisam as necessidades energéticas de um determinado edifício face a 

diferentes soluções construtivas e energéticas, conduzindo à opção que assume um menor 

despêndio de energia. A validação de um modelo permite determinar a precisão dos seus 

resultados, face a uma determinada tipologia de edifício e às condições em que este se encontra, 

transmitindo ao utilizador confiança nos mesmos, se estes estiverem de acordo com a realidade. 

O presente trabalho visa a validação do modelo horário simplificado – 5R1C, modelo que consiste 

numa simulação horária, assumindo o princípio da analogia de um edifício com um circuito 

térmico-elétrico constituído por cinco resisitências e uma capacitância à transferência de calor. 

Para efeitos de estudo, recorreu-se a uma célula de teste com FDP, localizada no campus do 

LNEC, em Lisboa. O método horário foi implementado, tendo-se efectuado simulações térmicas, 

com e sem dispositivos de sombreamento activos, para cada zona térmica da célula. 

Posteriormente, os resultados obtidos foram comparados com os valores de referência, medidos 

localmente, e com os valores provenientes de simulações em Energy Plus. Os resultados obtidos 

através do modelo horário apresentam erros associados que, em termos médios, tomam os valores 

de 1.1ºC e 1.9ºC para o erros médio e máximo diário, respetivamente. De seguida, a precisão do 

modelo horário foi analisada, tendo como referência e base de suporte estudos de simulação 

térmica anteriormente validados, tendo-se verificado a conformidade de indicadores (erro médio 

e erro máximo diário). Concluiu-se, assim, que para tipologias de edifícios pouco complexas a 

nível construtivo e cujos objetivos de estudo não sejam extremamente rigoroso o modelo horário 

demonstrou ter aptidão para prever o comportamento térmico de um edifício com FDP. O método 

horário simplificado – 5R1C considerou-se, deste modo, validado para a análise do 

comportamento térmico de edifícios com FDP, em situações nas quais seja admissível o recurso 

a metodologias simplificadas para previsão de consumos. 

 

Palavras-chave: método horário simplificado – 5R1C; célula de teste com fachada de dupla 

pele; validação. 
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Abstract 

 

The buildings are one of the sectors that most contributes to the consumption of energy. However, 

there is still a vast potential for the adoption of measures and implementation of energy solutions 

more efficient, leading to a reduction of consumption by this sector. To achieve these savings, are 

studies for the prediction of thermal behavior of buildings. These studies analyze the energy needs 

of a given building face to different constructive and energy solutions, leading to the option that 

assumes a lower consumption of energy. The validation of a model used to determine the accuracy 

of their results, for a given type of building and the conditions under which this is, transmitting 

the user confidence in them, if they are in accordance with the reality. The present work aims at 

the validation of the simple hourly method - 5R1C, model that consists of an hourly simulation, 

assuming the principle of the analogy of a building with a circuit thermal-electric composed of 

five r esistances and a capacitance to heat transfer. For the purposes of this study, we have used a 

test cell with a DSF, located on the campus of the LNEC, in Lisbon. The hourly method was 

implemented, having carried out thermal simulations, with and without shading devices, for each 

thermal zone of the cell. Later, the results obtained were compared with the reference values, 

locally measured, and with the values from simulations in Energy Plus. The results obtained 

through the hourly method feature associated errors that, on average, take the values of 1.1 ºC and 

1.9 ºC for the average error and error in daily maximum, respectively. Then, the accuracy of the 

hourly method was analyzed, taking as a reference and support base studies of thermal simulation 

previously validated, having verified the compliance indicators (average error and average error 

in daily maximum).  It was therefore concluded that, for types of buildings little complex 

constructive level and whose goals of study are not extremely strict hourly method has 

demonstrated ability to predict the thermal performance of a building with a DSF. The simple 

hourly method – 5R1C considered, thus, validated for the analysis of the thermal behavior of 

buildings with DSF, in situations in which it is permissible to simplified methodologies for 

forecasting of consumption. 

 

Keywords: simple hourly method – 5R1C; double skin test cell; validation. 
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Capítulo 1 - Introdução 

  

1.1. Enquadramento 
 

Nos dias de hoje, a energia consiste na força motriz da sociedade, constituíndo um recurso 

vital para a sua subsistência, estabilidade e evolução, alimentando todos os sectores que 

asseguram o seu normal funcionamento. 

Como principais consumidores de energia, sob a forma eletricidade ou calor, destacam-se 

os sectores de transportes, industrial e de edifícios (residências e serviços) contribuindo, 

respetivamente, com cerca de 37%, 29% e 28%, para o consumo de energia final global [1].  

 

 

Figura 1 - Distribuição de energia final por sector (%) – Portugal, ano 2010, fonte: DGEG [2] 
 

 

Os significativos avanços tecnológicos que se têm verificado ao longo dos últimos anos 

têm contribuído para a melhoria das condições de vida da população, estimulando o consumo de 

bens e serviços e, consequentemente de energia. Este cenerário tem conduzido ao aumento das 

emissões de gases com efeito estufa e a uma maior dependência energética por parte do país. No 

entanto, na última década, devido à implementação de medidas de eficiência energética, 

sensibilização da população e razões de carácter económico, Portugal tem vindo a percorrer um 

caminho promissor no que diz respeito ao uso da energia. 

De acordo com o Balanço Energético Sintético elaborado pela DGEG em 2013, no período 

de 2005 a 2013, Portugal reduziu as suas importações energéticas em cerca de 18% e exportou 

mais do dobro da energia, relativamente ao ano 2005. O consumo de energia primária decresceu 
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cerca de 20% e a dependência energética externa apresentou uma redução de 17% [3]. É de 

salientar a relevância e o peso da energia produzida através de fontes renováveis endógenas, sector 

em expansão, que no ano de 2013 bateu recorde contribuindo com cerca de 60% da energia 

elétrica produzida em Portugal [4].  

 

Atualmente, nos países desenvolvidos, a maioria da população encontra-se a maior parte 

do seu tempo no interior de edifícios, sejam estes de habitação ou de serviços.  

Para que tal seja possível e cómodo, é necessário cumprir e satisfazer as condições de 

conforto térmico e de qualidade do ar interior de acordo com a tipologia e uso do edifício em 

questão. Normalmente, de modo a serem obtidas as condições desejadas é necessário recorrer a 

equipamentos de ventilação e climatização que, possuindo um consumo energético associado, 

fazem do sector dos edifícios um sector de relevância no que diz respeito ao consumo energético 

global. O uso de iluminação, ventilação e climatização acarretam elevados consumos energéticos, 

levando à necessidade de uma pré-análise e escolha dos equipamentos adequados a cada situação. 

Esta análise deve ser feita para um edifício em particular uma vez que todos os edifícios são 

diferentes, têm usos variados e possuem, por isso, necessidades distintas. 

Em Portugal, o sector dos edifícios contribui com aproximadamente cerca de 30% do 

consumo total de energia primária [5] sendo que 30% dessa energia é utilizada ineficientemente 

ou desnecessariamente devido ao sub ou sobredimensionamentos de equipamentos e à incorreta 

utilização dos mesmos por parte dos ocupantes e utilizadores dos mesmos [6]. É, por isso, 

fundamental a análise de diversas soluções energéticas bem como a implementação de medidas 

de eficiência energética que conduzam à criação de um espaço sustentável que garanta as 

condições de conforto térmico e qualidade do ar interior desejadas pelos ocupantes, otimizando a 

utilização de recursos energéticos. 

 

A análise do comportamento térmico de um edifício assume um papel essencial na previsão 

dos seus consumos. Esta análise é realizada através de metodologias de simulação térmica em 

edifícios que permitem calcular os seus consumos energéticos, sob determinadas condições 

climáticas exteriores. A fim de se evitar a instalação de equipamentos sub ou sobredimensionados, 

as necessidades energéticas do edifício deverão ser previamente determinadas através da 

metodologia que mais se adeque à sua tipologia, uso e objetivos em questão.  

Deste modo, analisando o comportamento térmico do edifício, estudando diferentes 

medidas, estratégias e tipos de sistemas energéticos, a correta previsão dos seus consumos 

permitirá ir de encontro à solução mais eficiente. 
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Existem diversas ferramentas que visam simular o comportamento térmico de edifícios, 

tais como o software open source, EnergyPlus e modelos simplificados de previsão do 

comportamento térmico em edifícios, entre os quais o modelo horário simplificado - 5R1C, foco 

deste trabalho. 

A validação de modelos de simulação térmica é bastante relevante pois permite transmitir, 

ao utilizador, confiança nos resultados obtidos através dos mesmos. Para tal, através da 

comparação entre valores experimentais e provenientes de simulações, é possível quantificar o 

erro esperado pelo respectivo modelo, avaliando a sua precisão. 

Não existindo ainda uma referência bibliográfica explícita que permita determinar e 

concluir se um modelo de simulação térmica pode ou não ser considerar-se validado, o processo 

de validação de um determinado modelo é, tipicamente, realizado através da comparação da 

precisão dos seus resultados com a precisão de resultados provenientes de estudos de simulação 

térmica anteriormente validados, em condições semelhantes (tais como: tipologia de edifício, 

sistemas energéticos existentes, condições climáticas, parâmetros alvo de estudo). 

Um modelo validado transmite confiança e oferece uma maior garantia na qualidade dos 

seus resultados, permitindo que o estudo de diferentes soluções construtivas, tais como tipologias 

de vidro ou materiais de construção, e energéticas, tais como equipamentos ou sistemas de 

climatização e ventilação, conduza a soluções energeticamente mais eficientes, para o edifício em 

análise. 

Deste modo, visando a validação do modelo horário simplificado – 5R1C aplicado à 

tipologia de edifício em análise (FDP), realizou-se uma revisão bibliográfica de modelos de 

simulação térmica, anteriormente validados, utilizando diferentes ferramentas, abordagens e 

tipologias de edifício, para a previsão do comportamento térmico de edifícios. Esta pesquisa 

focou-se em casos nos quais se obtiveram perfis de temperatura média do ar, para uma ou mais 

zonas térmicas, sem climatização e em condições de pouco ou nenhum vento, sendo estas as 

condições do caso de estudo. 

Apresenta-se o resumo da pesquisa anteriormente mencionada, na Tabela 1, em que os 

valores médios de precisão dos respectivos estudos de simulação térmica validados serão 

utilizados como referência para a validação do modelo horário no presente caso de estudo.  

Foram consideradas duas tipologias de edifícios (edifício real e célula de teste), diversas 

ferramentas de simulação com abordagem nodal ou estatística (maioritariamente nodal) e a 

respectiva precisão, apresentando-se os erros médio e máximo diário, em graus Celsius, 

respectivos aos valores de temperatura do ar determinados, em cada estudo. 
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Tabela 1 - Erros médio e máximo diário de estudos de simulação térmica anteriormente validados 

 

(1 – Edifício real; 2 – Célula de Teste) 

 

De acordo com os estudos apresentados na Tabela 1, em termos médios, este tipo de 

modelos apresenta um erro médio de 1.2ºC e um erro máximo diário de 6ºC. Estes valores médios 

servirão de referência, no terceiro capítulo deste trabalho, para a análise da qualidade dos 

resultados obtidos através da implementação do modelo horário simplificado ao caso em estudo 

(edifício com FDP), concluindo-se, assim, se estes reproduzem ou não, com qualidade, a realidade 

dos parâmetros analisados. 

 

O edifício alvo de estudo consiste uma célula de teste com fachada de dupla pele (FDP). 

Este tipo de fachada caracteriza-se por possuir uma cavidade interior natural ou mecanicamente 

ventilada, sendo constituída por duas superfícies distintas. Tipicamente a superfície exterior é 

composta por janelas de vidro simples enquanto que a superfície interior é constituída por janelas 

de vidro duplo e entre as superfícies, existe uma cavidade que é ventilada e que pode incluir 

dispositivos de sombreamento, tais como persianas. Estes dispositivos, em conjunto com a 

ventilação do ar existente na cavidade, permitem o controlo da transferência de calor ao longo da 

fachada, evitando ganhos em excesso durante o dia e recuperação do calor perdido durante a noite. 

A implementação deste tipo de estruturas, habitualmente em edifícios de serviços, permite 

reduzir os consumos energéticos associados à iluminação e contribui, ainda, para o conforto visual 

e acústico dos ocupantes. [16] 

Referência 
Tipo de 

Edifício 
Ferramenta de Simulação (abordagem) 

Erro [ºC] 

Médio 
Máximo 

diário 

[7] 1 EnergyPlus (nodal) - 3.3 

[8] 1 EnergyPlus (nodal) 0.3 - 

[9] 1 Artificial Neural Network (estatística) 1.1 2.6 

[10] 1 EnergyPlus (nodal) 0.9 1.1 

[11] 2 EnergyPlus (nodal) 2.9 21.9 

[12] 2 ESP-r (nodal) 0.3 10.7 

[13] 2 TRNSYS - 4 

[14] 2 EnergyPlus (nodal) - 1.8 

[15] 2 EnergyPlus (nodal) 1.4 2.5 

Média 1.2 6 
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O comportamento térmico do edifício com FDP mencionado foi, anteriormente, alvo de 

estudo, resultando no artigo “Validation of EnergyPlus thermal simulation of a double skin 

naturally and mechanically ventilated test cell”. Este estudo visou a validação de resultados 

obtidos a partir do software open source, EnergyPlus, para o edifício em questão [15]. 

Para tal, recorreu-se a uma célula de teste composta por três zonas térmicas: sala, cavidade 

ventilada mecanicamente e cavidade ventilada naturalmente. A temperatura do ar exterior e em 

cada zona térmica do edifício, intensidade de radiação solar difusa e global e caudal de ventilação 

de origem mecânica foram medidos localmente. Para efeitos de simulação térmica do edifício, os 

valores de temperatura média do ar em cada zona térmica foram determinados utilizando a 

ferramenta EnergyPlus. Posteriormente, estes valores foram alvo de comparação com valores 

anteriormente medidos no local, tendo, em termos médios, sido obtidos um erro médio da 

temperatura do ar de 1.4ºC e um erro máximo diário de 2.5ºC.  

Tendo sido verificada conformidade entre os valores medidos e simulados, os resultados 

obtidos por simulação através do software EnergyPlus foram validados, constando na Tabela 1 

[15]. 

 

De acordo com os objetivos pretendidos e dada a diversidade de modelos de simulação do 

comportamento térmico de edifícios existentes, é possível escolher e aplicar o modelo que melhor 

se ajuste ao caso em questão, conduzindo a resultados mais precisos e de maior fiabilidade.  

A obtenção de resultados mais rigorosos levará à tomada de decisões mais eficientes, dp 

ponto de vista energético, aquando a fase de projeto ou reabilitação do edifício em causa. 

 

1.2. Objetivos e Metodologia 
 

Uma vez que o edifício alvo de estudo é composto por uma fachada de dupla pele, estrutura 

dinâmica e complexa, o principal foco deste trabalho reside na avaliação da aplicabilidade do 

modelo horário simplificado - 5R1C a um edifício com estas características, ou seja, consiste em 

determinar se com as simplificações inerentes ao mesmo, face a uma metodologia mais complexa 

e detalhada, este possui a capacidade de reproduzir resultados fiáveis, passíveis de serem 

aplicados em termos práticos. 

 

Dando seguimento ao artigo citado (“Validation of EnergyPlus thermal simulation of a 

double skin naturally and mechanically ventilated test cell” [15]), o presente trabalho visa validar 

o método horário simplificado - 5R1C, descrito na norma EN-ISO 13790 , para o mesmo edifício, 

nas mesmas condições. 
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Como referido anteriormente, o edifício em estudo é composto por três zonas térmicas e 

será esquematizado, adiante, através de um diagrama térmico-elétrico que permitirá traduzir as 

equações que caracterizam e modelam o seu comportamento térmico. 

Os parâmetros alvo de comparação serão as temperaturas médias do ar em cada zona 

térmica (sala e cavidades) e temperatura operativa na sala. As simulações foram realizadas 

considerando três posições para as persianas: totalmente abertas, com um ângulo de abertura de 

45º e totalmente fechadas. 

Após realizadas as simulações com o modelo horário simplificado - 5R1C, os valores de 

temperatura obtidos para cada zona térmica serão comparados com os valores de referência, 

medidos localmente. Através  do cálculo de vários tipos de indicadores de erro, determinar-se-á 

a precisão dos resultados obtidos através do modelo horário simplificado – 5R1C. 

Posteriormente, proceder-se-á ao processo de validação do modelo tendo como referência 

os estudos e respectivos valores de precisão apresentados na Tabela 1. 

 

De acordo com a qualidade dos resultados obtidos pelo modelo horário, concluir-se-á se o 

mesmo tem capacidade de reproduzir o comportamento térmico para um edifício com FDP ou se 

se verifica a necessidade de recorrer a um modelo mais complexo e detalhado, a fim de se obter 

resultados mais rigorosos e concordantes com a realidade. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 
 

Este trabalho é constituído por cinco capítulos, sendo que o presente capítulo diz respeito 

à introdução, na qual é dado o contexto do trabalho, a sua importância, objetivos, metodologia e 

organização do mesmo. De seguida descreve-se a forma como os restantes capítulos foram 

organizados. 

No capítulo 2 serão abordados os conceitos teóricos que suportam o trabalho realizado. 

Será feita uma breve descrição dos modelos simplificados de previsão do comportamento térmico 

em edifícios, dando ênfase ao modelo horário simplificado - 5R1C e como este foi aplicado ao 

caso em estudo. O edifício em estudo será caracterizado e as equações que modelam o seu 

comportamento térmico, bem como todos os parâmetros que permitirão estimar os valores de 

temperatura em cada zona térmica, serão apresentados.  

O capítulo 3 apresenta a metodologia de cálculo dinâmico simplificado para os três casos 

analisados, incluindo as equações e diferentes parâmetros que modelam cada caso. 

O capítulo 4 irá descrever os passos realizados para a validação do modelo horário 

simplificado - 5R1C. Primeiramente, os resultados obtidos através do modelo e a sua comparação 

com os valores medidos serão apresentados.  Seguidamente, será feita uma análise da qualidade 
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dos resultados tendo por base vários indicadores de erro. Proceder-se-á à comparação da precisão 

do modelo horário com a precisão “média” dos modelos de simulação térmica anteriormente 

validados (Tabela 1). Por último, serão listadas as principais limitações do modelo face ao caso 

em análise. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões finais deste trabalho. 
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Capítulo 2 - Modelos Simplificados de Previsão do Comportamento Térmico 

de Edifícios 

 

2.1. Metodologias de simulação térmica e sua importância 
 

Devido à melhoria das condições e qualidade de vida, que se têm verificado nos últimos 

anos, existe uma maior e mais exigente preocupação pelo conforto térmico nos edifícios. Esta 

exigência requer gastos energéticos, que acompanhem o nível das condições de conforto 

desejadas pelos ocupantes. 

A Figura 2 mostra a relação entre o consumo de energia per capita (ECR), normalizado 

pelo número de horas de um ano, e o índice de qualidade de vida (QL). Este índice, QL, foi 

determinado em função da longevidade e anos de escolaridade da população do respectivo país. 

Note-se que, em países como, por exemplo, Ruanda, o decréscimo do índice de qualidade de vida 

associado ao aumento do consumo de energia deveu-se à guerra civil decorrida entre 1990 e 1994, 

no respectivo país. 

 

 

Figura 2 - Relação entre o consumo anual de energia per capita (ECR) e a qualidade de vida (QL) [17] 

 

De modo a racionalizar o consumo e uso dos recursos energéticos nos edifícios, é 

necessário incluir metodologias que permitam aos profissionais do sector maximizar o conforto 

térmico dos espaços num edifício, utilizando menos energia. Estas metodologias consistem na 

implementação de modelos de previsão do comportamento térmico de edifícios, permitindo 

avaliar o impacte de alterações a nível construtivo nos seus consumos energéticos, possibilitando 

a implementação de medidas aquando a fase de projeto ou de reabilitação, que conduzam a um 

uso mais eficiente do mesmo. 
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Para o efeito, existem inúmeros modelos de simulação térmica com diversos graus de 

complexidade, sendo habitualmente utilizados programas de simulação do comportamento 

térmico de edifícios. Este tipo de ferramentas permite uma análise detalhada e exaustiva do 

edifício, levando à obtenção de resultados bastante precisos e fidedignos. Todavia, estes 

programas são compostos por modelos de cálculo extensos e complexos e, sendo as simulações  

por estes realizadas um processo pesado, os tempos de computação são longos. Como alternativa, 

dependendo do tipo de edifício e da análise que se pretende realizar, existe um outro tipo de 

metodologias que se baseiam em modelos mais simples, rápidos e acessíveis ao utilizador: 

modelos simplificados de previsão do comportamento térmico de edifícios. 

 

Os modelos simplificados de previsão do comportamento térmico de edifícios visam o 

cálculo das necessidades de aquecimento e arrefecimento de um edifício e podem ser divididos 

em duas categorias: métodos quase-estacionários e métodos dinâmicos. Os métodos quase-

estacionários efectuam o cálculo do balanço térmico durante um prolongado período de tempo, 

como um mês ou uma estação, tomando em consideração efeitos dinâmicos através de um fator 

de utilização de ganhos e/ou perdas, determinado empiricamente. Os métodos dinâmicos 

efectuam o cálculo do balanço térmico de um edifício durante um pequeno período de tempo, 

tipicamente uma hora, tendo em conta o calor armazenado e libertado pelos elementos pesados 

do mesmo, tais como paredes, pavimento e cobertura [18]. Apenas os métodos dinâmicos 

possibilitam, em alternativa a programas e modelos de simulação térmica complexos, o cálculo 

da temperatura do ar no interior da(s) zona(s) térmica(s), em regime flutante. 

 

2.2. Modelo horário simplificado - 5R1C 
 

O método abordado neste trabalho denomina-se modelo horário simplificado – 5R1C e 

consiste na simulação horária de uma ou mais zona(s) térmica(s) sob determinadas condições 

climáticas exteriores. Desenvolvido pelo Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, este 

método insere-se na categoria de métodos dinâmicos e prevê o comportamento térmico do edifício 

numa base de tempo horária [19]. As simulações levadas a cabo pelo modelo horário são 

realizadas através de simplificações dos fenómenos de transferência de energia que ocorrem entre 

o ambiente interior e exterior, contabilizando a transferência de calor por transmissão térmica e 

por ventilação bem como os ganhos de calor por radiação solar e gerados internamente. Este 

modelo consiste numa simplificação de uma simulação dinâmica, porém possui o mesmo nível 

de transparência, reprodutibilidade e robustez: clareza e conjunto limitado de equações; reduzida 

quantidade de dados de entrada e intervalos de tempo curtos [18]. 
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A norma EN-ISO 13790 apresenta a metodologia de cálculo para este modelo. A 

determinação dos valores respetivos a cada nó de temperatura tem por base o método iterativo de 

Crank-Nicolson, permitindo estimar a temperatura média do ar no interior de uma ou mais zonas 

térmicas, que corresponderá, respetivamente, a um determinado valor de potência de aquecimento 

ou arrefecimento [18]. 

O modelo horário simplificado - 5R1C assume o princípio da analogia de um edifício com 

um circuito térmico-elétrico, sendo este constituído por cinco resistências (inverso de 

condutâncias) e uma capacitância à transferência de calor [20]. 

Considerando o edifício como uma única zona térmica, este pode ser representado através 

de fluxos de calor (círculos a amarelo) que fluem ao longo de nós de temperatura (círculos 

pequenos a preto), que se interligam através de condutâncias térmicas (retângulos). Esta analogia 

encontra-se esquematizada na Figura 3 [20]:  

 

 

Figura 3 - Analogia térmica-elétrica - modelo horário simplificado - 5R1C – uma zona térmica [18] 

 

Onde: 

 𝑇𝑚: temperatura média superficial dos elementos pesados [ºC] 

 𝑇𝑠: temperatura média das superfícies em contacto com o volume de ar interior; temperatura 

“estrela”[ºC] 

 𝑇𝑖: temperatura média do ar interior [ºC] 

 𝑇𝑠𝑢𝑝: temperatura do ar fornecido [ºC] 

 𝑇𝑒: temperatura do ar exterior [ºC] 

 

 𝜙𝑚: ganhos térmicos no nó 𝑇𝑚; calor absorvido pelos elementos pesados [W] 

 𝜙𝑠𝑡: ganhos térmicos no nó 𝑇𝑠; calor armazenado no ar interior [W] 

 𝜙𝑖𝑎: ganhos térmicos no nó 𝑇𝑖; calor absorvido pelo ar interior [W] 
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 𝐻𝑡𝑟,𝑒𝑚: condutância de transferência de calor por transmissão entre o ar exterior e os elementos 

pesados [W/K] 

 𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠: condutância de transferência de calor por transmissão entre os elementos pesados e o nó 

𝑇𝑠 [W/K] 

 𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠: condtutânica de transferência de calor por transmissão entre o ar interior e o nó 𝑇𝑠 [W/K] 

 𝐻𝑣𝑒: condutância de transferência de calor por ventilação entre o ar interior e exterior [W/K] 

 𝐻𝑡𝑟,𝑤: condutância de transferência de calor por transmissão através dos elementos leves que 

contactam com o exterior [W/K] 

 

 𝐶𝑚: capacidade térmica mássica do edifício [J/K] 

 

2.3. Apresentação do caso em estudo 
 

O edifício analisado consiste numa célula de teste localizada no campus do LNEC, em 

Lisboa. A célula possui um piso e é composta por três zonas térmicas distintas: sala e, 

adjacentemente, uma FDP que se subdivide em duas cavidades. As cavidades distinguem-se pelo 

tipo de ventilação, sendo que uma é ventilada naturalmente e outra mecanicamente com um caudal 

de 400 m3/h [15].  

O edifício foi construído à base de betão celular autoclavado e o pavimento encontra-se em 

contacto com o solo. A sala interior é ventilada mecanicamente e permanentemente através de um 

ventilador instalado no teto, a uma taxa de 2.5 renovações por hora [15].  

 

A FDP dispõe de vidro simples nas janelas exteriores, vidro duplo nas janelas interiores, 

grelhas de alumínio no topo e base em ambos os panos da fachada, caixilharia e persianas 

venezianas em alumínio. As persianas da cavidade ventilada mecanicamente são brancas 

enquanto que as da cavidade ventilada naturalmente são cinzentas. Uma vez que as persianas 

diferem na cor, possuindo diferentes características ópticas, tal influenciará o respectivo valor de 

fator de ganho solar e, consequentemente, os valores dos fluxos de ganhos solares, que contribuem 

para o aquecimento do ar no interior de ambas as cavidades são distintos. 

 

O esquema que se segue (Figura 4) representa o edifício em estudo, zonas térmicas que o 

compõem, bem como as respectivas dimensões: 
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Figura 4 - Célula de teste - zonas térmicas (sala e cavidades) e respectivas dimensões [15] 

 

O levantamento das propriedades térmicas dos materiais que compõem a célula de teste foi 

feito com base no documento “Coeficientes de transmissão térmica de elementos da envolvente 

dos edifícios - ITE 50”, elaborado pelo LNEC [21]. 

A medição das temperaturas do ar em cada zona térmica da célula de teste e dos diversos 

parâmetros climáticos, tais como: temperatura e humidade do ar exterior, velocidade e direcção 

do vento e intensidade de radiação solar difusa e global; foram realizadas aquando a elaboração 

do trabalho “Validation of EnergyPlus thermal simulation of a double skin naturally and 

mechanically ventilated test cell”, realizado por Mateus, N. M., Pinto, A. e Da Graça, G. C. [15]. 

A fim de se realizarem as medições acima descritas, recorreu-se a um conjunto de 22 termopares, 

conectados a um registador de dados e a uma estação climática. 

 

Para efeitos de simulação térmica do edifício utilizando o método horário simplificado – 

5R1C e posterior comparação dos resultados obtidos com os valores provenientes das simulações 

realizadas em EnergyPlus e medições efectuadas localmente, foram realizados ensaios nos quais 

se mediram as temperaturas do ar exterior e interior em cada zona térmica da célula de teste. Estas 

medições foram realizadas durante os meses de Setembro e Outubro do ano 2013, em três 

períodos distintos, seis dias consecutivos para cada caso analisado. 

Os casos analisados diferem na disposição e posição dos dispositivos de sombreamento.  
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Estes dispositivos são persianas venezianas e foram analisados os seguintes casos, 

esquematizados na Figura 5: persianas totalmente levantadas (como se não existissem persianas), 

lâminas com um ângulo de abertura de 45º e persianas totalmente fechadas. 

 

 

Figura 5 - Casos analisados – Persianas: totalmente levantadas, a 45º e totalmente fechadas [22] 

 

2.4. Implementação do modelo horário simplificado – 5R1C ao edifício em estudo  
  

Após uma breve análise do edifício, procedeu-se à sua esquematização através de um 

diagrama térmico-elétrico representativo do modelo horário simplificado - 5R1C.  

Começou por se esquematizar o caso mais simples, sendo este o caso em que as persianas 

se encontram totalmente levantadas e que, para efeitos de cálculo, uma vez que não existe 

transferência de calor através das lâminas, o modelo não considerará a existência das mesmas. 

Adicionalmente, dado que a ventilação da célula de teste é realizada através do ar fornecido 

directamente do ambiente exterior, não existem elementos leves na sala que contactem com o ar 

exterior e que a mesma não possui ocupantes nem equipamentos que contribuam para a existência 

de ganhos internos, tem-se: 𝑇𝑠𝑢𝑝 = 𝑇𝑒, 𝐻𝑤 = 0 e 𝜙𝑖𝑎 = 0, respetivamente.  

 

2.4.1. Analogia térmica-eléctrica 
 

Adaptando o esquema representativo do modelo horário simplificado - 5R1C apresentado 

na Figura 3 (referente a apenas uma zona térmica) ao caso de estudo (que agora possui três zonas 

térmicas), foram adicionados novos elementos referentes à FDP, resultando assim no diagrama 

apresentado na Figura 6. 
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A FDP da célula de teste é composta por duas cavidades distintas, uma ventilada 

naturalmente e outra mecanicamente, identificadas na figura a tracejado a verde e azul, 

respetivamente. 

 

 

Figura 6 - Analogia térmica-eléctrica da célula para o caso com as persianas totalmente levantadas 

Modelo horário simplificado - 5R1C – três zonas térmicas 

 

Em que: 

 

 𝑇𝑐,𝑛𝑎𝑡: temperatura média do ar no interior da cavidade ventilada naturalmente [ºC] 

 𝑇𝑐,𝑚𝑒𝑐: temperatura média do ar no interior da cavidade ventilada mecanicamente [ºC] 

 𝜙𝑐𝑎,𝑛𝑎𝑡: ganhos solares para o ar no interior da cavidade ventilada naturalmente [W] 

 𝜙𝑐𝑎,𝑚𝑒𝑐: ganhos solares para o ar no interior da cavidade ventilada mecanicamente [W] 

 𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡: condutância de transferência de calor por transmissão entre o nó 𝑇𝑠 e o ar no interior da 

cavidade ventilada naturalmente [W/K] 

 𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐: condutância de transferência de calor por transmissão entre o nó 𝑇𝑠 e o ar no interior da 

cavidade ventilada mecanicamente [W/K] 

 𝐻𝑣𝑒,𝑛𝑎𝑡: condutância de transferência de calor por ventilação entre o ar da cavidade ventilada 

naturalmente e o ar exterior [W/K] 

 𝐻𝑣𝑒,𝑚𝑒𝑐: condutância de transferência de calor por ventilação entre o ar da cavidade ventilada 

mecanicamente e o ar exterior [W/K] 

 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎: condutância de transferência de calor por ventilação entre o ar da sala e o ar exterior 

[W/K] 

 𝐻𝑐𝑒,𝑛𝑎𝑡: condutância de transferência de calor por transmissão entre o ar no interior da cavidade 

ventilada naturalmente e o ar exterior [W/K] 
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 𝐻𝑐𝑒,𝑚𝑒𝑐: condutância de transferência de calor por transmissão entre o ar no interior da cavidade 

ventilada mecanicamente e o ar exterior [W/K] 

 

Embora o modelo representativo da célula de teste em estudo possua mais do que cinco 

resistências térmicas (por exemplo, na Figura 6, o diagrama térmico-eléctrico apresenta dez 

resistências) optou-se, ao longo deste trabalho, por manter a nomenclatura “original” do modelo 

horário, ou seja, independentemente do número de resistências térmicas, o modelo continuará a 

ser designado como “modelo horário simplificado – 5R1C”. 

 

2.4.2. Equações modeladoras do comportamento térmico 
 

Verifica-se transferência de calor entre dois elementos quando estes se encontram em 

contacto e possuem temperaturas distintas. Esta transferência pode ocorrer através dos seguintes 

mecanismos: condução, convecção e radiação. 

 

 

Figura 7 - Mecanismos de transferência de calor [23]  

 

De um modo geral, o fluxo de transferência de calor é aproximadamente proporcional à 

diferença de temperaturas entre os elementos em questão e, dependendo do tipo de mecanismo, o 

seu valor por unidade de área pode ser determinado através das seguintes relações [23]: 

 𝑞"𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜 = 𝑘
∆𝑇

𝐿
 

 𝑞"𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 = ℎ × ∆𝑇 

 𝑞"𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 = ℇℴ(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑠𝑢𝑟

4) ≈ ℎ𝑟 × (𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑢𝑟) 

Em que: 

 𝑞"𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜: taxa de transferência de calor por condução/transmissão, por unidade de área [W/m2] 

 𝑞"𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜: taxa de transferência de calor por convecção/ventilação, por unidade de área [W/m2] 
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 𝑞"𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜: taxa de transferência de calor por radiação, por unidade de área [W/m2] 

 𝑘: condutividade térmica [W/(m.K)] 

 ∆𝑇: diferença de temperatura entre os elementos [K] 

 𝐿: espessura do elemento que o fluxo de calor atravessa [m] 

 ℎ: coeficiente de transferência de calor por convecção/ventilação [W/(m2.K)] 

 ℇ: emissividade [-] 

 ℴ: constante de Stefan-Boltzmann, 5.67× 10−8 [W/(m2.K4)] 

 𝑇𝑠: temperatura absoluta da superfície [K] 

 𝑇𝑠𝑢𝑟: temperatura absoluta do ar circundante [K] 

 ℎ𝑟: coeficiente de transferência de calor por radiação [W/(m2.K)] 

 

Conhecendo o valor da área do elemento que o fluxo atravessa, a taxa de transferência de calor é 

dada, consoante o mecanismo de transferência de calor, por [23]:  

 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜 = 𝑞"𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜 × 𝐴 = 𝑘
∆𝑇

𝐿
× 𝐴 =

∆𝑇

𝑅
× 𝐴 = 𝑈 × ∆𝑇 × 𝐴 = 𝐻 × ∆𝑇 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 = 𝑞"𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 × 𝐴 = ℎ × ∆𝑇 × 𝐴 = 𝐻 × ∆𝑇 

 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 = 𝑞"𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜 × 𝐴 ≈ ℎ𝑟 × (𝑇𝑠 − 𝑇𝑠𝑢𝑟) × 𝐴 = 𝐻 × ∆𝑇 

Onde: 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢çã𝑜: taxa de transferência de calor por condução/transmissão [W] 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜: taxa de transferência de calor por convecção [W] 

 𝑞𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎çã𝑜: taxa de transferência de calor por radiação [W] 

 𝐴: área do elemento que o fluxo de calor atravessa [m2] 

 𝑅: resistência térmica [m2.K/W] 

 𝑈: coeficiente de transferência de calor [W/(m2.K)] 

 𝐻: condutância térmica [W/K] 

 

Em suma, a taxa de transferência de calor pode ser determinada através do produto entre a 

condutância de transferência de calor (por condução/transmissão, convecção ou radiação) e a área 

do elemento que o fluxo de calor atravessa. 

 

∴ 𝑞 =  𝐻 × ∆𝑇  [W] 

 

Posto isto e através da leitura do diagrama apresentado pela Figura 6, escreveram-se as 

equações que descrevem o comportamento térmico da célula de teste com FDP, para o caso em 

que as persianas se encontram totalmente levantadas, sendo composta por três zonas térmicas: 

sala e ambas as cavidades. 
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Deste modo, sem a influência de dispositivos de sombreamento, as equações que 

descrevem o modelo representativo deste caso são: 

  

[1] (𝑇𝑚 − 𝑇𝑠)𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠 + 𝜙𝑠𝑡 + (𝑇𝑐,𝑛𝑎𝑡 − 𝑇𝑠)𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡 + (𝑇𝑐,𝑚𝑒𝑐 − 𝑇𝑠)𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐 =  (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖)𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 

[2] (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖)𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 = (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒)𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎 

[3] 𝜙𝑐𝑎,𝑛𝑎𝑡 =  (𝑇𝑐,𝑛𝑎𝑡 − 𝑇𝑠)𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡 + (𝑇𝑐,𝑛𝑎𝑡 − 𝑇𝑒)(𝐻𝑣𝑒,𝑛𝑎𝑡 + 𝐻𝑐𝑒,𝑛𝑎𝑡) 

[4] 𝜙𝑐𝑎,𝑚𝑒𝑐 =  (𝑇𝑐,𝑚𝑒𝑐 − 𝑇𝑠)𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐 + (𝑇𝑐,𝑚𝑒𝑐 − 𝑇𝑒)(𝐻𝑣𝑒,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑐𝑒,𝑚𝑒𝑐) 

[5] 𝑇𝑚 = [ 
△𝑡

2𝐶𝑚
(𝜙𝑟,𝑖 + 𝜙𝑟,𝑖−1) + 𝑇𝑚,𝑖−1 (1 − 𝐻𝑟

△𝑡

2𝐶𝑚
)] (1 + 𝐻𝑟

△𝑡

2𝐶𝑚
)

−1
 

 

A equação [5], que permite determinar a temperatura dos elementos de massa 𝑇𝑚, 

encontra-se em função de um fluxo e de uma condutância fontes, 𝜙𝑟 e 𝐻𝑟 respetivamente e a sua 

expressão foi alvo de dedução. 

Uma vez que a expressão inicial que dá origem à equação [5] consiste numa equação 

diferencial de 1ª ordem, recorreu-se ao método Cranck-Nicolson, simplificando o circuito 

apresentado na Figura 6 a um circuito equivalente:  

 

 

 

Figura 8 – Circuito equivalente - Analogia térmica-elétrica para o caso com as persianas totalmente 

levantadas 

 

A simplificação do circuito apresentado na Figura 6 para o observado na Figura 8 foi 

realizada, através de vários passos, assumindo: 

𝐻𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐 = 𝐻𝑣𝑒,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑐𝑒,𝑚𝑒𝑐  

𝐻𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡 = 𝐻𝑣𝑒,𝑛𝑎𝑡 + 𝐻𝑐𝑒,𝑛𝑎𝑡 

𝐻𝑒𝑞2,𝑚𝑒𝑐 =
𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐 × 𝐻𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐

𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐

 

𝐻𝑒𝑞2,𝑛𝑎𝑡 =
𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡 × 𝐻𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡

𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡 + 𝐻𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡
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𝐻𝑒𝑞3 = 𝐻𝑒𝑞2,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑒𝑞2,𝑛𝑎𝑡 +
𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 × 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎

𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 + 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎

 

𝐻𝑒𝑞4 =
𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠 × 𝐻𝑒𝑞3

𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠 + 𝐻𝑒𝑞3

 

𝑇𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐 = 𝑇𝑒 +
𝜙𝑐𝑎,𝑚𝑒𝑐

𝐻𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐

 

𝑇𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡 = 𝑇𝑒 +
𝜙𝑐𝑎,𝑛𝑎𝑡

𝐻𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡

 

𝑇𝑒𝑞2 =

𝐻𝑒𝑞2,𝑚𝑒𝑐 × 𝑇𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑒𝑞2,𝑛𝑎𝑡 × 𝑇𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡 +
𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 × 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎

𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 + 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎
× 𝑇𝑒

𝐻𝑒𝑞2,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑒𝑞2,𝑛𝑎𝑡 +
𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 × 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎

𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 + 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎

 

𝑇𝑒𝑞3 = 𝑇𝑒𝑞2 +
𝜙𝑠𝑡

𝐻𝑒𝑞3

 

 

Observando o circuito apresentado na Figura 8 este pode ser definido pela seguinte expressão: 

𝜙𝑚 − 𝐶𝑚

△ 𝑇𝑚

△ 𝑡
= (𝑇𝑚 − 𝑇𝑒𝑞3)𝐻𝑒𝑞4 + (𝑇𝑚 − 𝑇𝑒)𝐻𝑒𝑚 

 

Discretizando a equação anteriormente apresentada, obtem-se a equação [5]: 

 𝜙𝑚 − 𝐶𝑚
𝑇𝑚,𝑖−𝑇𝑚,𝑖−1

△𝑡
= 𝑇𝑚𝐻𝑒𝑞4 − 𝑇𝑒𝑞3𝐻𝑒𝑞4 + 𝑇𝑚𝐻𝑒𝑚 − 𝑇𝑒𝐻𝑒𝑚 ⇔ 

⇔ 𝜙𝑚 + 𝑇𝑒𝑞3𝐻𝑒𝑞4 + 𝑇𝑒𝐻𝑒𝑚 = 𝐶𝑚
𝑇𝑚,𝑖 − 𝑇𝑚,𝑖−1

△ 𝑡
+ 𝑇𝑚(𝐻𝑒𝑞4 + 𝐻𝑒𝑚) 

 

Na qual o fluxo e condutância fontes, 𝜙𝑟 e 𝐻𝑟, são dados por: 

 𝜙𝑟 = 𝜙𝑚 + 𝑇𝑒𝑞3𝐻𝑒𝑞4 + 𝑇𝑒𝐻𝑒𝑚 

 𝐻𝑟 = 𝐻𝑒𝑞4 + 𝐻𝑡𝑟,𝑒𝑚 

 

Substituíndo, vem: 

𝜙𝑟 = 𝐶𝑚

𝑇𝑚,𝑖 − 𝑇𝑚,𝑖−1

△ 𝑡
+ 𝑇𝑚𝐻𝑟 

 

Uma vez que os valores de temperatura no nó de massa 𝑇𝑚 e do fluxo fonte 𝜙𝑟 correspondem 

ao valor médio, desses mesmos parâmetros, nos instantes actual e anterior, tem-se: 

 

𝜙𝑟,𝑖 + 𝜙𝑟,𝑖−1

2
= 𝐶𝑚

𝑇𝑚,𝑖 − 𝑇𝑚,𝑖−1

△ 𝑡
+

𝑇𝑚,𝑖 + 𝑇𝑚,𝑖−1

2
𝐻𝑟 ⇔ 
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⇔
𝜙𝑟,𝑖 + 𝜙𝑟,𝑖−1

2
= 𝐶𝑚

𝑇𝑚,𝑖 − 𝑇𝑚,𝑖−1

△ 𝑡
+

𝑇𝑚,𝑖 + 𝑇𝑚,𝑖−1

2
𝐻𝑟

𝐶𝑚 △ 𝑡

𝐶𝑚 △ 𝑡
 ⇔ 

⇔
△ 𝑡

2𝐶𝑚

(𝜙𝑟,𝑖 + 𝜙𝑟,𝑖−1) = 𝑇𝑚,𝑖 − 𝑇𝑚,𝑖−1 +
𝑇𝑚,𝑖 + 𝑇𝑚,𝑖−1

2
𝐻𝑟

△ 𝑡

𝐶𝑚

 ⇔ 

⇔
△ 𝑡

2𝐶𝑚

(𝜙𝑟,𝑖 + 𝜙𝑟,𝑖−1) = 𝑇𝑚,𝑖 − 𝑇𝑚,𝑖−1 +
𝑇𝑚,𝑖

2
𝐻𝑟

△ 𝑡

𝐶𝑚

+
𝑇𝑚,𝑖−1

2
𝐻𝑟

△ 𝑡

𝐶𝑚

 ⇔ 

⇔
△ 𝑡

2𝐶𝑚

(𝜙𝑟,𝑖 + 𝜙𝑟,𝑖−1) = 𝑇𝑚,𝑖 (1 + 𝐻𝑟

△ 𝑡

2𝐶𝑚

) + 𝑇𝑚,𝑖−1 (−1 + 𝐻𝑟

△ 𝑡

2𝐶𝑚

)  

⇔
△ 𝑡

2𝐶𝑚

(𝜙𝑟,𝑖 + 𝜙𝑟,𝑖−1) + 𝑇𝑚,𝑖−1 (1 − 𝐻𝑟

△ 𝑡

2𝐶𝑚

) = 𝑇𝑚,𝑖 (1 + 𝐻𝑟

△ 𝑡

2𝐶𝑚

)  

 

Obtendo-se, assim, a expressão final que permite determinar o valor de temperatura no nó 

dos elementos de massa, equação [5]: 

[5]    𝑇𝑚,𝑖 = [ 
△𝑡

2𝐶𝑚
(𝜙𝑟,𝑖 + 𝜙𝑟,𝑖−1) + 𝑇𝑚,𝑖−1 (1 − 𝐻𝑟

△𝑡

2𝐶𝑚
)] (1 + 𝐻𝑟

△𝑡

2𝐶𝑚
)

−1
 

 

 

A fim de possibilitar a resolução das equações [1] a [5], foram definidas as expressões 

para o cálculo dos restantes parâmetros. Estes parâmetros encontram-se em função de valores 

conhecidos e posteriormente apresentados: 

 

 𝐻𝑡𝑟,𝑒𝑚 = (
1

𝐻ℎ
+

1

𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠
)

−1

 

 𝐻ℎ = 𝐻𝑡𝑟𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
+ 𝐻𝑡𝑟𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎

+ 𝐻𝑡𝑟𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠 = ℎ𝑚𝑠 × 𝐴𝑚 

 𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 = ℎ𝑖𝑠 × 𝐴𝑡 

 𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡 = 𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐 = 𝐻𝑡𝑟𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜
+

1

2
𝐻𝑡𝑟𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

+ 2𝐻𝑡𝑟𝑔𝑟𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠   

 𝐻𝑡𝑟𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜
= 𝑈𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜 × 𝐴𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎  

 𝑈𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜 = (
1

𝑈𝐽.𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜∗
− 𝑅𝑠𝑒 + 𝑅𝑠𝑖)

−1

 

 𝐻𝑐𝑒,𝑚𝑒𝑐 = 𝐻𝑡𝑟𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠
+ 𝐻𝑡𝑟𝑔𝑟𝑒𝑙ℎ𝑎

+ 𝐻𝑡𝑟𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
 

 𝐻𝑡𝑟𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠
= 𝑈𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 × 𝐴𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎  

 𝑈𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 = 𝑈𝐽.𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠∗ 

 𝐻𝑐𝑒,𝑛𝑎𝑡 = 𝐻𝑡𝑟𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠
+ 2𝐻𝑡𝑟𝑔𝑟𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠

 

 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎 = 𝜌𝑎𝑟𝑐𝑎𝑟𝑄𝑠𝑎𝑙𝑎  

 𝐻𝑣𝑒,𝑚𝑒𝑐 = 𝜌𝑎𝑟𝑐𝑎𝑟𝑄𝑚𝑒𝑐  

 𝐻𝑣𝑒,𝑛𝑎𝑡 = 𝜌𝑎𝑟𝑐𝑎𝑟𝑄𝑛𝑎𝑡  
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Os valores utilizados para os coeficientes de transferência de calor das janelas exteriores 

e interiores, constituídas por vidro simples e vidro duplo, 𝑈𝐽.𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠∗ e 𝑈𝐽.𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜∗ respetivamente, 

foram retirados do Quadro III.2 do documento ITE 50, elaborado pelo LNEC e apresentam os 

valores de: 6 e 3.5 W/(m2.K), respetivamente [21]. 

Uma vez que, para o caso com as persianas totalmente levantas, o modelo não está sob a 

influência de dispositivos de sombreamento, os ganhos solares para as cavidades ventiladas 

natural e mecanicamente são iguais pois dependem directamente de um fator de ganho solar 𝑔𝑐𝑎 

que, na ausência de persianas, é o mesmo para ambas. O mesmo acontece com os ganhos solares 

que contribuirão para o aquecimento do ar na sala, ou seja, os ganhos solares que provenientes da 

cavidade ventilada naturalmente apresentam o mesmo valor que os ganhos solares provenientes 

da cavidade ventilada mecanicamente. 

O método de cálculo dos fluxos de calor absorvido pelos elementos pesados e armazenado 

no ar interior da sala, 𝜙𝑚 e 𝜙𝑠𝑡 respetivamente, encontra-se descrito na norma EN-ISO 13790 

[18]. 

Tendo em conta os aspectos referidos anteriormente, tem-se: 

 

 𝜙𝑐𝑎,𝑛𝑎𝑡 = 𝜙𝑐𝑎,𝑚𝑒𝑐 = 𝑔𝑐𝑎 × 𝐺𝑠𝑜𝑙 × 𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 × 𝐹𝑠ℎ1 

 𝜙𝑠𝑡 =  (1 −
𝐴𝑚

𝐴𝑡
−

𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡+𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐

9.1𝐴𝑡
) (

1

2
𝜙𝑖𝑛𝑡 + 𝜙𝑠𝑜𝑙) 

 𝜙𝑚 =  
𝐴𝑚

𝐴𝑡
(

1

2
𝜙𝑖𝑛𝑡 + 𝜙𝑠𝑜𝑙) 

 𝜙𝑖𝑛𝑡 = 0 

 𝜙𝑠𝑜𝑙 = 𝜙𝑠𝑜𝑙,𝑛𝑎𝑡 + 𝜙𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑒𝑐 

 𝜙𝑠𝑜𝑙,𝑛𝑎𝑡 = 𝜙𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑒𝑐 = 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑎 × 𝐺𝑠𝑜𝑙 × 𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜 × 𝐹𝑠ℎ2 

 

Os parâmetros anteriormente expressos definem-se como: 

 

 𝐻ℎ:  condutância de transferência de calor por transmissão através de elementos pesados  

(pavimento, paredes exteriores e cobertura) [W/K] 

 𝐻𝑡𝑟𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
: condutância de transferência de calor por transmissão através da parede interior 

(parede que separa a sala da FDP) [W/K] 

 𝐻𝑡𝑟𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠
: condutância de transferência de calor por transmissão através das paredees 

exteriores [W/K] 

 𝐻𝑡𝑟𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎
: condutância de transferência de calor por transmissão através da cobertura [W/K] 

 𝐻𝑡𝑟𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
: condutância de transferência de calor por transmissão através do pavimento [W/K] 

 𝐻𝑡𝑟𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠
: condutância de transferência de calor por transmissão através das janelas 

exteriores (vidro simples) [W/K] 
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 𝐻𝑡𝑟𝐽𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎 𝑐/ 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜
: condutância de transferência de calor por transmissão através das janelas 

interiores (vidro duplo) [W/K] 

 𝐻𝑡𝑟𝑔𝑟𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠
: condutância de transferência de calor por transmissão através das grelhas de ventilação 

[W/K] 

 𝐻𝑡𝑟𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
: condutância de transferência de calor por transmissão através da placa de 

madeira que se encontra no topo do pano exterior da cavidade ventilada mecanicamente [W/K]  

 ℎ𝑚𝑠: coeficiente de transferência de calor entre os elementos pesados e o nó 𝑇𝑠, com valor indicado 

pela norma EN-ISO 13790 de 9.1 W/(m2K) [18] 

 ℎ𝑖𝑠: coeficiente de transferência de calor entre o ar interior da sala e o nó 𝑇𝑠, com valor indicado 

na norma EN-ISO 13790  de 3.45 W/(m2K) [18] 

 𝜌𝑎𝑟: massa volúmica do ar, que a 1 atm e 300 K toma o valor de 1.1614 kg/m3 [23] 

 𝑐𝑎𝑟: calor específico do ar seco, que a 1 atm e 300 K toma o valor de 1007 J/kg/K [23] 

 𝑄𝑠𝑎𝑙𝑎: caudal volúmico de ventilação da sala; caudal mecânico que apresenta o valor de 0,03 m3/s 

[15] 

 𝑄𝑚𝑒𝑐: caudal volúmico de ventilação da cavidade ventilada mecanicamente, 2 × 198 m3/h ⇔ 0.11 

m3/s [15] 

 𝜙𝑖𝑛𝑡: ganhos térmicos internos associados à ocupação, iluminação e equipamentos, que neste caso 

são nulos [W] 

 𝜙𝑠𝑜𝑙: totalidade de ganhos solares para o edifício através dos vãos envidraçados [W] 

 𝑔𝑐𝑎: fator de ganho solar para o ar no interior da cavidade [-] 

 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑎 : fator de ganho solar para o ar no interior da sala [-] 

 𝐺𝑠𝑜𝑙: intensidade da radiação solar global incidente na FDP [W/m2] 

 𝐹𝑠ℎ1: fator de sombreamento da janela exterior, que apresenta um valor unitário pois não existem 

elementos exteriores que causem sombreamento à mesma 

 𝐹𝑠ℎ2: fator de sombreamento da janela reentrante, que apresenta o valor típico de 0.9 

 𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠: área de vidro do pano exterior da FDP  [m2] 

 𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜: área de vidro do pano interior da FDP  [m2] 

 𝐴𝑚: área de massa térmica equivalente dos elementos em contacto com o volume de ar interior  

[m2] 

 𝐴𝑡: área total das superfícies em contacto com o volume de ar interior da sala [m2] 

 △ 𝑡: passo de tempo a analisar [s] 

 

De seguida apresentam-se os parâmetros de entrada que foram determinados e medidos, 

possibilitando a resolução do sistema de equações que modela o comportamento térmico da célula 

de teste.  

Assim, registaram-se, através de medições no local, os dados climáticos referentes ao 

período de análise e determinaram-se os seguintes parâmetros: coeficientes de transferência de 
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calor dos materiais que compõem a célula, fatores de ganho solar para as cavidades e para a sala 

em função da posição das persianas e capacidade térmica mássica da célula. 

 

2.4.3. Coeficientes de transferência de calor 
 

A célula de teste é composta por vários elementos construtivos: três paredes que contactam 

com o exterior, uma parede interior que separa a sala da FDP, cobertura, pavimento em contacto 

com o solo, vidros simples e duplos, caixilharia, grelhas de ventilação, persianas e ar no interior 

de ambas as cavidades. Cada elemento é formado por um ou mais tipos de materiais. 

O fluxo de calor que atravessa um determinado elemento é directamente proporcional ao 

seu coeficiente de transferência de calor, sendo este dado por: 

 

 𝑈𝑗 = 𝑅𝑒𝑞𝑗
= 𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒𝑖  

 𝑅𝑖 =
𝑒𝑖

𝑘𝑖
 

 

Em que: 

 𝑈𝑗: coeficiente de transferência de calor por transmissão do elemento j [W/(m2.K)] 

 𝑅𝑒𝑞𝑗
: resistência térmica equivalente do elemento j [m2.K/W] 

 𝑅𝑖: resistência térmica do material i [m2.K/W] 

 𝑒𝑖: espessura do material i [m] 

 𝑘𝑖: condutividade térmica do material i [W/(m.K)] 

 𝑅𝑠𝑖: resistência térmica superficial interior [m2.K/W] 

 𝑅𝑠𝑒: resistência térmica superficial exterior [m2.K/W] 

 

Os valores das resistências térmicas superficiais, 𝑅𝑠𝑖 e 𝑅𝑠𝑒, variam, dependendo do 

respectivo sentido do fluxo de calor. Estes valores apresentam-se na Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Valores das resistências térmicas superficiais, Rsi e Rse [24] 

 

Uma vez conhecidos os parâmetros que caracterizam cada elemento da célula de teste, 

espessura e condutividade térmica, foram então determinados os respectivos coeficientes de 

transferência de calor, 𝑈𝑗, para cada elemento construtivo. 

Sentido do fluxo de calor 
Resistência térmica superficial [m2.K/W] 

Interior, Rsi Exterior, Rse 

Horizontal  0.13 
 

0.04 Vertical 
ascendente 0.10 

descendente 0.17 
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Tabela 3 - Coeficientes de transferência de calor dos elementos que compõem a célula de teste [15] 

 

O pavimento do edifício em análise encontra-se em contacto direto com o solo o que 

implica que as perdas de calor através deste elemento sejam inferiores às contabilizadas, ao se 

considerar o coeficiente de transferência de calor do pavimento, 0.47 W/(m2.K), apresentado na 

Tabela 3. O solo exerce, assim, um efeito “tampão” atenuando as perdas de calor através do 

pavimento.  

No Despacho 15793-K/2013 é apresentado um método de cálculo para o coeficiente de 

transmissão térmica de pavimentos em contacto com o terreno 𝑈𝑏𝑓, em função da dimensão 

característica do pavimento 𝐵′, resistência térmica de todas as superfícies que o compõem 

exceptuando as superfíciais 𝑅𝑓 e profundidade do isolamento 𝐷 [24]. A dimensão característica 

do pavimento 𝐵′ é determinada através da seguinte expressão: 

 

𝐵′ =
𝐴𝑝

0.5𝑃
 

Em que:  

 

𝐴𝑝 - Área interior útil de pavimento medida pelo interior, que no caso em estudo apresenta 

o valor de 14.62 m2 

Elemento Material 
Espessura 

[cm] 

Condutividade térmica 

[W/(m.K)] 

Coeficiente de transf. 

calor, 𝑼𝒋 [W/(m2.K)] 

 

Parede exterior 

Reboco 1.5 1.15 
 

0.77 
Betão celular autoclavado 30 0.27 

Reboco 1.5 1.15 

Parede interior 
Alumínio 0.2 160 

0.66 
Poliestireno extrudido 5 0.04 

 

Cobertura 

Polietileno 0.2 0.33 
 

2.23 
Laje 14 12 

Betão celular autoclavado 7.5 0.27 

 

Pavimento 

Solo 170 1.14 

 

0.47 

Enrocamento 25 1.2 

Massame armado 10 2 

Betonilha 5 1.35 

Caixilharia/Grelhas Alumínio 2 160 5.88 

Placa de Madeira Madeira 2 0.11 2.84 

Vidro simples Vidro 0.8 1.2 5.66 

 

Vidro duplo 

Vidro 0.6 0.9 
 

2.77 
Ar 1.5 0.17 

Vidro 0.6 0.9 

Cavidade Ar 20 0.03  

Persianas Alumínio 0.1 0.99 3.83 
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𝑃 - Perímetro exposto, caracterizado pelo desenvolvimento total de parede que separa o 

espaço aquecido do exterior, de um espaço não aquecido ou de um edifício adjacente, ou do solo, 

medido pelo interior, apresentando o valor de 12 m 

 

Obteve-se, assim, o valor de 2.44 m para a dimensão característica do pavimento, 𝐵′. A 

resistência térmica de todas as camadas do pavimento, com exclusão de resistências térmicas 

superficiais, 𝑅𝑓, apresenta o valor de 1.787 (m2.K)/W. Uma vez que o pavimento não possui 

isolamento, 𝐷 = 0 m. Através da Tabela 3 do Despacho 15793-K/2013 (Coeficiente de 

transmissão térmica de pavimentos em contacto com o terreno com isolamento contínuo ou sem 

isolamento térmico 𝑈𝑏𝑓 [W/m2.ºC]) conclui-se que, para o caso alvo de estudo, 𝑈𝑏𝑓 toma o valor 

de 0.32 W/(m2.K), valor 30% inferior ao determinado anteriormente (0.47 W/(m2.K)). 

 

A condutância de transferência de calor por transmissão através do pavimento passa assim 

a ser determinada através da seguinte expressão: 

 

𝐻𝑡𝑟𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 𝑈𝑏𝑓 × 𝐴𝑝 

 

2.4.4. Fatores de ganho solar  
 

O fator de ganho solar de uma dada superfície indica a proporção de radiação solar 

incidente que a atravessa, contribuindo para o aquecimento do ar que se encontra a jusante da 

mesma. Este fator depende das propriedades ópticas dos elementos nos quais a radiação solar 

incide, sendo estes, para o caso em que as persianas se encontram totalmente levantadas, a 

transmitância Ƭ, reflectância ρ, e absortância ⍺, dos vidros simples e duplo, constituintes da FDP. 

Tais propriedades encontram-se descritas na tabela seguinte: 

 

Tabela 4 - Propriedades ópticas dos vidros simples e duplo [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidro simples 
(janelas exteriores) 

Ƭo 0.75 

ρo 0.07 

⍺o 0.18 

Vidro duplo 
(janelas interiores) 

Pano 

exterior 

Ƭi 0.6 

ρi 0.17 

⍺i 0.23 

Pano 

interior 

Ƭr 0.78 

ρr 0.07 

⍺r 0.15 



Validação do método horário simplificado – 5R1C com base em medições e 

simulações realizadas no software EnergyPlus 

 

 

Carolina Alexandra Porém dos Santos                                                                                                     35 

 

Sem dispositivos de sombreamento activos, os fatores de ganho solar associados aos fluxos 

de calor que contribuem para o aquecimento do ar que se encontra nas cavidades e na sala, 

denominados 𝑔𝑐𝑎 e 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑎 , respetivamente, foram calculados de acordo com o esquema e 

expressões de seguida apresentados: 

 

Figura 9 - Distribuição da radiação solar incidente nas superfícies da cavidade e sala - caso sem persianas [25] 

 

As expressões utilizadas visando o cálculo dos fatores de ganho solar associados às 

cavidades, 𝑔𝑐𝑎, e à sala, 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑎, são dadas por [25]: 

 

 𝑔𝑐𝑎 = 𝛼0(1 + 𝜌𝑖𝜏0)𝑓𝑜,𝑐𝑎 + 𝛼𝑖𝜏0(1 + 𝜌𝑟𝜏𝑖)𝑓𝑖,𝑐𝑎 + 𝛼𝑟𝜏0𝜏𝑖𝑓𝑟,𝑐𝑎 

 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑎 = 𝜏0𝜏𝑖𝜏𝑟 + 𝛼𝑖𝜏0(1 + 𝜌𝑟𝜏𝑖)𝑓𝑖,𝑟𝑚 + 𝛼𝑟𝜏0𝜏𝑖𝑓𝑟,𝑟𝑚 

 

Onde: 

 𝑓𝑜,𝑐𝑎 =
ℎ𝑠𝑖

ℎ𝑠𝑒+ℎ𝑠𝑖
= 0.24 

 𝑓𝑖,𝑐𝑎 = 𝑓𝑟,𝑟𝑚 =
ℎ𝑠𝑖

ℎ𝑠𝑖+ℎ𝑎𝑟
= 0.70 

 𝑓𝑟,𝑐𝑎 = 𝑓𝑖,𝑟𝑚 =
ℎ𝑎𝑟

ℎ𝑠𝑖+ℎ𝑎𝑟
= 0.30 

 ℎ𝑠𝑖 =
1

𝑅𝑠𝑖
, 𝑅𝑠𝑖 = 0.13 m2.K/W 

 ℎ𝑠𝑒 =
1

𝑅𝑠𝑒
, 𝑅𝑠𝑒 = 0.04 m2.K/W 

 ℎ𝑎𝑟 =
1

𝑅𝑎𝑟
, 𝑅𝑎𝑟 = 0.18 m2.K/W 

 

Foram obtidos os valores de 0.194 e 0.452 para 𝑔𝑐𝑎 e 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑎, respetivamente. 



Validação do método horário simplificado – 5R1C com base em medições e 

simulações realizadas no software EnergyPlus 

 

 

Carolina Alexandra Porém dos Santos                                                                                                     36 

 

2.4.5. Capacidade térmica mássica 
 

A capacidade térmica mássica consiste na grandeza física que determina a variação da 

energia térmica de um elemento ao receber uma determinada quantidade de calor. Quanto maior 

for o valor da capacidade térmica mássica de um corpo, maior é a sua inércia térmica, ou seja, a 

maior é a sua resistência à variação de temperatura e a quantidade de calor que armazena e, 

posterirmente, liberta será, consequentemente, maior. 

Visando o cálculo da capacidade térmica mássica da célula de teste, recorreu-se à seguinte 

expressão [18]: 

 

𝐶𝑚 = ∑ 𝜌𝑖𝑐𝑖𝑒𝑖𝐴𝑠𝑖𝑖       [J/K] 

 

Onde:   

 𝜌𝑖: massa volúmica do elemento i [kg/m3] 

 𝑐𝑖: calor específico do elemento i [J/(K.m2)] 

 𝑒𝑖: espessura do elemento i [m] 

 𝐴𝑠𝑖
: área de superfície do elemento i [m2] 

As áreas das várias superfícies referentes ao cálculo deste parâmtero foram calculadas, a 

partir das dimensões apresentadas na Figura 4, tendo-se obtido os valores de 66.2m2 para a área 

total das superfícies que contactam com o volume de ar interior da sala, 𝐴𝑡, e 58.04 m2 para área 

superficial dos elementos pesados, 𝐴𝑚,: paredes exteriores, pavimento e cobertura. 

Para efeitos de cálculo da capacidade térmica mássica 𝐶𝑚, consideram-se apenas os 

primeiros dez centímetros de espessura do elemento em questão. A Tabela 5 apresenta as 

propriedades térmicas, bem como as respectivas áreas de superfície interior, dos elementos 

construtivos que contribuem para a inércia térmica da célula de teste.  

 

Tabela 5 – Propriedades térmicas e respectivas áreas dos elementos de massa [21] 

 

 Parede exterior Cobertura Pavimento 

 Gesso 
Betão celular 

autoclavado 

Betão celular 

autoclavado 
Laje Argamassa Laje 

Dendidade [kg/m3] 1950 750 750 2100 1800 2100 

Calor específico [J/kg/K] 653 1000 1000 880 1000 880 

Espessura [m] 0.015 0.085 0.075 0.025 0.05 0.05 

Área da superfície 

interior do elemento [m2] 
28.8 28.8 14.62 14.62 14.62 14.62 

Área interior útil de 

pavimento [m2] 
14.62 
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Por unidade de área útil de pavimento obteve-se o valor aproximado de 448.000 J/(K.m2), 

concluindo-se, de acordo com a EN-ISO 13790, que a classe de inércia da célula de teste é muito 

elevada [18]. 

 

2.4.6. Dados climáticos 
 

Para cada caso a analisar foram elaborados ficheiros, em formato Excel, com os seguintes 

parâmetros climáticos referentes ao período em análise: temperatura do ar exterior, 𝑇𝑒,  e radiação 

solar global incidente na fachada, 𝐺𝑠𝑜𝑙.  

Os valores de temperatura do ar exterior, 𝑇𝑒, foram medidos directamente recorrendo ao 

sensor Hobo (U12-013) enquanto que o parâmetro 𝐺𝑠𝑜𝑙 consiste no somatório das componentes 

de radiação solar directa, difusa e reflectida pelo solo e foi determinado através da seguinte 

expressão [26]: 

 

 𝐺𝑠𝑜𝑙 = 𝐺𝛽𝛾
= 𝐾⊥cos (𝜃) + 𝐹𝑐é𝑢𝐷ℎ + 𝐹𝑠𝑜𝑙𝑜𝜌𝑠𝑜𝑙𝑜𝐺ℎ 

 

Onde: 

 𝐾⊥: radiação solar directa normal [W/m2] 

  𝐾⊥ =
𝐾ℎ

sin 𝛼𝑠
 

 𝐷ℎ: radiação solar difusa na horizontal [W/m2] 

 𝐺ℎ: radiação solar global horizontal [W/m2] 

 𝐹𝑐é𝑢: fator de visão 𝐹𝑠𝑢𝑝 → 𝑐é𝑢 [-] 

  𝐹𝑐é𝑢 =
1+cos (𝛽)

2
 

 𝐹𝑠𝑜𝑙𝑜: fator de visão 𝐹𝑠𝑢𝑝 → 𝑠𝑜𝑙𝑜 [-] 

  𝐹𝑠𝑜𝑙𝑜 =
1−cos (𝛽)

2
 

 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑜: refletividade do solo, tendo sido assumido, com base na bibliografia [27] um valor típico de 0.2 

(solo de cor clara e seco) 

 𝜃: ângulo de incidência da radiação solar directa com a normal à superfície [rad] 

 

Por sua vez: 

cos(𝜃) = cos(𝛼𝑠) cos(𝛾) sin(𝛽) + sin(𝛼𝑠) cos (𝛽) 

 

Em que: 

 𝛼𝑠: ângulo de altura solar [rad] 

 𝛽: ângulo da superfíe face ao plano horizontal [rad] 



Validação do método horário simplificado – 5R1C com base em medições e 

simulações realizadas no software EnergyPlus 

 

 

Carolina Alexandra Porém dos Santos                                                                                                     38 

 

 𝛽 = 𝜋/2 rad pois a fachada é uma superfície vertical 

 𝛾: módulo da diferença entre os ângulos de azimute do Sol 𝜑𝑠 e da superfície 𝜓 [rad],  𝛾 = |𝜑𝑠 −  𝜓| 

 

 

Figura 10 - Componentes da radiação solar 

 

Os parâmetros 𝐾ℎ , 𝐷ℎ, 𝐺ℎ , 𝛼𝑠, 𝜑𝑠, 𝜓 foram determinados experimentalmente, no local, 

através de um conjunto de piranómetros (SPN1, Delta-T devices, Kipp and Zonen).  
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Capítulo 3 - Cálculo dinâmico simplificado 
 

3.1. Metodologia 
 

Para efeitos de previsão do comportamento térmico do edifício com FDP implementando 

o modelo horário simplificando – 5R1C, foi utilizada a ferramenta Wolfram Mathematica 10. 

 

Para cada caso a analisar, foram definidos os parâmetros de entrada relativos às 

propriedades térmicas do edifício em estudo e importados os dados climáticos referentes ao 

período em análise, sendo estes: temperatura do ar exterior, 𝑇𝑒, e radiação solar global incidente 

na fachada, 𝐺𝑠𝑜𝑙.  

Algumas das equações que modelam o comportamento térmico do edifício variam em 

função da posicionamento das persianas, tendo sido deduzidas e implementadas para cada caso 

em particular, visando a simulação térmica da célula de teste, ao longo de um período de seis dias. 

Como referido no capítulo anterior, efectuaram-se simulações considerando as persianas 

totalmente levantadas, com um ângulo de abertura de 45º e totalmente fechadas, sendo que os 

períodos analisados foram, respetivamente: 17 a 22 de Outubro, 22 a 27 de Setembro e 9 a 14 de 

Outubro, do ano 2013 [15]. 

 

Visando a modelação dos três casos em estudo, consideraram-se os seguintes parâmetros 

de entrada no modelo:  pé direito, coeficientes de transmissão de calor e respectivas áreas úteis 

dos elementos que compõem o edifício, fatores de ganho solar referente às cavidades 𝑔𝑐𝑎, e à sala 

𝑔𝑠𝑎𝑙𝑎, área total das superfícies que contactam com o volume de ar interior 𝐴𝑡, área dos elementos 

de massa 𝐴𝑚, capacidade térmica mássica 𝐶𝑚, caudal volúmico de ventilação da sala 𝑄𝑠𝑎𝑙𝑎, 

caudal volúmico de ventilação da cavidade ventilada mecanicamente 𝑄𝑚𝑒𝑐, fatores de 

sombreamento das janelas exterior 𝐹𝑠ℎ1 e interior 𝐹𝑠ℎ2, passo de tempo △ 𝑡, coeficiente de 

transferência de calor entre os elementos pesados e o nó 𝑇𝑠, ℎ𝑚𝑠, e coeficiente de transferência de 

calor entre o ar interior da sala e o nó 𝑇𝑠, ℎ𝑖𝑠, com os valores indicados na norma EN-ISO 13790, 

9.1 W/(m2K) e 3.45 W/(m2K) respetivamente [18]. 

Definidos e quantificados os parâmentros acima descriminados, a fase seguinte consistiu 

na importação do ficheiro Excel com os respectivos dados climáticos ao período em análise. 

Embora o período analisado seja composto por seis dias consecutivos, foram, adicionalmente, 

utilizados dados climáticos referentes aos dois dias anteriores ao período em análise visando o 

“aquecimento” do modelo. 

Relativamente à temperatura dos elementos de massa, uma vez que esta depende do seu 

valor no instante de tempo anterior, admitiu-se que para o primeiro instante os elementos de massa 
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se encontram à temperatura do ar interior da sala, medida localmente, nesse mesmo instante, isto 

é:  𝑇𝑚,𝑡=0 ("5𝑅1𝐶") = 𝑇𝑖,𝑡=1 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜) 

 

Aplicando o modelo, as equações que modelam o comportamento térmico do edifício 

foram resolvidas, tendo-se obtido os valores de temperatura média do ar para cada nó, 

correspondente a uma zona térmica, para cada caso analisado.  

Adicionalmente, uma vez que as necessidades energéticas estão relacionadas com a 

temperatura de conforto, procedeu-se também ao cálculo da temperatura operativa do ar na sala 

(não tendo este parâmetro representação física no diagrama termico-elétrico). Para o efeito, 

recorreu-se à expressão apresentada na norma EN-ISO 13790 [18]: 

 

 𝑇𝑜𝑝 =
3

10
𝑇𝑖 +

7

10
𝑇𝑠 

 

Dado que o principal propósito deste trabalho consiste na validação do modelo horário 

simplificado – 5R1C, os valores de temperatura (média do ar da sala e cavidades e operativa da 

sala) obtidos através do mesmo serão comparados com os respectivos valores resultantes de 

medições realizadas localmente e provenientes de simulações efectuadas no software open source 

EnergyPlus, modelo anteriormente validado. 

 

Os casos analisados apresentam-se de seguida e foram divididos em duas categorias: com 

e sem persianas. 

 

3.2. Modelação do caso - sem persianas 
 

Como tem sido referido, até aqui, inicialmente modelou-se o edifício para o caso mais 

simples, ou seja, com as persianas totalmente levantadas. Neste caso não existe influência dos 

dispositivos de sombreamento e as equações que caracterizam o comportamento térmico do 

edifício foram, anteriormente, apresentadas no Capítulo 2: equações [1] a [5].  

A temperatura média do ar no interior de ambas as cavidades depende dos respetivos 

caudais de ventilação. Uma vez que os ensaios foram realizados num local e num período de 

tempo em que os valores da velocidade de vento era desprezável, não contribuíndo para o caudal 

de ventilação na cavidade ventilada naturalmente 𝑄𝑛𝑎𝑡, assumiu-se, assim, que este seria 

unicamente de origem térmica, variando em função da diferença de temperaturas entre o ar no 

interior da cavidade e o ar exterior, tendo sido calculado a partir da seguinte expressão [28]: 
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𝑄𝑛𝑎𝑡 = 𝐶𝑑𝐴𝑎𝑏
√𝑔 × 𝑑𝐻 ×

|𝑇𝑐,𝑛𝑎𝑡 − 𝑇𝑒|

300
 

 

Em que: 

 𝑄𝑛𝑎𝑡: caudal volúmico de ventilação natural [m3/s] 

 𝐶𝑑: coeficiente de descarga, que apresenta o valor de 0.4 [-] 

 𝐴𝑎𝑏: área útil das grelhas de ventilação visando a entrada e saída de ar [m2] 

 𝑔: constante de aceleração gravítica, que toma o valor de 9.8 [m/s2] 

 𝑑𝐻: distância vertical entre a entrada e saída de ar [m] 

 𝑇𝑐,𝑛𝑎𝑡: temperatura média do ar no interior da cavidade ventilada naturalmente[K] 

 𝑇𝑒: temperatura do ar exterior [K] 

 

Admitiu-se o valor de 0.4 para o coeficiente de descarga, 𝐶𝑑, uma vez que foi este o valor 

utilizado nas simulações realizadas no software EnergyPlus e, uma vez que um dos objectivos 

deste trabalho consiste na comparação de valores obtidos através de diferentes metodologias 

(modelo horário simplificado – 5R1C e EnergyPlus), os pressupostos mantiveram-se. 

No que diz respeito à cavidade ventilada mecanicamente, a temperatura média do ar no 

interior da mesma depende, igualmente, da diferença de temperaturas entre o ar no interior da 

cavidade e o ar exterior, porém, para este caso, o valor do caudal mecânico é conhecido, tomando 

o valor de 0.11 m3/s. 

 

3.3. Modelação dos casos – com persianas 
 

Com os dispositivos de sombreamento activos, ambas as cavidades da FDP se subdividem 

em duas zonas térmicas distintas: cavidade externa e cavidade interna. 

Existem, assim, dois nós de temperatura do ar no interior de cada cavidade: temperatura 

média do ar na cavidade exterior 𝑇𝑐𝑒,𝑁𝐴𝑇 e 𝑇𝑐𝑒,𝑀𝐸𝐶 e temperatura média do ar na cavidade interior 

𝑇𝑐𝑖,𝑁𝐴𝑇 e 𝑇𝑐𝑖,𝑀𝐸𝐶, para as cavidades ventiladas natural e mecanicamente, respetivamente. 

O modelo que simula o comportamento térmico da célula de teste possui, agora, cinco 

zonas térmicas: sala, duas cavidades exteriores e duas cavidades interiores. O diagrama térmico-

elétrico representativo do modelo horário simplificado – 5R1C para os casos com as persianas 

activas (com um ângulo de abertura de 45º e totalmente fechadas) apresenta-se, de seguida, na 

Figura 11. 
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Figura 11 - Analogia térmica-elétrica da célula para os casos: persianas a 45º e totalmente fechadas 

Modelo horário simplificado - 5R1C – cinco zonas térmicas 

 

Para ambos os casos com as persianas activas, existe transferência de calor por transmissão 

através das lâminas e os ganhos solares são distribuídos pelo ar nas cinco zonas térmicas. Esta 

repartição de ganhos de origem solar depende, agora, não só das propriedades ópticas dos vidros 

que constituem a FDP, mas também das propriedades ópticas das lâminas: transmitância Ƭb, 

absortância ⍺b e reflectância ρb (o índice b está associado a “blind”). 

Foram então determinados os fatores de ganho solar associados à sala e às cavidades 

exterior e interior natural e mecanicamente ventiladas. 

As lâminas que se encontram na cavidade ventilada mecanicamente são de cor clara 

(brancas) enquanto que na cavidade ventilada naturalmente as lâminas apresentam uma 

tonalidade média (cinza). As propriedades ópticas das lâminas são, por isso, diferentes, motivo 

pelo qual o fator de ganho solar para cada cavidade é distinto. 

Os fatores de ganho solar para as cavidades externa e interna e para a sala, denominados 

𝑔𝑜𝑐𝑎, 𝑔𝑖𝑐𝑎 e 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑎, respetivamente, foram determinados de acordo com os esquemas e expressões 

seguidamente apresentandos [26]: 
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Figura 12 - Distribuição da radiação solar incidente 

nas superfícies da cavidade e sala – persianas 

totalmente fechadas 

 

Figura 13 - Distribuição da radiação solar incidente 

nas superfícies da cavidade e sala – persianas a 45º 

 

Os fatores de ganho solar para as cavidades externa, interna e sala foram, deste modo, 

determinados, a partir das seguintes expressões [26]: 

 

 𝑔𝑜𝑐𝑎 = 𝛼0(1 + 𝜌𝑏𝜏0)𝑓𝑜,𝑜𝑐𝑎 + 𝛼𝑏𝜏0(1 + 𝜌𝑖𝜏𝑏)𝑓𝑏,𝑜𝑐𝑎 

 𝑔𝑖𝑐𝑎 = 𝛼𝑏𝜏0(1 + 𝜌𝑖𝜏𝑏)𝑓𝑏,𝑖𝑐𝑎 + 𝛼𝑖𝜏𝑏𝜏0(1 + 𝜌𝑟𝜏𝑖)𝑓𝑖,𝑐𝑎 + 𝛼𝑟𝜏𝑖𝜏𝑏𝜏0𝑓𝑟,𝑖𝑐𝑎 

 𝑔𝑠𝑎𝑙𝑎 = 𝜏𝑟𝜏𝑖𝜏𝑏𝜏0 + 𝛼𝑖𝜏𝑏𝜏0(1 + 𝜌𝑟𝜏𝑖)𝑓𝑖,𝑟𝑚 + 𝛼𝑟𝜏𝑖𝜏𝑏𝜏0𝑓𝑟,𝑟𝑚 

 

Onde: 

 𝑓𝑜,𝑐𝑎 = 𝑓𝑜,𝑜𝑐𝑎 =
ℎ𝑠𝑖

ℎ𝑠𝑖+ℎ𝑠𝑒
= 0.24 

 𝑓𝑖,𝑐𝑎 = 𝑓𝑟,𝑟𝑚 =
ℎ𝑠𝑖

ℎ𝑠𝑖+ℎ𝑎𝑟
= 0.70 

 𝑓𝑟,𝑐𝑎 = 𝑓𝑖,𝑟𝑚 = 𝑓𝑟,𝑖𝑐𝑎 =
ℎ𝑎𝑟

ℎ𝑠𝑖+ℎ𝑎𝑟
= 0.30 

 𝑓𝑏,𝑜𝑐𝑎 = 𝑓𝑏,𝑖𝑐𝑎 =
ℎ𝑠𝑖

ℎ𝑠𝑖+ℎ𝑠𝑖
= 0.5  

 

Os índices o, i, r e b referem-se ao vidro simples, pano exterior do vidro duplo, pano interior 

do vidro duplo e lâminas, respetivamente. 

 

As propriedades ópticas das lâminas bem como os valores obtidos para os fatores de ganho 

solar para os casos com persianas, são apresentados na Tabela 6. No que toca às propriedades 

referentes ao vidro simples e ambos os panos do vidro duplo, estas encontram-se descritas, 

anteriormente, na Tabela 4. 
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Tabela 6 - Propriedades ópticas das lâminas e fatores de ganho solar da sala e cavidades externas e internas [15] 

 45º Totalmente Fechadas 

 
Persianas brancas 

(MEC) 

Persianas cinza 

(NAT) 

Persianas brancas 

(MEC) 

Persianas cinza 

(NAT) 

ρb 0.518 0.575 0.691 0.767 

Ƭb 0.104 0.115 0.000 0.000 

⍺b 0.378 0.310 0.309 0.233 

g oca 0.203 0.179 0.180 0.154 

g ica 0.159 0.135 0.116 0.087 

g gl 0.047 0.052 0.000 0.000 

 

Os valores das propriedades ópticas das lâminas para um ângulo de abertura de 45º, 

quantificados na tabela anterior, resultam da seguinte correcção face à situação em estas se 

encontram totalmente fechadas [29]: 

 𝜏𝑏
45º = 𝜏𝑏

𝑐𝑜𝑟𝑟 = 0.65𝜏𝑏 + 0.15𝜌𝑏 

 𝜌𝑏
45º = 𝜌𝑏

𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝜌𝑏(0.75 + 0.7𝜏𝑏) 

 

Cada cavidade da FDP é composta por duas zonas térmicas separadas por lâminas. Para 

esta situação foi essencial definir-se uma distribuição dos ganhos solares e dos caudais de 

ventilação para ambas as zonas de ambas as cavidades (externa e interna). 

 

 

Figura 14 - Distribuição dos ganhos solares – cavidades (externa e interna) e sala 

 

Os ganhos solares para as cavidades externas e internas, ventiladas mecanica e 

naturalmente foram distribuídos e foi-lhes atribuída a seguinte nomenclatura: 𝜙𝑐𝑎,𝑒𝑥𝑡𝑀𝐸𝐶
, 

𝜙𝑐𝑎,𝑒𝑥𝑡𝑁𝐴𝑇
, 𝜙𝑐𝑎,𝑖𝑛𝑡𝑀𝐸𝐶

, 𝜙𝑐𝑎,𝑖𝑛𝑡𝑁𝐴𝑇
, dependendo directamente dos respectivos fatores de ganho 

solar: 𝑔𝑜𝑐𝑎𝑀𝐸𝐶
, 𝑔𝑜𝑐𝑎𝑁𝐴𝑇

, 𝑔𝑖𝑐𝑎𝑀𝐸𝐶
 e 𝑔𝑖𝑐𝑎𝑁𝐴𝑇

.  
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Os fatores de ganho solar acima referidos foram calculados através das seguintes 

expressões: 

 

 𝜙𝑐𝑎,𝑒𝑥𝑡𝑀𝐸𝐶
= 𝑔𝑜𝑐𝑎𝑀𝐸𝐶

× 𝐺𝑠𝑜𝑙 × 𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 × 𝐹𝑠ℎ1 

 𝜙𝑐𝑎,𝑒𝑥𝑡𝑁𝐴𝑇
= 𝑔𝑜𝑐𝑎𝑁𝐴𝑇

× 𝐺𝑠𝑜𝑙 × 𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 × 𝐹𝑠ℎ1 

 𝜙𝑐𝑎,𝑖𝑛𝑡𝑀𝐸𝐶
= 𝑔𝑖𝑐𝑎𝑀𝐸𝐶

× 𝐺𝑠𝑜𝑙 × 𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 × 𝐹𝑠ℎ1 

 𝜙𝑐𝑎,𝑖𝑛𝑡𝑁𝐴𝑇
= 𝑔𝑖𝑐𝑎𝑁𝐴𝑇

× 𝐺𝑠𝑜𝑙 × 𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 × 𝐹𝑠ℎ1 

 

Os ganhos solares que contribuem para o aquecimento do ar no interior da sala, 𝜙𝑠𝑜𝑙, 

resultam da soma dos ganhos solares que chegam à sala através da cavidade ventilada 

mecanicamente 𝜙𝑠𝑜𝑙𝑀𝐸𝐶
 e da cavidade ventilada naturalmenente 𝜙𝑠𝑜𝑙𝑁𝐴𝑇

, isto é: 

 

 𝜙𝑠𝑜𝑙 = 𝜙𝑠𝑜𝑙𝑀𝐸𝐶
+ 𝜙𝑠𝑜𝑙𝑁𝐴𝑇

 

 

Em que: 

 

 𝜙𝑠𝑜𝑙𝑀𝐸𝐶
= 𝑔𝑔𝑙𝑀𝐸𝐶

× 𝐺𝑠𝑜𝑙 × 𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜 × 𝐹𝑠ℎ2 

 𝜙𝑠𝑜𝑙𝑁𝐴𝑇
= 𝑔𝑔𝑙𝑁𝐴𝑇

× 𝐺𝑠𝑜𝑙 × 𝐴𝑣𝑖𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑜 × 𝐹𝑠ℎ2 

 

Relativamente aos caudais de ventilação nas cavidades, natural e mecanicamente 

ventiladas, estes também se distribuem a montante e a jusante das lâminas, com proporções 

distintas, dependendo do tipo de ventilação e da posição e disposição das persianas. 

 

 

 

Figura 15 - Distribuição do caudal de ventilação a montante e a jusante das lâminas 
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Uma vez que o caudal de ventilação é directamente proporcional à velocidade do 

escoamento, com base na bibliografia apropriada efectuou-se uma média ponderada da velocidade 

do ar antes e após as persianas [30]. 

Para efeitos de cálculo, foram, assim, assumidas as seguintes distribuições de caudal na 

cavidade ventilada mecanicamente: 

Tabela 7 - Proporções do caudal de ventilação mecânico em ambas as zonas da cavidade [30] 

 

 

Relativamente ao caudal de origem natural, este distribui-se equitativamente pelas 

cavidades externa e interna, para ambos os casos.. 

 

Posto isto, as equações que modelam o comportamento térmico da célula de teste para os 

casos com persianas são: 

 

[6] (𝑇𝑚 − 𝑇𝑠)𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠 + 𝜙𝑠𝑡 + (𝑇𝑐𝑖,𝑚𝑒𝑐 − 𝑇𝑠)𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐 + (𝑇𝑐𝑖,𝑛𝑎𝑡 − 𝑇𝑠)𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡 =  (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖)𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 

[7] (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖)𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 = (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒)𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎 

[8] 𝜙𝑐𝑎,𝑖𝑛𝑡𝑀𝐸𝐶
= (𝑇𝑐𝑖,𝑚𝑒𝑐 − 𝑇𝑠)𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐 + (𝑇𝑐𝑖,𝑚𝑒𝑐 − 𝑇𝑒)(%𝑄𝑚𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡

× 𝐻𝑣𝑒,𝑚𝑒𝑐)   

[9] 𝜙𝑐𝑎,𝑖𝑛𝑡𝑁𝐴𝑇
= (𝑇𝑐𝑖,𝑛𝑎𝑡 − 𝑇𝑠)𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡 + (𝑇𝑐𝑖,𝑛𝑎𝑡 − 𝑇𝑒) (1200 ×

𝑄𝑛𝑎𝑡

2
) 

[10] 𝜙𝑐𝑎,𝑒𝑥𝑡𝑀𝐸𝐶
= (𝑇𝑐𝑒,𝑚𝑒𝑐 − 𝑇𝑐𝑖,𝑚𝑒𝑐)𝐻𝑙𝑎𝑚 + (𝑇𝑐𝑒,𝑚𝑒𝑐 − 𝑇𝑒)(%𝑄𝑚𝑒𝑐𝑒𝑥𝑡

× 𝐻𝑣𝑒,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑐𝑒,𝑚𝑒𝑐) 

[11] 𝜙𝑐𝑎,𝑖𝑛𝑡𝑁𝐴𝑇
= (𝑇𝑐𝑒,𝑛𝑎𝑡 − 𝑇𝑐𝑖,𝑛𝑎𝑡)𝐻𝑙𝑎𝑚 + (𝑇𝑐𝑒,𝑛𝑎𝑡 − 𝑇𝑒) (1200 ×

𝑄𝑛𝑎𝑡

2
+ 𝐻𝑐𝑒,𝑛𝑎𝑡) 

[12] 𝑄𝑛𝑎𝑡 = 𝐶𝑑 × 𝐴𝑎𝑏 × √𝑔 × 𝑑𝐻 ×
𝑇𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘−𝑇𝑒

𝑇𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘
 

 

Onde: 

 𝑇𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 =
𝑇𝑐𝑖,𝑛𝑎𝑡  +𝑇𝑐𝑒,𝑛𝑎𝑡

2
 

 𝐻𝑙𝑎𝑚 = 𝑈𝑙𝑎𝑚 × 𝐴𝑙𝑎𝑚 

 

Cavidade ventilada 

mecanicamente 
Posição das persianas 

 Ângulo de abertura a 45º Totalmente fechadas 

Caudal externo 

(%𝑸𝒎𝒆𝒄𝒆𝒙𝒕
) 

50% 30% 

Caudal interno 

(%𝑸𝒎𝒆𝒄𝒊𝒏𝒕
) 

50% 70% 
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A equação que permite determinar a temperatura dos elementos de massa 𝑇𝑚, visando a 

resolução do sistema de equações é dada pela expressão [5] definida no Capítulo 2, porém 

englobando as persianas no sistema, os termos fontes diferem dos determinados anteriormente. 

Repetindo o mesmo processo, procedeu-se à simplificação da analogia térmica-elétrica 

apresentada na Figura 11  ao circuito equivalente seguinte (Figura 16): 

 

 

 

Figura 16 - Circuito equivalente - Analogia térmica-elétrica para os casos com persianas activas (ângulo de 

abertura de 45º e totalmente fechadas) 

 

Deste modo, os termos fonte 𝜙𝑟 e 𝐻𝑟 foram recalculados: 
 

 𝐻𝑟 = 𝐻𝑒𝑞5 + 𝐻𝑡𝑟,𝑒𝑚 

 𝜙𝑟 = 𝑇𝑒𝑞4 × 𝐻𝑒𝑞5 + 𝑇𝑒 × 𝐻𝑡𝑟,𝑒𝑚 + 𝜙𝑚 

 

Em que: 

 

𝐻𝑣𝑒1,𝑚𝑒𝑐 = %𝑄𝑚𝑒𝑐𝑒𝑥𝑡
× 𝐻𝑣𝑒,𝑚𝑒𝑐  

𝐻𝑣𝑒2,𝑚𝑒𝑐 = %𝑄𝑚𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡
× 𝐻𝑣𝑒,𝑚𝑒𝑐 

𝐻𝑣𝑒1,𝑛𝑎𝑡 = 𝐻𝑣𝑒2,𝑛𝑎𝑡 = 1200 ×
𝑄𝑛𝑎𝑡

2
 

𝐻𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐 = 𝐻𝑣𝑒1,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑐𝑒,𝑚𝑒𝑐  

𝐻𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡 = 𝐻𝑣𝑒1,𝑛𝑎𝑡 + 𝐻𝑐𝑒,𝑛𝑎𝑡 

𝐻𝑒𝑞1,𝑚𝑒𝑐 =
𝐻𝑙𝑎𝑚 × 𝐻𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐

𝐻𝑙𝑎𝑚 + 𝐻𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐

 

𝐻𝑒𝑞1,𝑛𝑎𝑡 =
𝐻𝑙𝑎𝑚 × 𝐻𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡

𝐻𝑙𝑎𝑚 + 𝐻𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡

 

𝐻𝑒𝑞2,𝑚𝑒𝑐 = 𝐻𝑒𝑞1,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑣𝑒2,𝑚𝑒𝑐  

𝐻𝑒𝑞2,𝑛𝑎𝑡 = 𝐻𝑒𝑞1,𝑛𝑎𝑡 + 𝐻𝑣𝑒2,𝑛𝑎𝑡 

𝐻𝑒𝑞3,𝑚𝑒𝑐 =
𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐 × 𝐻𝑒𝑞2,𝑚𝑒𝑐

𝐻𝑠𝑐,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑒𝑞2,𝑚𝑒𝑐

 

𝐻𝑒𝑞3,𝑛𝑎𝑡 =
𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡 × 𝐻𝑒𝑞2,𝑛𝑎𝑡

𝐻𝑠𝑐,𝑛𝑎𝑡 + 𝐻𝑒𝑞2,𝑛𝑎𝑡
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𝐻𝑒𝑞4 = 𝐻𝑒𝑞3,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑒𝑞3,𝑛𝑎𝑡 +
𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 × 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎

𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 + 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎

 

𝐻𝑒𝑞5 =
𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠 × 𝐻𝑒𝑞4

𝐻𝑡𝑟,𝑚𝑠 + 𝐻𝑒𝑞4

 

𝑇𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐 = 𝑇𝑒 +
𝜙𝑐𝑎,𝑒𝑥𝑡𝑀𝐸𝐶

𝐻𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐

 

𝑇𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡 = 𝑇𝑒 +
𝜙𝑐𝑎,𝑒𝑥𝑡𝑁𝐴𝑇

𝐻𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡

 

𝑇𝑒𝑞1,𝑚𝑒𝑐 = 𝑇𝑒𝑞,𝑚𝑒𝑐 +
𝜙𝑐𝑎,𝑖𝑛𝑡𝑀𝐸𝐶

𝐻𝑒𝑞1,𝑚𝑒𝑐

 

𝑇𝑒𝑞1,𝑛𝑎𝑡 = 𝑇𝑒𝑞,𝑛𝑎𝑡 +
𝜙𝑐𝑎,𝑖𝑛𝑡𝑁𝐴𝑇

𝐻𝑒𝑞1,𝑛𝑎𝑡

 

𝑇𝑒𝑞2,𝑚𝑒𝑐 =
𝐻𝑒𝑞1,𝑚𝑒𝑐 × 𝑇𝑒𝑞1,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑣𝑒2,𝑚𝑒𝑐 × 𝑇𝑒

𝐻𝑒𝑞2,𝑚𝑒𝑐

 

𝑇𝑒𝑞2,𝑛𝑎𝑡 =
𝐻𝑒𝑞1,𝑛𝑎𝑡 × 𝑇𝑒𝑞1,𝑛𝑎𝑡 + 𝐻𝑣𝑒2,𝑛𝑎𝑡 × 𝑇𝑒

𝐻𝑒𝑞2,𝑛𝑎𝑡

 

𝑇𝑒𝑞3 =

𝐻𝑒𝑞3,𝑚𝑒𝑐 × 𝑇𝑒𝑞2,𝑚𝑒𝑐 + 𝐻𝑒𝑞3,𝑛𝑎𝑡 × 𝑇𝑒𝑞2,𝑛𝑎𝑡 + (
𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 × 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎

𝐻𝑡𝑟,𝑖𝑠 + 𝐻𝑣𝑒,𝑠𝑎𝑙𝑎
) × 𝑇𝑒

𝐻𝑒𝑞4

 

𝑇𝑒𝑞4 = 𝑇𝑒𝑞3 +
𝜙𝑠𝑡

𝐻𝑒𝑞4

 

 

 

Têm-se, assim, os casos de estudo apresentados. 

 

No capítulo seguinte serão apresentados os perfis de temperatura do ar obtidos para cada 

zona térmica, para as várias posições das lâminas, bem como a sua comparação com os valores 

medidos e resultados obtidos por simulação através da ferramenta EnergyPlus. Os resultados 

obtidos pelo modelo horário serão alvo de análise tendo por base indicadores de erro e a sua 

validação terá como referência a precisão de estudos de simulação térmica previamente validados. 
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Capítulo 4 - Validação do Modelo Horário Simplificado – 5R1C 
 

O presente capítulo apresenta os passos realizados para a validação do modelo horário 

simplificado - 5R1C implementado ao edifício alvo de estudo: célula de teste com FDP, sem 

climatização, ocupação ou qualquer tipo de ganhos internos. Segue-se, portanto, uma breve 

descrição dos passos realizados: 

1. Apresentação dos perfis de temperatura do ar em cada zona térmica, obtidos por 

simulação através do modelo horário simplificado – 5R1C, para cada caso; 

2. Comparação dos valores obtidos através do modelo horário com os valores de 

referência, medidos localmente e obtidos por simulação utilizando a ferramenta 

EnergyPlus; 

3. Análise dos resultados obtidos, através do modelo horário, com base indicadores de 

erro (em graus Celsius e percentuais); 

4. Comparação da precisão do modelo horário com a precisão de estudos de simulação 

térmica anteriormente validados, servindo de referência à validação do modelo 

horário simplificado – 5R1C, foco deste trabalho. 

 

Apresentam-se, de seguida, os perfis de temperatura média do ar para cada zona térmica da 

célula de teste (sala e cavidades), bem como a temperatura operativa do ar na sala, para as 

diferentes posições das lâminas. 

 

4.1. Resultados 
 

Os gráficos que se seguem apresentam os perfis de temperatura do ar na sala e cavidades, 

para cada caso estudado, efectuando a comparação entre os resultados obtidos através do modelo 

horário simplificado – 5R1C (linha a azul) com os valores medidos localmente (linha amarela) e, 

ainda, com os resultados das simulações realizadas na ferramenta EnergyPlus (linha vermelha). 
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4.1.1. Persianas totalmente levantadas 
 

 

Figura 17 - Temperatura média do ar na sala - persianas totalmente levantadas 

 

 

Figura 18 - Temperatura média do ar na cavidade ventilada naturalmente - persianas totalmente levantadas 
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Figura 19 - Temperatura média do ar na cavidade ventilada mecanicamente - persianas totalmente levantadas 

 

 

Figura 20 - Temperatura operativa do ar na sala – persianas totalmente levantadas 

 

Como se pode observar a partir dos gráficos anteriormente apresentados pelas Figuras 

17 e 20, aplicando o método horário simplificado ao caso em estudo, os valores de temperatura 

média e operativa do ar na sala possuem algumas oscilações, sendo estas mais significativas no 

primeiro e quarto dias do período em análise, quando comparados com os valores obtidos por 

simulação em EnergyPlus e medições. Os dias mencionados correspondem aos dias de forte 

intensidade de radiação solar. Verifica-se, ainda, um ligeiro avanço destes perfis face aos obtidos 

através das restantes metodologias. 

O ar da cavidade ventilada naturalmente, como mostra a Figura 18, apresenta valores de 

temperatura superiores nos “picos”, associados aos períodos com maior intensidade de radiação 

solar. Na cavidade ventilada mecanicamente (Figura 19) estes “picos” são menos expressivos. 
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Nos perfis de temperatura do ar em ambas as cavidades, o perfil referente ao modelo horário 

comporta-se de modo semelhante ao perfil resultante das simulações em Energy Plus, enquanto 

que o perfil de referência, proveniente das medições realizadas no local, apresenta valores de 

temperatura do ar inferiores nos “picos” de radiação solar. 

 

4.1.2. Persianas com ângulo de abertura de 45º 
 

 

Figura 21 - Temperatura média do ar na sala - persianas a 45º 

 

Figura 22 - Temperatura média do ar na cavidade interna ventilada naturalmente - persianas a 45º 
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Figura 23 - Temperatura média do ar na cavidade externa ventilada naturalmente - persianas a 45º 

 

Figura 24 - Temperatura média do ar na cavidade interna ventilada mecanicamente - persianas a 45º 

 

Figura 25 - Temperatura média do ar na cavidade externa ventilada mecanicamente - persianas a 45º 
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Figura 26 - Temperatura operativa do ar na sala - persianas a 45º 

 

Quando as lâminas se posicionam com um ângulo de abertura de 45º, os perfis de 

temperatura (média e operativa) do ar no interior da sala, como mostram as Figuras 21 e 26, 

possuem picos associados aos períodos de elevada intensidade de radiação solar, como é exemplo 

o primeiro dia, e o recíproco ocorre nos períodos com pouca intensidade de radiação, como se 

pode observar nos últimos três dias do período em análise. Os perfis resultantes de medições 

apresentam um comportamento mais estável, possuindo uma menor amplitude de valores 

enquanto que os perfis referentes à implementação do modelo horário apresentam acentuadas 

oscilações, não conseguindo acompanhar o comportamento dos resultados provenientes das 

restantes metodologias. 

Implementando o modelo horário, a temperatura do ar em ambas as cavidades internas 

apresenta valores bastante semelhantes aos provenientes das simulações realizadas no software 

EnergyPlus (Figuras 22 e 24). A cavidade externa ventilada naturalmente (Figura 23) apresenta 

valores idênticos aos obtidos através das simulações na ferramenta EnergyPlus enquanto que o 

perfil de temperatura do ar na cavidade externa ventilada mecanicamente (Figura 25) apresenta 

ligeiras oscilações associadas, novamente, aos picos de radiação solar. 
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4.1.3. Persianas totalmente fechadas 

 

 

Figura 27 - Temperatura média do ar na sala - persianas totalmente fechadas 

 

 

Figura 28 - Temperatura média do ar na cavidade interna ventilada naturalmente - persianas totalmente 

fechadas 
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Figura 29 - Temperatura média do ar na cavidade externa ventilada naturalmente - persianas totalmente 

fechadas 

 

Figura 30 - Temperatura média do ar na cavidade interna ventilada mecanicamente - persianas totalmente 

fechadas 
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Figura 31 - Temperatura média do ar na cavidade externa ventilada mecanicamente - persianas totalmente 

fechadas 

 

 

Figura 32 - Temperatura operativa do ar na sala - persianas totalmente fechadas 

 

Nos últimos três dias do período em análise, os valores de temperatura (média e operativa) 

do ar da sala (Figuras 27 e 32) gerados pelo modelo horário apresentam grandes oscilações, 

discordando da realidade (valores medidos). Os valores obtidos são significativamente inferiores 

aos medidos e gerados por simulação térmica em EnergyPlus, nos períodos de fraca intensidade 

de radiação solar, ou seja, no início das manhãs e ao anoitecer.  

Relativamente aos perfis de temperatura do ar em ambas as zonas das cavidades (externa 

e interna), de um modo geral, os resultados são positivos quando comparados com os obtidos 

pelas outras metodologias, como revelam as Figuras 28, 29, 30 e 31. 
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O perfil de temperatura do ar na cavidade interna ventilada naturalmente (Figura 28) é 

idêntico ao perfil obtido através das simulações em EnergyPlus embora, ambos, assumam valores 

inferiores aos de referência nos picos de radiação solar. Os resultados obtidos pelo modelo horário 

para os valores de temperatura do ar nas cavidades externa ventilada naturalmente (Figura 29) e 

na interna ventilada mecanicamente (Figura 30) vão de encontro com a “realidade”, sendo 

praticamente coincidentes com os valores medidos. O ar da cavidade externa ventilada 

mecanicamente (Figura 31) apresenta uma maior amplitude de valores de temperatura, tendo 

picos associados aos períodos de elevada intensidade de radiação solar e o recíproco ocorre nos 

períodos com pouca intensidade radiativa. 

 

 

4.2. Análise comparativa de resultados 
 

Fazendo uma breve análise dos perfis de temperatura do ar, anteriormente apresentados 

para cada caso e para cada zona térmica, observam-se maiores oscilações nos resultados referentes 

ao modelo horário simplificado – 5R1C.  

Para os três casos analisados, o perfil de temperatura média do ar na sala apresenta-se 

como o mais desajustado face aos perfis obtidos a partir de medições e através de simulações 

recorrendo à ferramenta EnergyPlus. Deste modo, a sala consiste na zona térmica na qual as 

oscilações de temperatura do ar tomam maior expressão e, sendo os valores determinados 

discordantes face à realidade (valores medidos), tal reflectir-se-á numa maior imprecisão dos 

resultados para a zona térmica em questão. 

A fim de se proceder à validação do modelo horário simplificado – 5R1C, recorreu-se à 

análise da sua precisão através de seis tipos de indicadores de erro: 

 

1. Diferença média [ºC], mede a diferença média entre os resultados medidos e simulados; 

2. Desvio médio [ºC], indica a “tendência” média entre os resultados medidos e simulados; 

3. Erro médio nos máximos diários [ºC], erro médio em valor absoluto nos máximos diários; 

4. NRMSE [-], indica o desvio “standard” das simulações; 

5. Erro médio (%), erro médio percentual; 

6. Erro médio nos máximos diários (%), erro médio percentual nos máximos diários. 

 

Os indicadores mencionados foram determinados através das expressões que se seguem, 

em que 𝑛 representa o número de passos de tempo analisados, Sim o valor simulado, resultante 

da implementação do modelo horário e Med o respectivo valor medido localmente. 
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Indicadores de erro 

 

 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 [º𝐶] =
∑ |𝑆𝑖𝑚𝑖−𝑀𝑒𝑑𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜[º𝐶] =
∑ 𝑆𝑖𝑚𝑖−𝑀𝑒𝑑𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜𝑠 [º𝐶] =
∑ |𝑆𝑖𝑚𝑚á𝑥 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜−𝑀𝑒𝑑𝑚á𝑥 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜|𝑛º 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑖=1

𝑛º 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

 𝑅𝑎í𝑧 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 [−], 𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑆𝑖𝑚𝑖−𝑀𝑒𝑑𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛(𝑀𝑒𝑑𝑚á𝑥−𝑀𝑒𝑑𝑚í𝑛)
 

 𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 (%) =
100%

𝑛
× ∑ |

𝑆𝑖𝑚𝑖−𝑀𝑒𝑑𝑖

𝑀𝑒𝑑𝑚á𝑥−𝑀𝑒𝑑𝑚í𝑛
|𝑛

𝑖=1  

 𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜𝑠 (%) =
100%

𝑀𝑒𝑑𝑚á𝑥 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜−𝑀𝑒𝑑𝑚í𝑛 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜
×

∑ |𝑆𝑖𝑚𝑚á𝑥 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜−𝑀𝑒𝑑𝑚á𝑥 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜|𝑛º 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑖=1

𝑛º 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

 

As Tabelas 8, 9, 10 e 11 apresentam os valores dos seis tipos de indicadores de erro, 

anteriormente mencionados, obtidos para cada zona térmica, para cada caso analisado. 

Visando a análise, e posterior validação, do modelo horário simplificado – 5R1C, as 

tabelas que se seguem apresentam os valores dos indicadores de erro referentes aos resultados 

obtidos através do modelo horário simplificado (coluna à esquerda: 5R1C) e às simulações 

efectuadas no software EnergyPlus (coluna à direita: E+), para o caso em estudo (célula de teste 

com FDP). 

Seguem-se, assim, os valores dos indicadores de erro aquando a implementação do 

modelo horário, para cada caso. 

 
Tabela 8 – Sala - Indicadores de erro [ºC] 

 

Posição das 

persianas 
 Indicadores 

 5R1C  E+  5R1C  E+ 

Diferença média [ºC] 1.2 1.2 1.2 0.6

Desvio médio [ºC] 2 0.2 1.1 0.2

 Erro médio nos 

máximos diários [ºC] 
1.5 0.6 1.7 0.8

 NRMSE [-] 0.6 0.3 0.7 0.3

Diferença média [ºC] 1.1 0.8 1.2 0.9

Desvio médio [ºC] -0.9 -0.6 -1.1 -0.6

 Erro médio nos 

máximos diários [ºC] 
0.8 0.5 0.9 0.9

 NRMSE [-] 0.5 0.4 0.6 0.4

Diferença média [ºC] 0.9 0.5 1 0.3

Desvio médio [ºC] -0.6 0.4 -0.9 0.2

 Erro médio nos 

máximos diários [ºC] 
0.9 1 0.8 0.3

 NRMSE [-] 0.5 0.3 0.5 0.2

 Sala  Operativa -  sala 

 Totalmente 

levantadas 

 45º 

Totalmente 

Fechadas 
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Através dos valores dos indicadores apresentados nas Tabelas 8 e 9, é possível verificar 

que as maiores diferenças ocorrem no caso em que as persianas se encontram totalmente 

levantadas. 

Neste caso, no que diz respeito aos valores de temperatura do ar na sala (Tabela 8), 

aplicando o modelo horário, o desvio médio apresenta o valor de 2.0ºC, enquanto que o respectivo 

valor referente às simulações em EnergyPlus é de apenas 0.2ºC. 

Outra diferença significativa ocorre no parâmetro de temperatura associado à cavidade 

interna ventilada naturalmente (Tabela 9) no qual o erro médio associado aos máximos diários é 

de 4.1ºC comparativamente com 2.3ºC, valor obtido nas simulações em EnergyPlus.  

 

Relativamente aos casos com os dispositivos de sombreamento activos, o caso com as 

persianas com um ângulo de abertura de 45º é o que apresenta maior erro, sendo os resultados 

menos precisos, no entanto o caso em que as persianas se encontram totalmente fechadas 

apresenta maior diferença entre os valores obtidos através da implementação do modelo horário 

e os resultantes das simulações em EnergyPlus. 

 

Em termos médios, os valores dos indicadores anteriormente apresentados nas Tabelas 8 

e 9 são de 1.1ºC, 0.2ºC, 1.9ºC e 0.4 , para os indicadores Diferença média [ºC], Desvio médio 

[ºC], Erro médio nos máximos diários [ºC] e NRMSE, [-], respetivamente. Em valor absoluto, 

tal, corresponde a um aumento do erro face ao erro associado às simulações realizadas em 

EnergyPlus, de 0.2ºC, 0.2ºC, 0.5ºC e 0.1, respetivamente. 

 

Posição das 

persianas 
 Indicadores 

Cav.  NAT 

externa

Cav. MEC 

externa

 5R1C  E+  5R1C  5R1C  E+  5R1C 

Diferença média [ºC] 1.4 1.2 - 0.9 0.8 -

Desvio médio [ºC] 1.7 0.6 - 1.7 0.3 -

 Erro médio nos 

máximos diários [ºC] 
4.1 2.3 - 4.0 2.4 -

 NRMSE [-] 0.5 0.4 - 0.4 0.3 -

Diferença média [ºC] 1.3 1.4 0.7 0.6 0.8 1.6

Desvio médio [ºC] 0.1 -0.4 -0.2 0.2 -0.3 -0.6

 Erro médio nos 

máximos diários [ºC] 
3.2 4.2 2.3 1.3 0.6 2.4

 NRMSE [-] 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4

Diferença média [ºC] 1.6 1.6 0.5 0.7 0.9 1.5

Desvio médio [ºC] -0.2 -0.3 0.3 0.4 -0.4 0.0

 Erro médio nos 

máximos diários [ºC] 
3.4 2.6 0.4 0.7 1.0 2.3

 NRMSE [-] 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.3

 45º 

Totalmente 

Fechadas 

Cav.  MEC 

interna
Cav. NAT interna

 Totalmente 

levantadas 

Tabela 9 – Cavidades natural (Cav.NAT) e mecanicamente (Cav.MEC) ventiladas - Indicadores de erro [ºC] 
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Seguem-se os valores dos indicadores de erro percentuais. 

 

Tabela 10 – Sala - Indicadores de erro (%) 

 
 
 

Tabela 11 - Cavidades natural (Cav.NAT) e mecanicamente (Cav.MEC) ventiladas - Indicadores de erro (%) 

 

 

Percentualmente, as diferenças entre os resultados obtidos por ambas as metodologias 

(5R1C e Energy Plus) tornam-se mais evidentes. Os resultados provenientes do modelo horário 

simplificado – 5R1C apresentam, de um modo global, um maior erro associado, sendo, por isso, 

considerado um modelo menos preciso. Esta discrepância pronuncia-se nos picos de intensidade 

de radiação solar, como se pode observar através do indicador “Erro médio nos máximos diários 

(%)”. Este tipo de erro é, ainda mais, acentuado nos valores da temperatura interior da sala. Tal, 

poderá dever-se a: 

 propagação de erro, uma vez que o nó de temperatura respectivo ao ar no interior da 

sala depende directamente dos valores nos nós de temperaturas referentes ao ar 

presente nas cavidades (valores nos quais existe um erro associado); 

Posição das 

persianas 
 Indicadores 

 5R1C  E+  5R1C  E+ 

Erro médio (%) 20% 10% 24% 12%

 Erro médio nos 

máximos diários (%)
32% 5% 36% 4%

Erro médio (%) 18% 13% 22% 16%

 Erro médio nos 

máximos diários (%)
13% 5% 17% 5%

Erro médio (%) 18% 10% 20% 6%

 Erro médio nos 

máximos diários (%)
18% 13% 16% 2%

Operativa -  Sala

 Totalmente 

levantadas 

 45º 

Totalmente 

Fechadas 

Sala

Posição das 

persianas 
 Indicadores 

Cav.  NAT 

externa

Cav. MEC 

externa

 5R1C  E+  5R1C  5R1C  E+  5R1C 

Erro médio (%) 9% 8% - 6% 5% -

 Erro médio nos 

máximos diários (%)
35% 15% - 34% 16% -

Erro médio (%) 5% 6% 3% 3% 4% 9%

 Erro médio nos 

máximos diários (%)
15% 17% 11% 8% 2% 16%

Erro médio (%) 6% 7% 2% 3% 4% 5%

 Erro médio nos 

máximos diários (%)
17% 11% 2% 4% 5% 15%

Cav. MEC 

interna

 Totalmente 

levantadas 

 45º 

Totalmente 

Fechadas 

Cav. NAT interna
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 implementação de alguns pressupostos (inerentes ao modelo horário), tais como os 

valores dos coeficientes de transferência de calor entre os elementos pesados e o nó 

𝑇𝑠, ℎ𝑚𝑠, e entre o ar no interior da sala e o nó 𝑇𝑠, ℎ𝑖𝑠; 

 o cálculo do fator de ganhos solares não entra em consideração com múltiplas 

reflexões, entre outros fenómenos ópticos que, consequentemente, afectará o correcto 

cálculo do fluxo de ganhos solares para as várias zonas térmicas. 

 

Em ambas as Tabelas 10 e 11, observa-se uma maior discrepância de resultados para o 

caso em que as persianas se encontram totalmente levantadas. 

 No que diz respeito à temperatura operativa do ar no interior da sala (Tabela 10) esta 

apresenta um erro médio de 24% e um erro médio nos máximos diários de 36%, face aos 

respetivos 12% e 4% obtidos através das simulações térmicas em EnergyPlus. 

A Tabela 11 mostra que os resultados obtidos para as cavidades internas acarretam um 

maior erro, face aos valores obtidos para a temperatura do ar nas caviades externas. 

 

Em termos médios, os indicadores descritos nas Tabelas 10 e 11, para o modelo horário 

simplificado – 5R1C, apresentam os valores de 12% e 18% referentes ao Erro médio (%) e Erro 

médio nos máximos diários (%), respetivamente. Tal, significa um aumento do erro, face aos 

valores simulados em EnergyPlus, em cerca de 2% e 9%, respetivamente. 

 

De um modo geral, pode concluir-se que quanto mais afastada do ambiente exterior se 

localizar a zona térmica, maior o erro associado aos respectivos valores de temperatura do ar no 

seu interior. 

 

4.3. Comparação com modelos validados 
 

A Tabela 1, apresentada no Capítulo 1, visa, como referido anteriormente, servir de 

suporte à validação do modelo horário simplificado – 5R1C, para o presente caso de estudo. Os 

estudos de simulação térmica mencionados na Tabela 1 apresentam, em média, um erro médio 

de 1.2ºC e um erro médio nos máximos diários de 6ºC. 

Após efectuada a comparação entre os resultados do estudo de simulação do 

comportamento térmico levado a cabo para o edifício com FDP, através da implementação do 

método horário com os valores provenientes de medições realizadas localmente, esta análise 

caracteriza-se por um erro médio de 1.1ºC e um erro máximo diário de 1.9ºC. Estes valores são 

concordantes com os indicadores de erro respetivos em estudos de simulação térmica 

anteriormente validados. 
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As principais causas de erro e sua propagação devem-se, de um modo global, a 

simplificações que o próprio modelo horário simplicado – 5R1C assume. 

Seguem-se, assim, as principais limitações do mesmo face ao caso em estudo. 

 

4.4. Limitações do método horário simplificado – 5R1C face ao caso em estudo 
 

Como o próprio nome do modelo indica, o método horário simplificado – 5R1C consiste 

numa simplificação, de simulações dinâmicas. 

Posto isto, neste modelo são implementados alguns pressupostos, tais como os valores 

dos coeficientes de transferência de calor entre os elementos pesados e o nó 𝑇𝑠, ℎ𝑚𝑠, entre o ar no 

interior da sala e o nó 𝑇𝑠, ℎ𝑖𝑠, com os valores indicados na norma EN-ISO 13790  de 9.1 W/(m2.K)  

e 3.45 W/(m2.K) [18], respetivamente, e expressões pré-definidas que permitem o cálculo das 

taxas de transferência de calor que contribuem para o aquecimento do ar em cada zona térmica. 

Outro aspeto importante reside no facto da FDP consistir numa estrutura dinâmica e 

complexa, difícil de modelar com precisão. Este elemento é, mais uma vez, alvo de alguns 

pressupostos, tais como:  

 desconhecendo-se o valor real das resistências superficiais internas, nas superfícies internas 

da FDP, utilizou-se o valor típico para elementos verticais, acarretando algum erro ao cálculo 

do fluxo de calor por transmissão através das superfícies da fachada; 

 as expressões que permitiram o cálculo dos diversos fatores de ganho solar, consoante o caso, 

não entram em conta com o ângulo de incidência da radiação solar nem com as múltiplas 

reflexões que ocorrem nas superfícies interiores da FDP, afectando, deste modo, a precisão 

do cálculo do fluxo de ganhos solares para as diversas zonas térmicas (cavidades externas, 

internas e sala); 

 a distribuição dos caudais de ventilação no interior de ambas as cavidades não é exacta. A 

temperatura do ar nas cavidades externas e internas de ambas as cavidades depende da 

proporção de caudal que flui a montante e a jusante das persianas, respetivamente. Esta 

proporção foi determinada através de bibliografia apropriada [30], porém, uma vez que a 

mesma não foi alvo de medição directa, não existem dados que comprovem a precisão das 

distribuições assumidas e implementadas nos cálculos inerentes ao modelo. 
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4.5. Validação do método horário simplificado – 5R1C face ao caso em estudo 
 

Apesar de simplificado, significativamente menos detalhado que o software EnergyPlus 

e alvo de alguns pressupostos, o modelo horário conseguiu reproduzir de modo razoável o 

comportamento térmico de todas as zonas térmicas do edifício estudado, com e sem dispositivos 

de sombreamento activos. 

Como se pode observar através da Tabela 12, os valores médios de erro obtidos para a 

simulação térmica da célula de teste com FDP resultantes da implementação do modelo horário 

simplificado – 5R1C encontram-se dentro da gama de precisão dos modelos de simulação térmica 

anteriormente validados, apresentados na Tabela 1. 

Em termos médios e comparativamente aos indicadores apresentados na Tabela 1, os 

erros médio e médio nos máximos diários obtidos através do modelo horário são inferiores em 

cerca de 0.1ºC e 4.1ºC, respetivamente, podendo, assim, concluir-se que os resultados obtidos 

pelo modelo em questão são aceitavelmente precisos, sendo válidos para o caso em estudo. 

 

Tabela 12 – Comparação da precisão do modelo horário simplificado – 5R1C com modelos anteriormente 

validados 

 Erro médio [ºC] 
Erro médio nos 

máximos diários [ºC] 

Referência (Tabela 1) 1.2 6 

Modelo horário simplificado – 5R1C 1.1 1.9 

Energy Plus [15] 1.4 2.5 

 

Deste modo, para tipologias de edifícios pouco complexas a nível construtivo e cujos 

objetivos de estudo não sejam extremamente rigoroso, isto é, cujo grau de precisão do modelo 

horário simplificado – 5R1C se adeque ao fim pretendido,  o modelo horário demonstrou ter 

aptidão para prever o comportamento térmico de um edifício com FDP. 

 

O modelo horário mostrou ser uma ferramenta bastante útil, rápida, de simples utilização 

e com a capacidade de produzir resultados com um erro médio associado de 12%, sendo aceitável 

para o caso de estudos não muito detalhados, face a modelos mais pormenorizados que, 

tipicamente, envolvem um elevado número de dados de entrada que, em conjunto com a 

complexidade do modelo de cálculo, gera um processo moroso, implicando, adicionamente, o 

difícil manuseamento de softwares para o utilizador.  
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Capítulo 5 - Conclusão 
 

O presente trabalho visou a validação do modelo horário simplificado – 5R1C para um 

edifício com FDP, sem climatização, ocupação e outras fontes geradoras de ganhos internos. 

Para tal, recorreu-se à ferramenta Wolfram Mathematica 10.0 Student Edition, ferramenta 

de acesso e utilização simples, através da qual foram previstos os perfis de temperatura média do 

ar em cada zona térmica do edifício, tendo sido analisados três casos distintos no que toca à 

posição e disposição dos dispositivos de sombreamento. 

Após determinados os valores de temperatura do ar resultantes das simulações com o 

modelo horário e efectuando a sua comparação com os valores de referência (valores medidos 

localmente), obteve-se um erro médio percentual de 12% o que, em valor absoluto, equivale a 

1.1ºC. 

Como referido no capítulo anterior, a sala consiste na zona térmica que possui maiores 

oscilações nos seus perfis de temperatura média e operativa do ar e o erro associado é superior 

para o caso em que os dispositivos de sombreamento estão desactivados. Estas oscilações poder-

se-ão dever: ao cálculo do caudal de ventilação de origem natural, uma vez que este depende 

directamente de um parâmetro com erro associado (a temperatura do ar no interior da cavidade); 

aos fatores de ganho solar, cujas expressões que levaram ao seu cálculo não contemplam todos os 

fenómenos ópticos que ocorrem aquando a incidência da radiação solar nas superfícies da FDP; 

às diversas simplificações aplicadas ao longo do modelo, inerentes ao mesmo. 

Mesmo tendo sido determinado que a célula de teste possuia inércia de classe muito 

elevada, o modelo horário demonstrou ser bastante sensível à variação das condições climáticas 

exteriores, principalmente à intensidade de radiação solar, tendo sido este o parâmetro com maior 

influência na discrepância de resultados face à realidade. 

Em termos médios, os indicadores de erro percentuais associados às simulações 

realizadas pelo modelo horário, apresentam valores de erros médio e médio nos máximos diários 

de 12% e 18%, equivalendo, em valor absoluto, a 1.1ºC e 1.9ºC, respetivamente.  

De um modo geral, como se pode observar através da Tabela 12, os valores médios dos 

indicadores de erro referentes ao modelo horário vão de encontro aos valores médios de erro 

apresentados por modelos de simulação térmica, anteriormente validados. Tal, permite concluir 

que o modelo horário simplificado – 5R1C, embora com as limitações referidas anteriormente, 

tem a capacidade de simular o comportamento térmico de um edifício com FDP. 

O modelo horário simplificado, considera-se, assim, validado, para a análise do 

comportamento térmico de edifícios com FDP, em situações nas quais seja admissível o recurso 

a metodologias simplificadas para previsão de consumos.  
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