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resumo

O Building Information Modeling (BIM), consiste na representação digital das
caraterísticas físicas e funcionais de uma instalação, constituindo uma base de
dados partilhada entre os diversos intervenientes, sendo desta forma um
suporte válido para a tomada de decisões durante todo o ciclo de vida de um
edifício, desde o princípio da sua conceção até à sua demolição. Esta
metodologia apresenta-se como uma ferramenta para monitorizar, gerir e
manipular informação diversa, com vista a ter impacto no conforto do utilizador
final, na gestão após a ocupação e no desempenho energético.
Esta dissertação tem como objetivo explorar as potencialidades da aplicação
desta metodologia a um edifício de serviços existente, no que se refere à
modelação, análise energética e na extração automática de informação
relevante para a gestão de ativos relacionados com a energia.
Foi desenvolvido o modelo BIM do edifício com recurso ao software Autodesk
Revit, que constitui uma base de informação estruturada com todos os dados
específicos para a simulação energética, para gestão de ativos, entre outros.
Foram efetuadas simulações energéticas por dois métodos distintos: pelo
Energy Analysis do Autodesk Revit que usa o mecanismo do Autodesk Green
Building Studio (GBS) e no simulador de desempenho energético ECO.AP,
relativamente ao qual o modelo BIM se revelou ser uma mais valia para a
extração de informação e, ainda, por constituir uma interface visual útil à
compreensão do edifício, sendo esta aplicabilidade transponível a outros
software de simulação energética. A comparação de consumos energéticos
obtidos pela metodologia GBS com os do ECO.AP permitiu inferir que as
limitações do Energy Analysis no que toca à personalização de informações
específicas, nomeadamente na especificação de equipamentos AVAC,
comprometem a representação e avaliação do edifício nas condições reais de
funcionamento. Conclui-se que a sua aplicação é mais viável em fases iniciais
do ciclo de vida do edifício, onde os resultados da simulação podem ser úteis
na tomada de decisões com vista a promover a eficiência energética da
edificação na fase de operação. O simulador ECO.AP revelou-se mais
adequado na simulação energética de edifícios existentes, pois confere maior
controlo na personalização de dados considerados na avaliação energética.
Além disso, este método gera resultados mais fiáveis no âmbito do panorama
nacional, sendo baseado em regulamentação portuguesa.
Outro objetivo da presente dissertação passou por explorar formas eficazes de
extrair informação a partir do modelo BIM. Optando-se por usar o formato
COBie, foram obtidas folhas de cálculo num formato internacional normalizado
e aberto, com todas as informações de projeto relativas à gestão de ativos.
Estas folhas podem ser posteriormente importadas num programa específico
de Facility Management e estabelecem, assim, a ponte de interoperabilidade
na metodologia BIM-FM.

keywords

Building Information Modeling, BIM, Energy Analysis, Revit, Green Building
Studio, ECO.AP, Facility Management, COBie.

abstract

Building Information Modeling (BIM) is a digital representation of physical and
functional characteristics of a facility. It constitutes a shared knowledge
resource for information about a facility forming a reliable basis for decisions
during the whole life-cycle, from the earliest conception phase until its
demolition. This methodology is a way to monitor, manage and manipulate
diverse information, with the improvement of end-user comfort, post-occupancy
management and energy performance in mind.
This dissertation aims to explore the potential of applying this methodology to
an existing public building, in terms of modeling, Energy Analysis and
automatic extraction of information relevant to the management of energy
related assets.
The BIM model of the building was developed using Autodesk Revit software
and presents itself as a structured information base containing all the specific
information for energy simulation, asset management, among others.
Energy simulations were performed by two different methods: Energy Analysis
for Autodesk Revit, which employs Autodesk Green Building Studio (GBS) and
through the energy performance simulator ECO.AP, where the BIM model
proved to be a valuable asset for extracting information and, also, due to the
visual interface provided, allowing a better understanding of the building.
The comparison of energy consumption results obtained by the Energy
Analysis (GBS) methodology with those of the ECO.AP simulator, allowed to
infer that the limitations of the Energy Analysis method regarding the
customization of specific information, namely in the specification of HVAC
equipment, compromise the representation and evaluation of the building under
the actual operating conditions.
Thus, this methodology is considered to be of greater use in early stages of the
building lifecycle, where energy simulation results may support decisions that
aim to improve the buildings energy performance during the operation phase.
The ECO.AP simulator proved to be more appropriate for the energy simulation
of existing buildings, as it provides greater control in the customization of data
considered for the energy analysis. Furthermore, the results provided by this
method are more relevant in the Portuguese panorama, as it is based on
Portuguese regulations.
Another aim of this thesis consisted in exploring efficient ways of extracting
information from the BIM model. The implementation of the COBie format
allowed to obtain spreadsheets containing all the project information regarding
asset management, in an international standardized format. These
spreadsheets can be imported in a specific Facility Management (FM) software,
thus establishing the interoperability bridge in the BIM-FM methodology.
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Capítulo 1
INTRODUÇÃO

1-Introdução

1.

Introdução
1.1.

Enquadramento geral

O setor da construção é um dos principais motores da economia portuguesa (Couto e
Teixeira, 2005), no entanto, desde 2001 está em desaceleração, representando uma
percentagem cada vez menor do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2010, o peso do sector da
construção era de 12,4% do PIB, detendo 6,7% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) e
empregava 482.000 pessoas em Portugal (Banco de Portugal, 2011).
O declínio da indústria da construção, evidenciou a falta de competitividade desta indústria
em Portugal, observando-se prazos ultrapassados, orçamentos excedidos, segurança
deficiente e fraca qualidade nas obras (Couto e Teixeira, 2005). A frequente ocorrência de
desvios de preços e de prazos nas empreitadas de obras públicas, refletem-se negativamente
na imagem do sector de obras públicas, tanto a nível nacional como internacional, pondo em
causa o prestígio da engenharia portuguesa. Por forma a evitar estes desvios, torna-se
imprescindível garantir a implementação de um sistema integrado de gestão de todo o
processo, pelo dono de obra (Ordem dos Engenheiros, 2006). “Acresce que os
procedimentos de adjudicação adotados nem sempre conferiram transparência às escolhas
efetuadas, nem permitiram o adequado funcionamento das regras de mercado, de modo a
possibilitar a obtenção de propostas economicamente mais vantajosas, decorrentes do
exercício da concorrência” (Tribunal de Contas, 2009).
Nos últimos anos, a partir de 2015, tem-se verificado uma melhoria no sector da construção,
tendo o primeiro semestre de 2017 batido o recorde dos últimos nove anos, em termos de
transações semestrais de fogos habitacionais, tanto em número como em valor, de acordo
com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, verificando-se ainda os
crescimentos homólogos da formação bruta de capital fixo (FBCF) Construção e VAB
Construção de +9,6% e +7,5%, respetivamente (FEPICOP, 2017; INE, 2017). Esta melhoria
da atividade do setor, deve ser vista como uma oportunidade para implementar novos
processos e tecnologias no âmbito da indústria da arquitetura, engenharia, construção e
operação (AECO), de forma a manter o seu crescimento e evolução.
Atualmente, o processo de desenvolvimento e entrega de projetos de construção permanece
fragmentado e dependente de métodos de comunicação em papel. Erros e omissões neste
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tipo de documentos resultam muitas vezes em atrasos, acréscimo de custos e
desentendimentos entre os diversos intervenientes da equipa de projeto. Têm sido feitos
esforços para procurar solucionar este tipo de problemas, tais como o desenvolvimento da
metodologia “design-build”, uso de tecnologia em tempo real, nomeadamente websites de
projeto que permitem o compartilhamento de elementos desenhados e outros documentos e
a implementação de ferramentas 3D CAD (Eastman et al., 2011).
Apesar da crescente implementação de tecnologias de informação no setor da AECO,
verifica-se falta de interoperabilidade entre as várias Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), em grande parte do setor (O’Brien et al., 2008; Grilo e JardimGonçalves, 2010; Shen et al., 2010). A falta de interoperabilidade aliada às caraterísticas
únicas deste setor, de estrutura muito fragmentada e com produtos muito específicos,
dificulta o processo de integração das várias tecnologias de informação usadas (Trappey e
Peruzzini, 2017).
A metodologia Building Information Modeling (BIM) procura dar resposta aos problemas
de interoperabilidade existentes na indústria AECO (Eastman et al., 2011), constituindo
também uma ferramenta eficaz para detetar e corrigir erros e omissões de projeto,
traduzindo-se assim, num retorno positivo sobre o investimento efetuado (Succar, 2009).
Atualmente não existem normas BIM em Portugal, no entanto, Aguiar Costa refere que “o
processo de normalização está a dar os primeiros passos. O Instituto Português da Qualidade
(IPQ) está representado no grupo de trabalho da Comissão de Normalização Europeia para
o desenvolvimento da norma BIM europeia, garantindo-se assim uma convergência entre os
esforços nacionais e europeus, e algumas iniciativas estão também a ser dinamizadas para
gerar o conhecimento de base necessário ao desenvolvimento de um documento de âmbito
nacional de valor indiscutível (...)” (Costa, 2014). Assim, embora Portugal ainda esteja
relativamente atrasado neste âmbito, pode-se afirmar que está no bom caminho para a
criação de normas BIM nacionais a curto ou médio prazo, estando assim representado no
mercado internacional do setor AECO, juntamente com outros países onde esta exigência é
já uma realidade (Venâncio, 2015).
Essencialmente devido à sua grande capacidade de armazenar informação numa única
plataforma, associada à representação tridimensional (3D) e aliada à atualização automática
do modelo, os modelos BIM têm-se revelado como uma excelente ferramenta não só durante
a fase de planeamento e de construção, mas também na fase de manutenção e exploração (de
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particular interesse para esta dissertação), onde se conseguem operações mais fiáveis e
precisas (Goedert e Meadati, 2008; Martins e Cachadinha, 2012).
A crescente adoção e implementação de ferramentas BIM no setor da AECO mundial,
representa o princípio duma transição para uma infraestrutura integrada digital de
informação que irá revolucionar praticamente todos os aspetos desta indústria (McGraw Hill
Construction et al., 2010).
A análise do desempenho energético da construção é cada vez mais importante na fase de
projetos e de exploração dos edifícios, no âmbito do setor AECO, devido às obrigações
legais, responsabilidade ambiental das empresas e aos custos de exploração dos edifícios.
No entanto, e apesar dos software de simulação dinâmica de edifícios se encontrarem
disponíveis no mercado há algumas décadas, a análise energética tem sido correntemente
realizada com recurso a estimativas ou métodos de cálculo simples e estáticos. Um dos
maiores obstáculos apontado à implementação mais corrente de métodos dinâmicos de
análise energética, tem sido o grande trabalho manual de inserção de dados. Os modelos
BIM incluem grande parte da informação específica necessária à simulação energética.
Assim, a sua utilização como fonte de dados para a análise energética, traduz-se num
aumento de eficiência na inserção de dados e na reutilização de informação existente (Laine
et al. 2007).
Durante a fase de conceção, a análise energética dos edifícios apresenta-se como uma
oportunidade para a tomada de decisões em fases embrionárias do ciclo de vida do edifício
refletindo-se na identificação de medidas que diminuem consumos de energia e,
consequentemente, dos custos na fase de operação dos edifícios, além de permitir responder
a metas de conservação de energia impostas nos regulamentos (Kim e Anderson, 2013).
Na fase de operação, a realização de simulações do desempenho energético da construção,
pode auxiliar no estudo de medidas otimizadas de gestão e de reabilitação, mais intimamente
ligadas à gestão e manutenção, que se pretendem traduzir num aumento de eficiência
energética da edificação.

1.2.

Âmbito, objetivos e metodologia

O principal objetivo desta dissertação consiste em explorar a utilidade da metodologia BIM
na avaliação e gestão de eficiência energética de edifícios de serviços existentes,
nomeadamente de edifícios públicos, detidos pelo estado; pretendendo-se identificar
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barreiras e oportunidades. Essa metodologia é aplicada a um caso de estudo, um edifício de
serviços localizado no Laboratório Nacional de Energia Civil (LNEC), em Lisboa,
construído na década de 60 do século XX. Além deste objetivo, o modelo 3D paramétrico
desenvolvido de acordo com a metodologia BIM, será também explorado no âmbito da
gestão dos seus ativos diretamente ligados ao desempenho energético do edifício.
Neste estudo utiliza-se o software Autodesk Revit versão 2016, para criar o modelo BIM
passível de ser utilizado simultaneamente como modelo de arquitetura, com vista à gestão
da edificação e, como modelo para a análise energética através da ferramenta Energy
Analysis disponível no Autodesk Revit, que conecta diretamente com o Green Building
Studio (GBS). Pretende-se ainda efetuar a simulação energética do edifício recorrendo ao
simulador energético ECO.AP (que tem como método de cálculo o modelo de regime
dinâmico EnergyPlus 8.7.0) e efetuar a comparação entre os resultados obtidos por ambas
as metodologias. Além desta comparação pretende-se também analisar a forma como o
modelo BIM pode ser usado para a extração de informação relevante para a análise
energética, a ser inserida na plataforma ECO.AP, ou em qualquer outra ferramenta de
simulação energética.
Assim, os objetivos do presente trabalho, são:
•

Definir, recolher e organizar a informação, passível de ser aplicada ao modelo BIM e na
posterior simulação energética e gestão do edifício;

•

Criar o modelo tridimensional de arquitetura no Revit;

•

Adaptar o modelo de arquitetura criado, efetuando as alterações necessárias por forma a
preparar o modelo para a simulação energética, através da inserção de parâmetros
térmicos e configurações de energia, pretendendo-se obter um modelo térmico o mais
próximo das condições reais;

•

Efetuar a simulação energética do edifício objeto de estudo:
o Usando o modelo 3D BIM através da ferramenta Energy Analysis disponível
no Autodesk Revit;
o Usando o simulador energético ECO.AP, tendo por base os dados extraídos
do modelo BIM criado no Revit;

•

Comparar os resultados obtidos através de ambas as metodologias de simulação
energética;
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•

Extrair parâmetros do modelo para a gestão de ativos do edifício relacionados com a
gestão energética: extração dos COBies;

1.3.

Estrutura da dissertação

A presente secção pretende introduzir o tema da dissertação, realizando um enquadramento
geral do mesmo e apresentando os objetivos de estudo.
Os capítulos 2, 3 e 4, consistem em capítulos de revisão bibliográfica.
No capítulo 2 é descrita a metodologia Bulding Information Modeling, procurando-se
referenciar e explicar todos os conceitos inerentes, com algum detalhe.
No capítulo 3 são descritos conceitos relacionados com a gestão e manutenção da edificação,
pretendendo-se efetuar a ligação entre a metodologia BIM e o Facility Management (FM).
No capítulo 4 é abordada a análise do desempenho termo-energético da edificação, sendo
referenciada a principal regulamentação aplicável e descritos os métodos de análise
utilizados no caso de estudo, designadamente Energy Analysis do Autodesk Revit e simulador
de desempenho energético ECO.AP.
O capítulo 5 diz respeito ao caso de estudo. Neste capítulo o trabalho foi dividido em cinco
secções. A primeira secção do quinto capítulo, consiste num enquadramento inicial. Na
segunda secção, é apresentado o caso de estudo, sendo expostas as informações, retiradas a
partir da documentação disponível e visita ao local, relevantes para a gestão dos ativos e
simulação energética da edificação. A terceira secção deste capítulo diz respeito à modelação
3D da edificação em ambiente BIM. A quarta secção diz respeito à simulação energética,
sendo descrita a metodologia aplicada em cada um dos métodos de simulação energética
considerados (Energy Analysis do Autodesk Revit e simulador de desempenho energético
ECO.AP) e discutidos os resultados obtidos. A quinta secção procura demonstrar de que
forma o modelo criado pode ser utilizado na extração eficaz de informação em formato
COBie para a posterior gestão de ativos diretamente relacionados com a gestão energética.
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2.

Building Information Modeling

2.1

Definição e caraterísticas

O conceito BIM (Building Information Model ou Building Information Modeling) não
corresponde a uma definição unânime. Apesar de ser frequentemente referido no setor da
AECO, diferentes entidades fornecem distintas definições (Simões, 2013).
O National Institute of Building Sciences, dos Estados Unidos da América (NIBS - US),
define BIM como a “representação digital das caraterísticas físicas e funcionais de uma
instalação e como uma base de dados partilhada entre os diversos intervenientes,
constituindo desta forma um suporte válido para a tomada de decisões durante todo o ciclo
de vida de um edifício, desde o princípio da conceção até à sua demolição” (NIBS-US,
2005). BIM é muito mais do que apenas uma ferramenta de modelação tridimensional de
edifícios, sendo capaz de monitorizar, gerir e manipular informação diversa, com vista a ter
impacto no conforto do utilizador final, na gestão após a ocupação, no desempenho
energético e até mesmo no desenvolvimento urbano (Ijeh, 2011).
Na base da metodologia BIM encontra-se o conceito de “relações paramétricas”. A
modelação paramétrica consiste na criação dum modelo digital baseado numa série de regras
ou algoritmos pré-programados, denominados por “parâmetros”. Isto é, o modelo, ou os seus
elementos são gerados automaticamente por argumentos lógicos internos em vez de serem
manualmente manipulados. Tipicamente, as regras paramétricas criam relações entre os
diferentes elementos do modelo (Designing Buildings Ltd., 2017). Assim, quando são
introduzidas novas informações a constituintes do modelo, uma vez que existem relações
paramétricas entre todos os elementos, todos os parâmetros são atualizados e adaptados
automaticamente (Autodesk, 2007). Por exemplo, num modelo paramétrico de um edifício,
quando é alterado o ângulo de inclinação do telhado, a parede irá automaticamente ajustarse à linha do telhado (ZENG Xu-dong, 2006). Desta forma, o modelo paramétrico final
gerado, tem maior grau de confiança, face aos modelos não-paramétricos, sendo eliminada
a necessidade de efetuar revisões manuais (Autodesk, 2007).
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2.2

Interoperabilidade

Eastman et al. (2011), define interoperabilidade como a capacidade de troca de dados entre
diferentes aplicações e, por sua vez, de múltiplas aplicações contribuírem em conjunto para
o trabalho desenvolvido.
Um estudo realizado pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), permitiu
concluir que, em 2002, a interoperabilidade ineficiente contribuiu para um custo acrescido
de $15.8 biliões no setor da AECO dos Estados Unidos (2004). Eastman et al. (2011) sugere
que a adoção generalizada da metodologia BIM e a utilização dum modelo digital claro ao
longo do ciclo de vida do edifício seria um passo importante na eliminação de custos
derivados da interoperabilidade inadequada.
A buildingSMART, previamente designada por International Alliance for Interoperability
(IAI) foi fundada a 16 de maio de 1996, em Londres, numa reunião com representantes da
América do Norte, Europa e Ásia. Esta é uma organização internacional sem fins lucrativos,
criada com o objetivo de auxiliar as empresas dentro do setor da AEC/FM no “caminho para
o trabalho integrado de projetos de arquitetura, construção e Facility Management” e
“providenciar um processo universal base para a melhoria dos processos de partilha de
informação”, procurando assim melhorar a interoperabilidade neste setor. Esta associação,
propôs um triângulo padrão para ilustrar as principais tecnologias base da interoperabilidade
(ver Figura 1): as Industry Foundation Classes (IFC) que representam o modelo de dados; o
Information Delivery Manual (IDM) que consiste num manual para auxiliar na entrega de
informação; e o International Framework of Dictionaries (IFD) que consiste num dicionário
de terminologia (buildingSMART, 2012).

Figura 1. Triângulo padrão desenvolvido pela buildingSMART (buildingSMART, 2012)

As Industry Foundation Classes (IFC) desenvolvidas pela buildingSMART constituem um
modelo padronizado de dados que suporta o intercâmbio e a gestão de dados durante todo o
ciclo de vida da construção e sem perda de informação. Este formado é utilizado para
transferir com segurança, os dados que representam os elementos do modelo e as suas
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relações, entre aplicações distintas (Nam-Hyuk et al., 2008) e encontra-se especificado pela
norma ISO 16739:2013. O IFC tem a capacidade de representar dados e planos de trabalho
em múltiplas áreas, nomeadamente no que toca ao cálculo estrutural, análise energética,
estudo ambiental, simulação visual, planeamento de projetos de infraestruturas, entre outras.
A criação de aplicações compatíveis com o protocolo IFC, pretende alcançar uma
transmissão de informação entre as diferentes aplicações informáticas que tem por base a
especificação formal de uma linguagem mediante uma estrutura dinâmica possível de ser
interpretada de forma clara e objetiva (Martins et al., 2012). O modelo IFC tem estado em
constante atualização ao longo dos anos, tal como se pode observar na Figura 2, sendo que
a sua versão mais recente, denominada IFC4, foi publicada em 2013. O IFC5 já se encontra
em desenvolvimento e pretende especificar ainda mais as capacidades paramétricas e incluir
o domínio das infraestruturas (NBS, 2017b).

Figura 2. Evolução do formato IFC ao longo dos anos (NBS, 2017b)

A necessidade de documentar os processos que ocorrem na indústria AECO incentivou a
criação da metodologia aberta Information Delivery Manual (IDM), que descreve as várias
trocas de informação que ocorrem entre os vários intervenientes nesses processos
(buildingSMART, 2010). O IDM é definido pelas normas ISO 29481-1:2016 e ISO 294812:2012. O seu objetivo principal passa por descrever e efetuar ligação entre os processos
operativos do setor da AECO e os dados que os suportam. Os resultados desta metodologia
podem ser usados como guias de procedimentos para os intervenientes dos processos
definidos (Berard et al., 2012) e na elaboração de especificações de software
(buildingSMART, 2012). Embora o IDM tenha sido inicialmente desenvolvido para ser
utilizado com o modelo de dados IFC, esta metodologia pode ser adotada a outros modelos
de dados abertos (buildingSMART, 2010), ou ser usada sem ligação a modelos de dados
(Berard et al., 2012).
A terceira tecnologia base para a promoção da interoperabilidade, proposto pela
buildingSMART, é o International Framework of Dictionaries (IFD), apoiado na norma ISO
12006-3:2007 (buildingSMART, 2012). Esta norma especifica um modelo de informação
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independente do idioma que pode ser utilizado para o desenvolvimento de dicionários que
permitem armazenar e/ou obter informações acerca de tarefas no âmbito da indústria AECO.
Permite que sistemas de classificação, modelos de informação, modelos de objetos e
modelos de processos sejam referenciados dentro dum quadro comum (ISO 12006-3:2007).
Enquanto a norma IFC descreve objetos, as interações entre os mesmos e especifica como a
informação deve ser trocada e armazenada, a norma IFD descreve o que os objetos são e as
propriedades, unidades e gama de valores associados aos mesmos, isto é, providencia o
dicionário de conceitos necessários para assegurar uma melhor comunicação entre todos os
intervenientes no processo (buildingSMART, 2015).
O Model View Definition (MVD), também referido como IFC View Definition, define um
subconjunto do esquema IFC, necessário para satisfazer um ou mais requisitos de troca de
informação do setor da AECO, definidos no Information Delivery Manual (IDM). Serve
para auxiliar na verificação do rigor da implementação de um modelo IFC num dado
programa (buildingSMART, 2005).
A disponibilidade de informação bem estruturada e de fácil compreensão e acesso a todos
os intervenientes no processo de construção é extremamente importante no setor AECO.
Assim, torna-se útil a uniformização dessa informação, para se definirem os procedimentos
organizativos referentes a um projeto, seja quanto a especificações, cadernos de encargos,
produtos ou materiais usados de forma mais fiável (Pereira, 2013).
Existem diversos sistemas de classificação da informação para o setor da AECO,
nomeadamente OmniClass (US), UniClass (UK) e MasterFormat publicados pela CSI
(Construction Specifications Institute) e CSC (Construction Specifications Canada). Estes
sistemas têm como objetivo padronizar e estruturar a informação construtiva gerada ao longo
do processo construtivo, e a sua implementação no âmbito da metodologia BIM, reforça o
conceito de interoperabilidade (Rodas, 2015).

2.3

Níveis de maturidade BIM

Foram estipulados 3 níveis de maturidade de aplicação da metodologia BIM (ver Figura 3),
de acordo com o nível de cooperação e de tecnologia utilizado no processo (NBS, 2014).
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Figura 3. Níveis de maturidade BIM (PAS 1192-2:2013)

Na sua forma mais simples, o nível 0 implica zero colaboração, consistindo no processo
tradicional de troca de informação, em papel e/ou com representações digitais em CAD 2D.
Atualmente, este método já caiu em desuso na maior parte da indústria (NBS, 2014).
Presentemente, o nível 1 é o mais utilizado por grande parte das organizações. Tipicamente,
envolve o uso de CAD 3D na elaboração de projetos e de CAD 2D para a apresentação de
documentos e informações de equipamentos. Existe uma base para a partilha eletrónica de
informação, geralmente gerida pelo empreiteiro, no entanto, os modelos não são partilhados
entre os membros da equipa de projeto (NBS, 2014).
O nível 2 distingue-se pelo trabalho colaborativo – cada equipa desenvolve os seus próprios
modelos CAD 3D, mas não trabalham necessariamente num único modelo partilhado. O
aspeto da colaboração neste nível está relacionado com a forma como a informação é
partilhada entre as diversas equipas: a informação criada é disponibilizada num formato de
ficheiro comum, o que permite a qualquer organização combinar esses dados com os seus
próprios e identificar possíveis erros, omissões e/ou incompatibilidades. Qualquer software
usado pelas diferentes equipas deverá permitir a exportação de ficheiros de formato comum,
tais como IFC (Industry Foundation Class) ou COBie (Construction Operations Building
Information Exchange) (NBS, 2014).
O terceiro nível de maturidade, conhecido como OpenBIM, representa trabalho colaborativo
total entre todas as disciplinas pela utilização de um único modelo partilhado num repositório
central comum. Todas as equipas podem aceder ao modelo e modifica-lo, eliminando o risco
de existência de incompatibilidades entre os diversos projetos (NBS, 2014).

13

Aplicação do BIM à Avaliação e Gestão da Eficiência Energética de Edifícios Públicos

2.4

Dimensões do modelo BIM

Enquanto os níveis de maturidade BIM se referem essencialmente à capacidade que a cadeia
de produção tem de trocar informações digitalmente, o conceito de dimensões BIM está
relacionado com a forma particular como determinados tipos de dados são ligados a um
modelo de informação (NBS, 2017a).
O BIM 3D é o processo de criação de informação gráfica e não gráfica, posteriormente
partilhada num ambiente de trabalho comum - Common Data Environment (CDE). A
informação vai sendo progressivamente mais detalhada à medida que um projeto vai sendo
desenvolvido, sendo entregue ao cliente após a sua conclusão (NBS, 2017a).
A adição da dimensão tempo gera o BIM 4D. Esta informação é adicionada aos diferentes
componentes do modelo, permitindo assim um melhor planeamento e programação da
execução do projeto e compreensão da evolução sequencial do mesmo. Esta dimensão
assegura que os trabalhos planeados são sequenciados e realizados de forma segura, lógica
e eficiente, permitindo a todos os intervenientes visualizar a duração das suas tarefas e
avaliar a sua execução ao longo do tempo. A possibilidade de visualizar a progressão da obra
num protótipo digital antes de iniciar a construção, ajuda a eliminar possíveis erros em fases
ainda embrionárias do projeto, evitando custos acrescidos em fase de construção. Permite
ainda uma visualização clara do trabalho planeado e do aspeto da construção concluída o
que constitui uma ferramenta muito útil na comunicação com o dono de obra (NBS, 2017a).
No BIM 5D é atribuída informação de custos aos diferentes componentes do modelo, que
serve de apoio aos processos de orçamentação. Os gestores de custos podem exportar
quantidades a partir do modelo, e, pela aplicação de custos, obter uma estimativa do
orçamento do projeto. O processo é facilitado pelo facto de o modelo permitir a visualização
3D associada a custos, notificar sobre as alterações efetuadas e realizar a contagem
automática dos componentes associados ao projeto. Se existir um modelo 4D, é possível
ainda monitorizar os custos previstos e efetivos ao longo do projeto, possibilitando a
realização de relatórios de custos e orçamentos regulares para assegurar a eficiência e
procurar manter o projeto dentro dos limites orçamentais (NBS, 2017a).
Tradicionalmente, o setor da AECO tem tido maior foco nos custos das fases iniciais do
ciclo de vida dos edifícios (projeto e construção). Uma análise mais abrangente, tendo em
conta os custos ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto, analisando onde existem
mais gastos proporcionalmente, constitui um suporte à decisão em fases mais avançadas,
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tanto em termos de custos como de sustentabilidade (NBS, 2017a). A incorporação de
componentes de sustentabilidade no modelo BIM gera modelos 6D, que permitem aos
projetistas estimar emissões de carbono para elementos específicos do projeto, testar,
comparar e aprovar soluções (Eastman et al., 2011)
A inclusão de informação que visa apoiar a manutenção e operação dos edifícios,
nomeadamente informações sobre os fabricantes de componentes, data de instalação, tarefas
de manutenção a serem realizadas, detalhes acerca da operação e configuração dos
componentes, assim como informações sobre a sua durabilidade e data de fim de uso
(demolição/desinstalação), gera a sétima dimensão do BIM (BIM 7D). O modelo BIM
oferece uma forma fácil e acessível de extrapolar informação num modelo gráfico, que
poderia estar omissa na informação 2D e documental, usadas tradicionalmente. É
especialmente útil para os gestores de manutenção, que são capazes de planear intervenções,
potencialmente com anos de antecedência e monitorizar custos ao longo do tempo de vida
de um edifício existente, concluindo sobre a viabilidade económica de determinadas
operações de manutenção e/ou da eficiência de determinados sistemas. Esta abordagem préplaneada e pró-ativa oferece muitas vantagens à abordagem mais reativa, particularmente
em termos de custos. Idealmente, o modelo BIM deverá ser completado durante a fase de
operação do edifício, com atualizações sobre reparações, substituições e/ou alterações que
tenham sido feitas no edifício (NBS, 2017a).

2.5

Níveis de desenvolvimento e níveis de detalhe

A estrutura LOD, do inglês Level of Development (nível de desenvolvimento), foi proposta
em 2008, pelo American Institute of Architects (AIA) como parte do protocolo para a
utilização do BIM E202-2008 e atualizada em 2013 no formulário de projetos BIM G2022013 (BIMForum, 2015). O nível de desenvolvimento define os requisitos mínimos ao nível
dimensional, espacial, quantitativo, qualitativo, entre outros, que o elemento modelado deve
incluir para que sejam autorizados os usos relativos a esse mesmo nível (AIA, 2013a). Este
conceito é por vezes interpretado como nível de detalhe (Level of Detail), no entanto existem
diferenças importantes entre as duas noções. Enquanto o nível de detalhe está essencialmente
relacionado com a precisão geométrica do elemento modelado, o nível de desenvolvimento
tem a ver com o grau de confiança associado ao modelo, não apenas no que toca às
caraterísticas geométricas do elemento, como também à informação associada ao mesmo
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(BIMForum, 2015). Os cinco níveis de desenvolvimento definidos pelo American Institute
of Architects, cujas definições se encontram na Tabela 1, representam exigências tanto
maiores quanto maior o valor numérico associado, sendo cumulativas, já que para um
elemento apresentar determinado LOD, deverá cumprir os requisitos relativos a esse nível e
a todos os níveis que o antecedem (AIA, 2013b).
Tabela 1. Níveis de desenvolvimento BIM (AIA, 2013b)
Nível

Definição

LOD100

O elemento pode ser representado graficamente no modelo por um símbolo ou outra representação
genérica, no entanto não satisfaz os requisitos do LOD 200; A informação relativa ao elemento (e.g.
custo por metro quadrado, quantificação de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado,

LOD300

LOD200

etc.) pode ser derivada de outros elementos do modelo.
O elemento é representado graficamente dentro do modelo como um sistema genérico, objeto ou
conjunto de montagem com quantidades, tamanho, forma, localização e orientação aproximados;
Informação não gráfica também pode ser acrescentada ao elemento do modelo.
O elemento é representado graficamente dentro do modelo como um sistema específico, objeto ou
conjunto de montagem em termos de quantidade, tamanho, forma, localização e orientação;
Informação não gráfica também pode ser acrescentada ao elemento do modelo.

LOD400

O elemento é representado graficamente dentro do modelo como um sistema específico, objeto ou
conjunto de montagem em termos de tamanho, forma, localização, quantidade e orientação com
pormenorização, fabricação, montagem (assemblagem) e informação de instalação; Informação não

LOD500

gráfica também pode ser acrescentada ao elemento do modelo.
O elemento do modelo é uma representação verificada no terreno no que toca à sua dimensão,
forma, localização, quantidade e orientação; Informação não gráfica também pode ser acrescentada
ao elemento do modelo.

O nível de detalhe ou “level of detail” especifica a quantidade de pormenorização gráfica e
de detalhe pretendida para o objeto, sendo subdividido em quatro níveis, descritos na Tabela
2 (AEC - UK, 2012):
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Tabela 2. Níveis de detalhe BIM (AEC - UK, 2012)
Nível

G0

G1

G2

G3

2.6

Descrição
Esquemático
(Schematic)
Concetual

Simbólico - (não representativo do objeto tridimensional);
Este nível de detalhe poderá ser utilizado para símbolos elétricos ou objetos que são
modelados de forma igual independentemente da escala;
Representação conceptual de baixa resolução (e.g. escala 1:500 ou 1:200);

(Concept)
Definido

Representação com maior detalhe, de média resolução (e.g. escala 1:100 ou 1:50 no

(Defined)

máximo);

Entregue

Representação detalhada do objeto, normalmente usada no contexto de

(Rendered)

“renderização”.

COBIM

Devido à implementação crescente da metodologia BIM no setor AECO, surgiu a
necessidade de se desenvolverem normas que visam regulamentar a sua aplicação. Durante
todas as fases do projeto de construção, existe, por parte de todos os envolvidos, uma
necessidade crescente de definir com maior precisão o que deve ser modelado e como é que
a modelação deve ser feita.
As normas finlandesas “Common BIM Requirements 2012”, COBIM, são baseadas nos
“BIM Requirements” publicados em 2017, pelo Senate Properties que co-financiou a
atualização destes requerimentos em conjunto com a BuildingSMART Finland. Como
resultado desta colaboração, foram lançadas as séries 1-9 atualizadas e as novas séries 1013, em 27 de Março de 2012, conforme se indica de seguida (buildingSMART, 2012) :
1 - Parte Geral

8 - Utilização de modelos para visualização

2 - Modelação da situação inicial

9 - Utilização de modelos para análises MEP

3 - Projeto de arquitetura

10 - Análise de energia

4 - Projeto MEP

11 - Gestão de um projeto BIM

5 - Projeto de estruturas

12 - Utilização de modelos na gestão das instalações

6 - Garantia de qualidade

13 - Utilização de modelos na construção

7 - Quantidades

2.7

Modelação BIM no contexto de ciclo de vida do edifício

Jordani (2010) afirma que um dos principais objetivos da utilização do BIM na gestão de
edifícios, é permitir a utilização de dados da instalação ao longo de todo o seu ciclo de vida,
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por forma a criar ambientes de trabalho seguros, saudáveis e eficientes. Uma vez que é
gerada uma grande quantidade de informação durante a fase de projeto e construção da
instalação, torna-se imprescindível promover a correta manutenção destes dados, o que
proporciona, por sua vez, na maior eficácia na gestão, utilizando as informações as-built, na
redução de custos e tempo, uma maior satisfação do cliente e otimização da fase de operação
e manutenção da instalação e seus sistemas (Soares, 2013).
A informação as-built representa a construção total, tal como esta foi executada. Assim, o
modelo as-built inclui todas as alterações que foram realizadas da fase de projeto para a
construção final. Quando se trata de edificações existentes, muitas das instalações já se
encontram construídas e em funcionamento, o que obriga a adotar uma metodologia
diferente, referida como as-managed. Este termo é usado na fase de operação e manutenção
da instalação e envolve a introdução no modelo das informações relativas às alterações
efetuadas neste período, não implicando a alteração do LOD usado, uma vez que este já se
encontra no seu nível máximo na fase as-built (LOD 500). Na Figura 4 encontram-se
esquematizadas as principais fases do ciclo de vida BIM (Cerovsek, 2011).

Figura 4. Ciclo de vida BIM (adaptado de Cerovsek, 2011)

O processo de modelação BIM é distinto para edifícios novos e existentes devido à diferença
na quantidade e qualidade de informação disponível, assim como às diferentes exigências
funcionais.
No caso de edifícios novos, o modelo BIM é criado num processo ao longo de várias fases
do ciclo de vida do edifício, desde a sua conceção, elaboração dos projetos até à fase de
construção, sendo integrado na entrega do projeto. Neste caso, a criação do modelo “asplanned” é realizado através dum processo interativo e iterativo com o auxílio de software
de modelação “comercial” que permite a atualização posterior para um modelo “as-built”
(Volk et al., 2014). A modelação de edifícios existentes é dificultada pela falta de
documentação pré-existente, assim, na prática, a sua modelação parte da atualização de um
modelo BIM fornecido (Akcamete et. al, 2009) ou consiste em criar o modelo de raíz (Volk
et al., 2014).
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Na Europa, mais de 80% dos edifícios residenciais foram construídos antes de 1990
(Economidou et al., 2011) e na sua maioria, não possuem documentação no formato BIM
(Arayici, 2009), assim, na aplicação desta metodologia, muitas vezes torna-se necessário
recorrer a processos dispendiosos e, essencialmente manuais (já que exigem muito trabalho
em termos de tratamento de dados), de engenharia reversa (“points-to-BIM”, “scan-toBIM”), por forma a recolher e modelar as condições de construção reais (Valero et al., 2011;
Klein et al., 2012).
Na modelação de edifícios existentes, no caso de existir disponível um bom inventário BIM,
o trabalho do arquiteto poderá ser consideravelmente facilitado, comparativamente à
modelação de um novo edifício com a mesma dimensão. Por outro lado, nos casos em que
o inventário BIM se encontra incompleto ou não existe, o tempo necessário para a modelação
do projeto de um edifício existente, poderá ser substancialmente superior quando comparado
com o tempo requerido para a modelação de um edifício novo (COBIM, 2012).

2.8

Software BIM

Atualmente, existem no mercado, vários programas que permitem aplicar a metodologia
BIM. Um estudo realizado no Reino Unido em 2013, permite concluir sobre o software que
é mais usado atualmente, através da análise de mais de 50.000 transferências de objetos BIM
disponíveis na plataforma online National BIM Library, em diversos formatos, como se
apresenta na Figura 5.

Figura 5. Percentagem de objetos descarregados, por formato de software BIM (Hamil, 2013)

Assim, analisando o gráfico, é possível concluir que o Revit é o software mais solicitado,
com 49% de objetos descarregados, seguido pelo ArchiCAD, com 18% - menos de metade
dos downloads de objetos em formato Revit
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3.

BIM na Gestão e Manutenção de Edifícios

3.1.

Gestão e Manutenção de Edifícios

A gestão é uma ciência interdisciplinar que pode ser dividida em diferentes áreas autónomas
(Rodrigues, 2001):
•

Gestão do mercado, marketing;

•

Gestão de projeto;

•

Gestão da produção;

•

Gestão de património;

•

Gestão financeira;

•

Gestão de património edificado.

•

Gestão de recursos humanos;

A gestão de edifícios enquadra-se nas atividades e processos de gestão de património
edificado e carateriza todo o conjunto de ações e procedimentos, que é necessário afetar a
um edifício após a sua construção com vista a otimizar o seu desempenho na fase de
utilização, isto é, obter durante o máximo de tempo e ao menor custo, a resposta funcional
para que foi previsto (Rodrigues, 2001). A prática da gestão de edifícios pode ser estruturada
em três atividades fundamentais, como se pode observar na Figura 6.
Gestão de Edifícios
Técnica

Económica

Funcional

Figura 6. Atividades da Gestão de Edifícios (Rodrigues, 2001)

Desta forma, uma adequada gestão do edifício deverá responder a um conjunto de
procedimentos técnicos (identificação, planeamento e execução de intervenções de
manutenção e promoção de intervenções de manutenção), económicos (controlo
contabilístico e financeiro) e funcionais (coordenação e regulamentação da utilização do
edifício, promovendo a gestão técnica) (Rodrigues, 2001; Lopes, 2005).
A atividade técnica é a que mais se enquadra no âmbito da Engenharia Civil, já que, abrange
todo o tipo de ações com o objetivo de garantir o desempenho das soluções construtivas do
edifício. Esta garantia de desempenho traduz-se quer na correção de desvios funcionais, quer
na avaliação das condições de funcionamento. De forma sintética, a gestão técnica de
edifícios pode ser definida como correspondendo à globalidade dos procedimentos
implícitos no que correntemente se assume por manutenção (Rodrigues, 2001).
De acordo com a norma ISO 6707-1:1989, “manutenção é a combinação de ações técnicas
e respetivos procedimentos administrativos que durante a vida útil de um edifício se
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destinam a assegurar que este desempenhe as funções para que foi dimensionado”. A gestão
da manutenção deve ser um processo lógico e sequencial, não estando limitado a
procedimentos temporais, planeando a atividade da manutenção. Deverá incluir também o
levantamento e o diagnóstico de anomalias, a gestão técnico-económica das intervenções e
a inspeção e monitorização dos trabalhos executados (Arbizzani, 1991). Assim, o processo
de manutenção do edifício, implica três procedimentos principais - gestão da manutenção,
execução das operações de manutenção e inspeção e monitorização do estado de
desempenho do edifício - apoiados numa quarta funcionalidade, vista como suporte
tecnológico dos procedimentos referidos e designada por Engenharia da Manutenção
(Arbizzani, 1991).
O gestor de edifícios é a entidade responsável por garantir a eficiência da atividade técnica,
devendo conhecer os procedimentos sistemáticos pré-estudados que garantem a sua
execução correta. Esta entidade fica encarregue da gestão da manutenção e deve planear a
execução das operações de manutenção durante toda a vida útil do edifício, procurando
minimizar os custos e recursos alocados às mesmas (Rodrigues, 2001).
3.1.1.

Políticas de manutenção

De acordo com as suas caraterísticas, as políticas de manutenção podem ser divididas em
três grupos principais, tal como se pode ver na Figura 7:
Manutenção
Reativa/Correctiva
(não planeada)

Preventiva
(planeada)
Sistemática

Integrada

Condicionada

Figura 7. Políticas de manutenção (adaptado de Rodrigues, 2001)

De acordo com a norma ISO 15686-1:2000, a manutenção reativa, também denominada por
corretiva, curativa ou resolutiva, corresponde a uma estratégia não planeada e mais
elementar. Segundo Brito e Branco (2001), este tipo de manutenção consiste em deixar a
obra de arte (neste caso edifício), degradar-se até que se torne inevitável repará-la.
Embora, seja uma estratégia de relativamente fácil implementação, representa muitas
desvantagens quando se tem em conta todo o ciclo de vida de um edifício. Além de acarretar
maiores custos diferidos a longo prazo, dificulta as ações de intervenção e o seu planeamento
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quando ocorrem anomalias que não eram previstas (especialmente em casos de intervenção
urgente), pode levar à degradação progressiva do edifício e a intervenções tardias, já que não
existe, geralmente, um processo de reclamação (denúncia) implementado e, muitas das
vezes, está associada a intervenções inadequadas, com recurso a técnicas e materiais
inapropriados, que podem levar ao reaparecimento das anomalias ou ao aparecimento de
outras, que estão relacionadas (Lopes, 2005). Este tipo de estratégia provoca uma maior
perda de desempenho dos edifícios e agravamento dos custos a longo prazo, contribuindo
para o envelhecimento do parque habitacional e afetando negativamente a qualidade de vida
dos seus utentes (Flores, 2002).
A manutenção preventiva, definida pela norma ISO 15686-1:2000 por manutenção planeada,
carateriza-se pelo facto de atuar antes do aparecimento das anomalias, baseando-se nos
procedimentos dos manuais de utilização e manutenção, recorrendo ao planeamento de
intervenções de manutenção, com recurso ou não a ações de inspeção (Lopes, 2005). Lewis
e Payant (2000), consideram que os programas de manutenção preventiva otimizam futuros
benefícios, maximizando o retorno do investimento. Este tipo de manutenção pode ser
sistemática, quando as operações de manutenção são realizadas com base num planeamento
com periodicidades fixas, elaborado na fase de projeto (Lopes, 2005), ou condicionada,
quando é realizada a calendarização de inspeções periódicas, com o objetivo de avaliar o
estado de desempenho do edifício e detetar fenómenos de pré-patologia e anomalias, de
modo a determinar o local e data da intervenção a realizar (2001).
Lopes (2005), refere a manutenção integrada como a estratégia mais evoluída de manutenção
de edifícios, pois permite interligar ações de manutenção reativa e preventiva com sistemas
de gestão integrados. Estes sistemas constituem um sistema informático que deverá ser
adotado por forma a assegurar um eficaz controlo da atividade de gestão da manutenção,
auxiliando os gestores de edifícios na organização e extrapolação da informação relevante
às suas funções (Flores, 2002).
3.1.1. Operações de manutenção
De acordo com Lopes (2005), as operações de manutenção permitem avaliar e corrigir o
estado de desempenho do edifício, garantindo os níveis mínimos de qualidade, atrasando o
processo de deterioração, aumentando a vida útil do edifício e atenuando os custos
associados à sua utilização. As principais operações de manutenção, de caráter preventivo
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são, designadamente, inspeção, limpeza e tratamentos de manutenção. As operações de
reparação e de substituição, tanto podem ter um caráter preventivo como corretivo.
Cada operação e tipo de atuação tem uma periodicidade associada, uma razão de ser e meios
mais indicados para a sua realização (Lopes, 2005).

3.2.

Aspetos regulamentares da manutenção e utilização de edifícios públicos

A gestão de edifícios em Portugal é uma área que carece de legislação que regule a
intervenção dos diversos intervenientes e promova uma melhor coordenação entre as
diversas áreas inerentes à gestão de edifícios. A legislação nacional relativa à gestão de
edifícios é de carater generalista e insuficiente, sendo praticamente ineficaz. A ausência de
fiscalização por parte das entidades competentes, leva a processos de gestão desorganizada
em que, muitas das vezes, por terem liberdade de decisão, os gestores procuram maximizar
o seu lucro inicial (Tavares, 2009).
Em Portugal, existem exigências para a instalação, condução e manutenção dos sistemas
técnicos (sistemas energéticos e de climatização) de edifícios, impostas pelo Decreto-Lei n.º
118/2013 de 20 de agosto, para manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas
mecânicas e tapetes rolantes, impostas pelo Decreto-Lei n.º320/2002 de 28 de dezembro,
não existindo legislação específica para as ações de manutenção dos restantes elementos e
instalações dos edifícios. Na ausência de documentos legais mais precisos, os principais
elementos regulamentares que regem a conduta profissional dos gestores de edifícios são, o
código civil (pouco incidente sobre o assunto da gestão de edifícios), o Regulamento Geral
das Edificações Urbanas (RGEU), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 38 382, de 7 de Agosto de
1951 (Tavares, 2009), bem como o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE),
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas
pelo DL n.º 136/2014, de 9 de setembro. Estes documentos têm, no entanto, muito pouca
relevância na Gestão da Manutenção e Utilização de Obras Públicas, sobre as quais incide a
presente dissertação. Embora de acordo com o artigo 9.º do RJUE, as edificações existentes
deverão ser reparadas e beneficiadas pelo menos uma vez em cada período de oito anos, com
o fim de remediar as deficiências provenientes do seu uso normal e de as manter em boas
condições de utilização, habitualmente, esta recomendação não é cumprida, nem são
acionados os mecanismos previstos para o seu cumprimento coercivo. Esta negligência tem
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como principal consequência uma notória degradação do parque imobiliário nacional,
público e privado (Flores, 2002).

3.3.

Facility Management

Durante grande parte da vida da indústria AECO, o dono de obra considerava o preço do
projeto e da construção como o maior dos seus encargos, não tomando em consideração o
custo global do edifício, em particular, descurando a atividade de gestão das instalações na
fase de utilização (Soares, 2013). Diversos estudos realizados nesta área permitiram concluir
que a fase de utilização dos edifícios constitui a fase mais longa e dispendiosa do seu ciclo
de vida. Um estudo realizado por Silva e Soares (2013) permite concluir que cerca de 80%
do custo global de um edifício corresponde à utilização e manutenção deste. Cremonini e
John (1989) refere ainda que as despesas anuais com os custos de exploração são cerca da
1% a 2% do custo atual da construção do edifício. Estes resultados sublinham a necessidade
de ser estabelecida uma profissão que reúna todas as competências da gestão durante as fases
de manutenção e operação dos edifícios.
De acordo com a International Facility Management Association (IFMA, 2008), "a Gestão
de Edifícios, também frequentemente denominada por Facility Management (FM), é uma
profissão que abrange várias disciplinas para garantir a funcionalidade do ambiente
construído pela integração de pessoas, lugares, processos e tecnologia”. Spedding (1994),
refere que o Facility Management tem como objetivos principais:
•

Estudar a otimização de procedimentos de modo a diminuir os custos associados a
energia, segurança, reparações e manutenção;

•

Considerar, na gestão do imóvel, a vida útil dos componentes dos edifícios, as
necessidades especiais dos utentes e eventuais problemas ambientais;

•

Promover uma dinâmica na manutenção, renovação e trabalhos de melhoria dos edifícios
e área envolvente;

•

Organizar e controlar os vários tipos e políticas de manutenção e considerar a
manutenção no dia-a-dia;

•

Criar um sistema informático de fácil acesso para a análise de operações de manutenção
e ligação entre recursos financeiros e humanos.

Em Portugal os primeiros passos para a implementação do FM foram dados com a criação
da Associação Portuguesa de Facility Management (APFM), uma associação sem fins

27

Aplicação do BIM à Avaliação e Gestão da Eficiência Energética de Edifícios Públicos

lucrativos que tem como objetivo o desenvolvimento, a investigação e a divulgação da área
profissional que é o FM (APFM, 2013).
Devido à diversidade de operações FM e das necessidades específicas das instalações, não
existe consenso relativamente às ferramentas informáticas a serem usadas neste contexto,
sendo frequentemente referidas as terminologias Computer Aided Facility Management
(CAFM), Integrated Workplace Management System (IWMS), Enterprise Asset
Management (EAM), Computer Maintenence Management Software (CMMS), entre outras
(Sabol, 2008). Hanks (2009), criou um gráfico que esclarece a relação entre os diversos
acrónimos referidos e as diferentes áreas funcionais:

Figura 8. Áreas funcionais do FM (retirado de Hanks, 2009)

Hanks (2009) refere que o IWMS é composto por cinco campos de aplicação: gestão de
espaços e de instalações, gestão da manutenção, gestão do projeto, gestão dos ativos e
sustentabilidade ambiental. No contexto da presente tese, considera-se mais relevante a área
funcional da gestão da manutenção, mais propriamente o CMMS.

3.4.

Metodologia BIM-FM

A aplicação da metodologia BIM-FM consiste, de forma muito sucinta, gestão das
instalações com recurso às funcionalidades proporcionadas pelo modelo BIM, tais como o
modelo geométrico e a base de dados que contém os dados necessários de todos os
elementos. A sua aplicação requer a utilização das ferramentas informáticas compatíveis
com ambas as metodologias, sendo assim necessária a utilização de dois tipos diferentes de
software (Soares, 2013).
O processo de integração BIM-FM pode ser subdividido em três etapas fundamentais. A
primeira etapa consiste em, com o auxílio de um software BIM, desenvolver o modelo
tridimensional da instalação, definindo as propriedades de todos os elementos e
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equipamentos da mesma. Através da aplicação da metodologia BIM, é possível definir um
LOD adequado que possibilita a integração, de forma detalhada, de todas as informações
numa base de dados que poderá ser utilizada pelos intervenientes da instalação. Numa
segunda fase, os dados de todo o modelo são integrados em folhas de cálculo específicas
(spreadsheets). Após a atribuição correta de todos os parâmetros a cada elemento do modelo,
o software pode, ou não, ter a capacidade de gerar os COBie que consistem em spreadsheets
onde toda a informação é armazenada e sistematizada. Na terceira fase, os dados que constam
nestas spreadsheets, devem ser integrados num software que tenha a capacidade de importar
estes ficheiros para fazer a gestão da manutenção da instalação. Nesta fase, a gestão é feita
através de um CMMS, que pode ser um software comercial. O produto final desta fase,
confere aos responsáveis pela manutenção, a capacidade de gerir toda a rede da instalação
de forma prática e sem terem que recorrer a ferramentas adicionais para conseguirem fazer
a correta gestão dos seus ativos (Lavy et al., 2014).
3.3.1. COBie
A Constrution Operations Building information exchange (COBie) é uma norma
internacional, desenvolvida pela buildingSMART, cuja correta utilização é descrita pela
norma BS 1192-4:2014. O principal objetivo das COBie passa por regulamentar o
intercâmbio de informação relativa à gestão de ativos. Esta norma não acrescenta novos
requisitos aos contratos, modificando apenas a forma como os documentos são entregues,
de formatos de documentos em papel ou formatos não normalizados, para um formato
internacional standarizado e aberto (East e Carrasquillo-Mangual, 2013).
O processo de criação de entregas COBie segue o processo usado atualmente no setor da
AECO. O COBie apenas transforma a informação descrita em documentos físicos (em papel)
para informação em formato digital, que pode ser reutilizada ao longo do ciclo de vida do
projeto. A Figura 9 sumariza o processo COBie (East et al., 2013).

Figura 9. Visão geral do processo COBie (adaptado de East e Carrasquillo‐Mangual, 2013)
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Assim, conforme se pode ver na Figura 9, as informações a serem acrescentadas nos
separadores respetivos da folha de cálculo COBie, são dependentes da fase do projeto
considerada. Os elementos da equipa de planeamento são responsáveis pela introdução de
informações relevantes no âmbito da sua função, nomeadamente relativas ao espaço,
configuração dos equipamentos e sistemas. Por sua vez, o empreiteiro, deverá fornecer
informações acerca do fabricante e os dados técnicos dos produtos e sistemas instalados. Os
fornecedores contribuem com dados técnicos adicionais, assim como informações sobre
garantias, números de série e peças sobressalentes, durabilidade e operações de manutenção
previstas (East e Carrasquillo-Mangual, 2013).
East e Carrasquillo-Mangual (2013), refere cinco fases de aplicação dos COBie: Early
(Schematic) Design Stage; Construction Documents Design Stage; Contractor Quality
Control Stage; Product Instalation Stage; System Commissioning Stage.
3.3.2. Soluções BIM-FM
Embora já existam atualmente diversas aplicações para a implementação do conceito BIM e
do conceito FM, são, no entanto, mais escassos os software que incluem a ligação dos dois
conceitos (BIM-FM) numa única aplicação. Dado o crescente destaque da temática BIMFM, este cenário aparenta estar a mudar, surgindo assim cada vez mais aplicações com esta
modalidade (Soares, 2013). Na Tabela 3, encontram-se resumidas as caraterísticas de alguns
dos principais programas de gestão da manutenção disponíveis no mercado.

Gestão de
ativos

Gestão de
inspeções

Manutenção
preventiva

Gestão de
ordens de
trabalho

Calendarização
de tarefas

Monotorização
da manutenção

Capacidade de
importar
ficheiros COBie

Alertas

IBM Maximo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

FM:Interact

✓

✓

x

✓

✓

✓

✓

✓

✓

EcoDomus

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Proteus MMX

✓

x

x

x

✓

✓

x

x

✓

Web TMA

✓

x

✓

✓

✓

x

✓

x

✓

Onuma System

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

✓

Caraterísticas

Software
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Tabela 3. Resumo das caraterísticas de alguns programas de gestão da manutenção (Capterra, 2017)
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4. Análise do desempenho termo-energético da edificação
4.1.

Legislação aplicável

A certificação energética de edifícios permite aos utilizadores dos edifícios obter informação
sobre o desempenho energético dos mesmos. No que respeita aos edifícios existentes, é um
importante elemento de identificação e promoção de medidas que podem conduzir a uma
melhoria do desempenho energético e do conforto térmico (ADENE, 2017).
O Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30
de abril, pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, e pelo Decreto -Lei n.º 251/2015,
de 25 de novembro, aprovou o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), o
Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o
Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS),
transpõem para o direito interno a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e
Conselho da União Europeia, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos
edifícios.
O SCE estabelece oito classes de eficiência
energética dos edifícios (Figura 10), de A+,
que corresponde à classificação com melhor
eficiência energética, a F, que corresponde à
pior.

Este

documento

reconhece

o

certificado energético e o pré-certificado
energético, como certificações técnicas,
tornando as certificações obrigatórias.

Figura 10. Classes de eficiência energética

O REH estabelece as exigências para edifícios de habitação novos ou sujeitos a grandes
intervenções e define os parâmetros e o método para a caracterização do desempenho
energético. Por sua vez, o RECS estabelece as exigências dos edifícios de comércio e
serviços, assim como os métodos para a determinação do seu desempenho energético. Neste
documento estão ainda contempladas as exigências e requisitos para instalação, condução e
manutenção dos sistemas de climatização, com o objetivo de promover um funcionamento
energético eficiente.
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O desempenho e a certificação energética dos edifícios abrangidos pela REH e RECS não
são regulados apenas pelo Decreto-Lei n.°118/2013, sendo esta legislação complementada
por Portarias, Despachos, Leis e Decretos-Lei, descritos na Tabela 10 no Anexo I.
A Portaria n.º 349-D/2013 do Decreto-Lei n.° 118/2013, sugere que em grandes edifícios de
comércio e serviços (GES) existentes, categoria em que se enquadra o edifício objeto de
estudo desta dissertação, a obtenção dos valores dos consumos energéticos anuais, deve ser
realizada com base no consumo efetivo ou através da realização de simulações dinâmicas
multizona. A mesma portaria refere que a determinação do Indicador de Eficiência
Energética (IEE) com base no método de simulação dinâmica multizona, utilizada no
presente trabalho, deve ser realizada por programa acreditado pela norma ASHRAE 1402004.

4.2.

Energy Analysis do Autodesk Revit

O programa Energy Analysis do Autodesk Revit permite executar a simulação dinâmica de
energia dos modelos Revit desenvolvidos, possibilitando simultaneamente tirar partido das
potencialidades de modelação do Revit e das capacidades de análise energética do Green
Building Studio (GBS). O GBS, núcleo do mecanismo de simulação de energia da Autodesk,
é um serviço baseado na nuvem que utiliza o mecanismo de simulação DOE2 – programa
acreditado pela norma ASHRAE 140 - que permite executar simulações do desempenho da
construção, tendo em vista a otimização da eficiência energética e a procura da neutralidade
em carbono em fases embrionárias do projeto da construção (Autodesk, 2016a).
Como se pode observar na Figura 11, o GBS permite a interoperabilidade com diversos
software de modelação BIM, tanto da família Autodesk (Revit, Vasari), como desenvolvidos
por terceiros. Os arquivos gbXML para análise energética, gerados por estes programas,
podem ser carregados no GBS, que por sua vez permite a exportação do arquivo em
diferentes formatos, possibilitando a sua utilização em outros software de análise energética
(Autodesk, nd).
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Figura 11. Interoperabilidade dos software com a plataforma GBS (retirado de Autodesk, nd)

Os modelos de energia, também denominados por Energy Analysis Models, são formas
especiais de geometria utilizados por mecanismos de simulação energética. Consistem em
abstrações da forma geral e configuração de uma construção duma rede de cálculo
computacional. Esta rede visa capturar os principais caminhos e processos de transferência
de calor através da construção (Autodesk, 2018b).
O modelo de energia criado a partir do modelo de construção do Revit pode ser exibido no
próprio programa, permitindo a visualização e validação do modelo de energia usado para a
análise, ou pode ser exportado para software desenvolvidos por outras entidades para análise
adicional em diversos formatos comuns: gbXML, DOE2 e EnergyPlus (Autodesk, 2016a).
Com base no esquema gbXML, o modelo de energia tem três componentes principais,
designadamente, os espaços (1), superfícies (2) e zonas (3) como uma rede de cálculo no
modelo de energia (Figura 12). Os espaços são volumes (massas) discretos de ar que têm
perda ou ganho de calor, devido a processos internos como a ocupação, iluminação,
equipamentos elétricos e AVAC, assim como a troca de calor com outros espaços e com o
ambiente externo. As superfícies são os caminhos de transferência de calor de ou para cada
espaço, incluindo superfícies entre os espaços internos e o ambiente externo. As zonas são
grupos de espaços utilizados para estabelecer alguma correlação reconhecida entre os
espaços, como por exemplo, espaços com a mesma orientação, a mesma função, ou serviço
pelo mesmo sistema AVAC (Autodesk, 2018b).
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Figura 12. Componentes principais do modelo de energia (retirado de Autodesk, 2018)

No Revit existem três modos distintos de criação do modelo de energia a partir do modelo
de arquitetura: com base em massas conceptuais, com base em elementos de construção e o
modo misto. A Autodesk recomenda a utilização do modo padrão (misto), que inclui massas
conceptuais e elementos de construção. Este modo não requer que o modelo de arquitetura
inclua simultaneamente massas conceptuais e elementos de construção, podendo ser usado
quando o modelo apenas inclui massas ou elementos de construção (Autodesk, 2018c). É
necessário compreender como o Revit irá usar os elementos de arquitetura para criar o
modelo de energia e quais os elementos utilizados, pois embora o processo seja
relativamente automatizado, os resultados obtidos devem ser observados com sentido crítico
por parte do utilizador. O processo de criação do modelo de energia utiliza todos os
elementos de arquitetura no modelo que sejam de delimitação de ambiente (room bounding),
sendo estes, designadamente (Autodesk, 2018a):
• Tetos;

• Portas;

• Colunas;

• Pavimentos;

• Sistemas de

• Massas;

• Pilares estruturais;

• Telhados: arestas comuns, linhas

• Paredes: arestas

fachadas cortina;
• Montantes
secundários de
fachadas cortina;

• Terreno:
plataformas;

ocultas, arestas internas, “softfits” de

comuns, linhas

telhado;

ocultas;

• Aberturas de “shaft”;

• Janelas.

A Autodesk (2018a), refere ainda, que a criação dum modelo de energia completo requer que
o projeto atenda aos seguintes requisitos:
• Os elementos de construção devem estar razoavelmente fechados. O modelo não precisa
ser hermético. Pequenas folgas e sobreposições são parte natural dos modelos de
arquitetura real e são esperados e permitidos durante a criação do modelo de energia.
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• As configurações para a resolução de espaço analítico e resolução de superfície analítica
são ajustadas para se adequar o nível de detalhe do modelo.
O modelo de energia é criado independentemente da existência de elementos de ambiente
(room) ou espaço (space) no modelo de arquitetura. A geometria 3D que forma espaços e
superfícies analíticas é gerada diretamente a partir dos elementos de arquitetura,
independente dos ambientes ou espaços em 2D ou 3D. Se o modelo de arquitetura contiver
ambientes ou espaços que residem dentro de espaços analíticos do modelo de energia, os
espaços analíticos adotam os dados do ambiente/espaço. O parâmetro relativo ao tipo de
exportação do modelo de energia (rooms/spaces), determina as propriedades que serão
utilizadas na análise de iluminação, equipamentos e dados de ocupação. Na exportação com
base em rooms, a análise energética utiliza informações de iluminação, equipamentos e
ocupação definida pelas configurações padrão de acordo com o tipo de edificação GBS
selecionado. Por sua vez, a exportação com base em spaces permite a personalização destas
informações (Autodesk, 2015a). Assim, a exportação com base em espaços permite, ao
utilizador, um maior controlo sobre o modelo e deve ser utilizada sempre que se pretenda
especificar este tipo de informações (Figura 13).

Figura 13. Propriedades adicionais consideradas no modelo de análise energética quando é usada a
exportação com base em espaços

Para se preparar o modelo Revit para a análise energética, com base em elementos de
arquitetura, devem ser definidas as propriedades térmicas de todos os materiais e elementos
incluídos na simulação. Para todos os materiais exceto vidros, a análise energética utiliza as
seguintes propriedades térmicas inseridas no modelo Revit: espessura, e (m), condutividade
térmica, λ [W/(m.K)], calor específico, c (J/g.ºC) e massa volúmica, ρ (kg/m3). No caso das
janelas, painéis de fachadas cortina e portas, é necessário especificar a construção analítica
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desejada a partir de uma lista padronizada de elementos, presente no Revit (Autodesk,
2016b). Cada tipo de construção analítica tem associados os parâmetros relevantes para
análise energética, designadamente transmissão de luz visível, fator solar, coeficiente de
transferência de calor, U [W/(m2.K)] e, resistência térmica, R (m2.K/W). As principais
soluções padrão de vidros e portas encontram-se listadas na Tabela 11 e Tabela 12,
respetivamente, no Anexo II.
Por definição, a análise de energia do Revit utiliza as propriedades térmicas dos materiais
atribuídos às camadas dos elementos de construção do modelo de arquitetura. Quando estas
propriedades não se encontram atribuídas, a análise utiliza as definições de construção
analítica (analytic construction) que consistem em definições padrão do Revit, de acordo
com a categoria do elemento, como se pode verificar na Figura 14. Caso se considere que
estes valores não refletem as propriedades dos elementos construtivos em estudo, podem ser
substituídos pelas propriedades térmicas adequadas para a maior parte das categorias de
elementos (Autodesk, 2015c).

Figura 14. Caraterísticas da construção analítica no Revit

No painel de análise energética (Energy Analysis) do Revit (Figura 15), devem ser
estipulados os principais parâmetros usados na criação do modelo analítico de energia
(Energy Settings), assim como dados adicionais necessários à simulação energética, como a
localização geográfica e dados climatéricos, tipo de edificação, tipo de sistema de AVAC,
entre outros (Stine, 2015). Optou-se por descrever estas definições com maior pormenor no
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capítulo 5 que diz respeito ao caso de estudo, por forma a evitar redundâncias e auxiliar na
justificação das opções tomadas neste âmbito.
Energy Settings

Show Energy Model
Run Energy Simulation
Results & Compare

Figura 15. Ferramentas de análise energética no painel de análise energética no Revit

Uma vez criado o modelo Revit com a caraterização de todos os elementos considerados na
análise energética, e estipuladas as principais informações relativamente a definições de
energia (Energy Settings) é possível criar o modelo de energia através da opção “Show
Energy Model” no painel de análise energética no Revit (Figura 15).
Esta opção gera três vistas distintas, designadamente o modelo de energia tridimensional
(Energy Analysis Model), um programa (schedule) de espaços analíticos e um programa de
superfícies analíticas. Antes de submeter o modelo de energia para análise, este deverá ser
validado. O utilizador deverá retificar o modelo tridimensional criado, visualmente,
procurando elementos e/ou espaços em falta, assim como aberturas demasiado grandes entre
os elementos – pequenas aberturas são admissíveis. O programa de superfícies analíticas,
permite verificar se existe um equilíbrio considerado adequado entre os diferentes tipos de
superfícies criadas, comparando as superfícies analíticas criadas com as superfícies
existentes no modelo de arquitetura. Por sua vez, o programa de espaços analíticos permite
verificar os ambientes/espaços criados. As colunas sem nomes de espaços atribuídos
constituem “void/shaft” e espaços “plenum”. A divisão do ecrã entre o programa de espaços
analíticos e o modelo tridimensional facilita a visualização, pois permite a seleção de linhas,
correspondentes a espaços, na schedule e respetivo realce no Energy Anaslysis Model.
Devido a vazios e espaços plenum, a área/volume dos espaços analíticos não é exatamente
igual à área dos espaços correspondentes no modelo de arquitetura (Stine, 2015), sendo
apontada, geralmente, uma variação de cerca de ±10% entre os valores (Autodesk, 2015d) .
Após a validação do modelo tridimensional de energia criado, este pode ser submetido para
análise, através da opção “Run Energy Simulation” na barra de ferramentas de análise
energética (Figura 15). A análise ocorre na cloud, pelo que é possível navegar no projeto
enquanto a simulação decorre. Quando a simulação chega ao fim, o utilizador recebe o alerta
de que os resultados se encontram disponíveis para consulta, podendo ser acedidos na opção
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“Results & Compare” da barra de ferramentas de análise energética (Figura 15). Os
resultados do relatório criado incluem informações acerca do consumo/custo de energia
elétrica ao longo do ciclo de vida da edificação, potencial de energia renovável e diversos
gráficos mostrando as emissões de carbono, cargas de aquecimento e arrefecimento,
informações climatéricas e consumo de combustível. O relatório pode ser exportado para
PDF, gbXML (.xml), DOE-2 (.inp), ou um ficheiro EnergyPlus (.idf) ou geometria gbXML
(.dwfx). É ainda possível efetuar a comparação entre relatórios de simulações distintas
através da opção “compare”, sendo estes apresentados lado a lado para uma melhor
visualização (Whitbread, 2015).
Assim, o fluxo de trabalho geral para a realização da simulação energética com o software
Energy Analysis do Autodesk Revit, pode ser sintetizado nos seguintes passos (Stine, 2015):
•

Criação do modelo tridimensional Revit usando massas conceptuais, elementos de
construção ou ambos;

•

Definições de energia (Energy Settings);
o Definir a Localização (Location);
o Selecionar a fase de projeto (Project Phase);
o Especificar modo de análise (Analysis Mode);

•

Criação do modelo de energia (Show Energy Model no painel Energy Analysis);
o Vistas criadas: modelo de energia 3D, Analytical Spaces (Schedule), Analytical
Surfaces (Schedule);
o Este passo deverá ser repetido (o modelo de energia deve ser apagado e gerado um
novo), sempre que sejam feitas alterações relevantes.

•

Revisão do modelo de energia criado;

•

Realização da simulação energética (Run Energy Simulation no painel Energy Analysis);

•

Revisão e comparação dos resultados (“Results & Compare” no painel Energy Analysis);

•

Opcional: Consulta dos resultados na plataforma online do GBS.

Alguns dados de entrada na simulação energética possuem valores padronizados integrados
no Revit, sendo editáveis pelo utilizador. Em alguns casos, como por exemplo no caso das
construções conceptuais (janelas, painéis de fachadas cortina e portas), esta edição encontrase limitada a uma lista limitada de soluções, incluída no software. Os dados de entrada
referidos são baseados no Commercial Building Energy Consumption Survey (CBECS), que
rcolhe dados acerca de características de construção e consumos energéticos de edifícios
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comerciais nos Estados Unidos da América (U.S. Energy Information Administration, nd) e
dizem respeito a (Autodesk, 2014):
• Construções conceptuais (descrição de caraterísticas térmicas de paredes, pisos, telhados,
janelas e clarabóias);
• Escolha do tipo de edifício (Building type);
• Horários de operação do edifício (Building Operation Schedule);
• Perfis de ocupação, e de utilização dos sistemas de iluminação e equipamentos, que
podem ser selecionados pelo tipo de edifício ou definidas para cada ambiente;
• Opções do tipo de sistema de climatização (HVAC System);
• Valores das infiltrações (Outdoor Air Infiltration).
Os dados de entrada da simulação para os quais o utilizador não possui permissão para
alterar, são baseados em dados do CBECS, e das normas ASHRAE 90.1, ASHRAE 90.2, e
ASHRAE 62.1, podendo variar em função do tipo do edifício definido nas configurações da
simulação dinâmica, localização, tamanho, e número de pisos (Autodesk, 2014).
A norma ASHRAE 90.1 estabelece padrões mínimos relativos à eficiência energética, exceto
para edifícios residenciais que são fornecidos pela norma ASHRAE 90.2. Na norma
ASHRAE 62.1 são estabelecidos padrões mínimos para os sistemas de ventilação em relação
à qualidade do ar interior dos edifícios.
Para as opções de energia que não são editáveis pelo utilizador, em que não existem
referências a normas ASHRAE, são aplicados os resultados de pesquisas e as normas
seguintes (Autodesk, 2014):
•

Horários de operação do edifício: Estudo de referência (baseline) de construção nova
não residencial na Califórnia em 1999;

•

Características térmicas da envolvente, densidade de energia de iluminação (Lighting
Power Densities - LPD) e eficiência do sistema de climatização (HVAC System):
normas ASHRAE 90.1 2007 e ASHRAE 90.2 2007;

•

Densidade de potência de equipamentos e de cargas de água quente sanitária (AQS):
título 24 do Código da Califórnia, do Estado da Califórnia dos EUA, chamado
Código de Normas de Construção da Califórnia de 2005;

•

Densidade de ocupação, e ventilação: norma ASHRAE 62.1 2007;
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•

Tipo de sistema de climatização padrão para o tipo de edifício, tamanho, e outras
características de construção diversas: os dados utilizados são baseados nas pesquisas
realizadas pelo CBECS.

4.3.

Ferramenta de simulação de desempenho energético “ECO.AP”

O Programa de Eficiência Energética na Administração Pública “ECO.AP”, lançado pelo
XVIII Governo Constitucional através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2011,
de 12 de janeiro, tem como objetivo “alcançar um nível de eficiência energética de 30% nos
organismos e serviços da Administração Pública até 2020, sendo esta eficiência atingida sem
aumento da despesa pública permitindo ao mesmo tempo o estímulo da economia no sector
das empresas de serviços energéticos” (Eco.AP, 2018a).
No âmbito deste programa foi desenvolvida uma ferramenta para a simulação do
desempenho energético de edifícios - Simulador de Desempenho Energético dos Edifícios
da Administração Pública Central ECO.AP, utilizada na presente dissertação para efetuar a
simulação dinâmica detalhada multizona da edificação objeto de estudo. O simulador
ECO.AP, constitui-se como uma interface que permite definir o modelo de simulação
térmica e energética do edifício, que é avaliado com o modelo EnergyPlus 8.7.0. É
necessário definir a localização do edifício, áreas e características de cada tipologia (zona
térmica). Para cada zona térmica é necessário definir a qualidade térmica da envolvente, tipo
de ocupação, iluminação e equipamentos, sistemas energéticos de climatização e por fim
perfis de utilização e set-points. O simulador ECO.AP, além de avaliar o desempenho
energético do edifício, permite avaliar a classe energética, e identificar o impacto de medidas
de eficiência energética tipificadas.
Um dos objetivos do presente trabalho é efetuar um estudo comparativo dos resultados
obtidos na simulação por ambas as metodologias: Energy Analysis do Autodesk Revit e
simulador de eficiência energética ECO.AP. Sendo que, neste caso, a criação do modelo
BIM pode auxiliar na organização e extração de informação necessária à ferramenta
ECO.AP, além de poder ser utilizado para outros objetivos como para a gestão da
manutenção do edifício e dos respetivos equipamentos.
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4.3.1. Metodologia de avaliação da eficiência energética
O Manual do Utilizador do Simulador ECO.AP para os Gestores Locais de Energia,
disponível na página web do simulador (Eco.AP, 2018c) refere que, para efetuar a análise
da eficiência energética e avaliar o impacto de medidas de melhoria, o simulador ECO.AP
baseia-se na metodologia regulamentar aplicável aos edifícios de comércio e serviços (RECS
– Portaria n.º 17-A/2016). O algoritmo de cálculo do simulador é baseado no modelo
EnergyPlus versão 8.7.0 (Eco.AP, 2018b), acreditado pela norma ASHRAE 140-2004.
Este modelo é utilizado para estimar as necessidades energéticas do edifício e a produção de
energia renovável fotovoltaica e térmica. O simulador foi submetido a uma extensa lista de
casos de validação, tendo apresentado bom desempenho nos mesmos. Verificou-se que a
qualidade do resultado final é função das aproximações efetuadas pelo Gestor Local de
Energia (GLE) na análise do edifício e pela qualidade dos dados introduzidos no simulador
ECO.AP (Eco.AP, 2018b).
4.3.2. Aspetos gerais
De acordo com o Manual do Utilizador do Simulador ECO.AP para os Gestores Locais de
Energia (Eco.AP, 2018b), o Simulador de Desempenho Energético dos Edifícios da
Administração Pública Central ECO.AP permite estimar a classe energética de edifícios de
comércio e serviços da Administração Pública Central, tendo por base um número reduzido
de dados de entrada e um algoritmo de cálculo detalhado. O acesso ao simulador ECO.AP,
baseado numa interface Web, é regulado pela ADENE, que atribui perfil de acesso (utilizador
e password) aos utilizadores, que se devem registar previamente na plataforma.
Esta ferramenta encontra-se apta para estudar edifícios com espaços com as seguintes
tipologias:
• Bibliotecas;

• Estabelecimentos de ensino;

• Cinemas, teatros; • Estabelecimentos de saúde com internamento;
• Cozinhas;

• Estabelecimentos de saúde sem internamento;

• Escritórios;

• Estacionamento.

• Piscinas cobertas;
• Refeitórios.

O Simulador ECO.AP foi estruturado para dois níveis distintos de interação com o utilizador,
dentro das tipologias abrangidas anteriormente referidas. O primeiro nível permite simular
edifícios, com informação pré-carregada sobre perfis típicos de ocupação, iluminação,
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AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), consumo de AQS (Água Quente
Sanitária), de modo a permitir uma interação simples com o utilizador. O segundo nível
permite a caracterização de diferentes perfis de funcionamento, de modo a possibilitar a
determinação da classe energética. Este nível, mais detalhado, permite simular a classe
energética de um edifício de um modo totalmente configurável, considerando o eventual
consumo de AQS em cada uma delas (e.g., em função do número de ocupantes, número de
refeições, entre outros).
A realização de um estudo de eficiência energética de um edifício no simulador ECO.AP é
suportada em 5 passos (Figura 16), três módulos iniciais de introdução de dados, um de
análise dos dados introduzidos e simulação e um passo final de análise de resultados:
1. Identificar a localização da fração;
2. Identificar as características gerais do edifício/fração e seus sistemas de energia renovável;
3. Identificar as características da envolvente/soluções construtivas e sistemas energéticos
existentes em cada grupo de espaços;
4. Efetuar uma apreciação dos dados introduzidos e efetuar a simulação;
5. Efetuar a análise dos resultados.

Figura 16. Passos para a realização de um estudo no simulador Eco.AP

Na fase de análise de resultados o simulador apresenta informações sobre:
•

Classe energética do edifício;

•

Consumo total estimado de energia (primária e final) por vetor energético e a
desagregação dos consumos de energia por uso, nomeadamente: aquecimento,
arrefecimento, ventiladores, bombas, água quente sanitária, água quente de piscinas,
iluminação, equipamentos e sistemas de transporte;

•

Proposta das medidas de melhoria da eficiência energética, entre as medidas préidentificadas, que sejam aplicáveis ao edifício em causa e a caracterização
(energética e económica) do impacto, individual e agregado, dessas medidas de
eficiência energética.

O Simulador ECO.AP permite ainda agilizar, de forma automática, a avaliação do impacto
da introdução de medidas tipificadas de melhoria da eficiência energética, que abrangem a
avaliação das seguintes intervenções:
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•

Reforço do isolamento térmico das paredes;

•

Reforço do isolamento térmico das coberturas;

•

Reforço do isolamento térmico das janelas;

•

Melhoria da proteção solar e do sombreamento dos vãos envidraçados;

•

Alteração da reflexão das paredes e coberturas (Coolroof e Coolwall);

•

Melhoria da eficiência de caldeiras;

•

Melhoria da eficiência de sistemas de arrefecimento (ex. Chillers);

•

Melhoria da eficiência de bombas de calor;

•

Melhoria da eficiência de sistemas de iluminação;

•

Melhoria da eficiência de sistemas de produção de água quente sanitária (“AQS”);

•

Introdução de sistemas solares térmicos;

•

Introdução de sistema fotovoltaico;

•

Melhoria da eficiência dos ventiladores.
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5. Caso de Estudo
5.1.

Enquadramento inicial

Com o presente trabalho, pretende-se utilizar um modelo BIM para a simulação energética
e gestão dos ativos relativos à gestão energética de um edifício de serviços existente.
Na prática, foi desenvolvido um modelo tridimensional no programa Revit 2016 da
Autodesk, a partir de informações recolhidas relativamente ao caso de estudo, apresentadas
na secção 5.2. Uma vez que se optou por trabalhar com a versão do programa em inglês, os
comandos e especificações técnicas do programa descritos ao longo das secções seguintes
encontram-se neste idioma. A modelação é descrita na secção 5.3, de forma sucinta, sem
especificação dos passos e comandos utilizados, já que se considera irrelevante no âmbito
dos objetivos do presente trabalho.
A secção 5.4 refere-se à análise energética. Na secção 5.4.1 são descritos com algum detalhe
os principais passos da preparação do modelo de arquitetura para a análise energética, no
que toca à caraterização térmica de todos os elementos construtivos, dados de tipologia de
espaços, ocupação, equipamentos elétricos e de iluminação e tomadas de decisão relativas
às definições de energia para a realização da simulação pelo método Energy Analysis do
Autodesk Revit. Por sua vez, na secção 5.4.2 são descritos os principais passos de entrada de
dados no simulador energético ECO.AP, com apoio no modelo Revit criado. Os resultados
obtidos pelas metodologias de simulação energética utilizadas são apresentados e
comparados na secção 5.4.3.
A secção 5.5. refere-se à metodologia BIM-FM, sendo descrito o processo de extração de
informação a partir do modelo Revit para folhas de trabalho COBie.
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5.2.

Descrição do caso de Estudo

A presente dissertação tem como objeto de estudo um edifício de serviços denominado por
Centro de Instrumentação Científica (CIC), localizado no Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa. Não existe documentação que date a construção do
edifício, no entanto, este apresenta caraterísticas duma construção da década de 60.
Tendo sido analisada a documentação disponível, averiguou-se que a edificação foi alvo de
diversas ampliações, renovações e demolições ao longo dos anos. À data da sua construção,
o edifício consistia numa estrutura porticada de betão armado de dois pisos. Por volta de
1968, a construção foi ampliada, tendo sido agregado um pavilhão de galvanoplastia de
estrutura mista (elementos de betão armado e metálicos), de um piso, à fachada posterior da
edificação. Ao longo dos anos, ocorreram também algumas demolições, nomeadamente das
águas furtadas no telhado (como foi possível observar por comparação dos projetos
disponíveis em diferentes fases). No Anexo III, são apresentados elementos de registo
fotográfico, assim como plantas do edifício em estudo.
5.2.1.

Localização geográfica

O edifício encontra-se inserido no LNEC, na avenida do Brasil 101, em Lisboa (1700-066),
na altitude 93m, latitude 38°45'32.6"N, longitude 9°08'34.0"W (coordenadas 38.759047, 9.142751) (dados obtidos com o software Google Maps (Figura 17).

Figura 17. Imagem satélite do edifício com indicação do Norte, retirada do Google Maps

A edificação possui uma vizinhança constituída por edifícios de serviços com altura média
de 2 andares e na sua periferia existem árvores que sombreiam o edifício.
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5.2.2.

Zona climática

Com base na Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) de nível
III, definida pelo Despacho n.º 15793-F/2013, de 3 de Dezembro, a zona de localização do
CIC é classificada como Grande Lisboa.
Os parâmetros climáticos pertinentes para a estação de aquecimento (inverno) para a zona
de Grande Lisboa, encontram-se na Tabela 4.
Tabela 4. Dados climáticos referentes à estação de aquecimento (zona de Grande Lisboa)
Parâmetro
GD
M

Descrição
Número de graus-dias, na base de 18 °C, correspondente à estação
convencional de aquecimento;
Duração da estação de aquecimento;

ϴext,i

GSul

Temperatura exterior média do mês mais frio da estação de
aquecimento;
Energia solar média mensal durante a estação, recebida numa

Valor

Unidades

1071

ᵒC

5.3

meses

10.8

ᵒC

150

superfície vertical orientada a Sul

kWh/m2
por mês

Os parâmetros climáticos para a estação de arrefecimento (verão) - com uma duração de 4
meses (2928h) - para a zona de Grande Lisboa estão representados na Tabela 5.
Tabela 5. Dados climáticos referentes à estação convencional de arrefecimento (zona de Grande Lisboa)
ϴext,v
Temperatura
exterior média
ᵒC
21,7

Isol
Energia solar acumulada durante a estação, recebida na horizontal (inclinação 0°) e
em superfícies verticais (inclinação 90°) para os quatro pontos cardeais e os quatro
colaterais
kWh/m2 acumulados de junho a setembro
0ᵒ

90ᵒN

90ᵒNE

90ᵒ E

90ᵒSE

90ᵒ S

90ᵒSW

90ᵒW

90ᵒNW

840

225

365

500

495

410

495

500

365

Esta zona tem uma altitude de referência, zREF, de 109m, encontrando-se inserida na zona
climática de inverno I1 (GD≤1300) e zona climática de verão V2 (20ᵒC< ϴext,v ≤ 22ᵒC).
5.2.3.

Caraterização da edificação

Tal como em qualquer processo de desenvolvimento de projeto, inicialmente foi efetuado o
levantamento de toda a informação disponível considerada útil para o processo de
modelação. A Tabela 6 resume as principais fontes de informação consideradas.
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Tabela 6. Fontes de informação relativas ao caso de estudo
Projetos

Foram recolhidos elementos de projeto de 3 fases distintas do ciclo de vida do edifício:

em

CPCE - Projetos da estrutura inicial (porticada);

formato

DECA - Projetos da estrutura após acréscimo de pavilhão de galvanoplastia à fachada posterior;

físico

CIC (atual) - Projetos de remodelação de algumas instalações.
Plantas do 1º Piso, 2º Piso e Cobertura;
Alçados;

Ficheiros

Corte;

CAD

Foram ainda disponibilizados alguns projetos relativos a

equipamentos elétricos,

condicionamento de ar e iluminação (que se apresentaram irrelevantes quando confrontados
com a informação recolhida durante a visita ao local).
Levantamento das soluções construtivas, materiais e equipamentos considerados relevantes para
Visita ao

o trabalho, apoiado num registo fotográfico;

local

Algumas medições;
Inquérito efetuado aos ocupantes do edifício.

Tratando-se de uma construção existente, foi necessário realizar uma análise dos
documentos de projeto disponíveis e confrontá-los com as informações recolhidas durante a
visita ao local, por forma a produzir um modelo o mais aproximado possível ao edifício nas
condições reais e atuais, constituindo assim um modelo “as-managed”.
Tendo em vista os objetivos do presente trabalho – analise energética e gestão de ativos - o
tratamento da informação recolhida foi realizado por forma a obter um conjunto de dados
sistematizado específico, designadamente, as soluções construtivas, os materiais utilizados,
os sistemas de climatização e de iluminação e equipamentos elétricos, assim como os
ambientes do edifício e perfis de utilização. Sempre que se verificaram casos omissos nos
documentos disponíveis, foi necessário tomar decisões justificadas neste âmbito.
Procurou-se optar por soluções compatíveis com a época construtiva do edifício dentro do
panorama nacional, tendo por base as informações recolhidas durante a visita ao local,
sempre que possível, ou ainda outros projetos considerados semelhantes.
Sousa (1996), que analisou a evolução das paredes exteriores em Portugal, refere que a partir
da década de 60, começou a ser implementada, a tipologia de paredes duplas de tijolo furado,
sem isolamento térmico. Não estando disponíveis informações adicionais acerca destes
elementos, além da sua espessura, foi esta a tipologia adotada para as paredes de fachada de
maior espessura presentes no projeto (30cm e 40cm), fazendo variar a espessura da caixa de
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ar e dos panos de tijolo por forma a perfazer as espessuras indicadas no projeto. No caso das
paredes de fachada e interiores de espessura menor (25cm e 15cm), optou-se por uma
solução corrente, consistindo numa estrutura simples em alvenaria de tijolo furado. Tanto no
caso das paredes de fachada como divisórias, foram incluídos reboco e pintura em ambas as
faces. As soluções adotadas para os elementos de parede encontram-se resumidas na Tabela
13 no Anexo III.
Devido à escassa informação de projeto relativamente às lajes e incongruências entre as
espessuras nos diferentes documentos existentes, adotou-se uma solução corrente
correspondente a uma laje maciça em betão armado com uma camada de regularização de
argamassa. Relativamente às coberturas, foi considerada uma estrutura constituída por uma
laje maciça de betão armado com uma camada de regularização em argamassa e um
acabamento em chapa metálica apoiada num sistema de vigotas na zona da estrutura
porticada e uma cobertura em chapa metálica com placas de aglomerado de madeira na face
interior, apoiada numa estrutura metálica, na zona do pavilhão de galvanoplastia. As
espessuras das camadas destes elementos assim como os materiais considerados, serão
descritos em maior pormenor na secção 5.3, (que remete para tabelas apresentadas no Anexo
IV), respeitante à modelação BIM do edifício, para evitar redundâncias.
Durante a visita ao local, foi efetuado o levantamento dos acabamentos dos tetos, pavimentos
e paredes. As principais soluções identificadas/adotadas nos revestimentos de pavimentos e
tetos encontram-se identificados na Tabela 16 (Anexo III). Registaram-se ainda as soluções
de envidraçados e portas presentes na edificação, descritas no, na Tabela 14 e na Tabela 15,
respetivamente.
A climatização do edifício, restringe-se ao aquecimento dos espaços com radiadores
elétricos, identificados na Tabela 17 no Anexo III. Em alguns espaços verificou-se ainda a
presença de aparelhos elétricos de aquecimento de uso pessoal de baixa potência. No piso 1,
na zona das oficinas, existe um sistema de ventilação mecânica composto por ventoinhas de
acionamento manual, não utilizado atualmente (por falta de manutenção/redução de
pessoal). Estes equipamentos e sistemas não foram tidos em conta no estudo.
O sistema de iluminação do CIC é composto por quatro tipos de luminárias, sendo que todas
têm lâmpadas fluorescentes. A descrição dos sistemas, assim como dos seus valores de
potência e respetiva quantidade encontram-se na Tabela 18 no Anexo II.
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O piso térreo do edifício, denominado por piso 1 no presente trabalho, consiste
predominantemente numa zona de armazém e oficinas, podendo ser considerado um espaço
não útil. Por sua vez, o piso 2 consiste predominantemente numa zona de
escritórios/gabinetes. Um questionário efetuado aos funcionários do edifício, permitiu
estabelecer o número de ocupantes e os perfis de utilização aproximados, resumidos na
Tabela 19 no Anexo II. Uma caraterização mais pormenorizada dos espaços do edifício será
efetuada nas secções seguintes.

5.3.

Modelação 3D

No âmbito desta secção, que pretende descrever o processo de criação do modelo 3D do
edifício, é importante referir a importância da adoção de uma metodologia de modelação que
tem em vista a utilização final do modelo criado. Neste caso, pretende-se criar um modelo
BIM que contenha toda a informação específica necessária à análise energética e gestão de
ativos relacionados com a energia. Assim, optou-se por definir o modelo tridimensional, não
contemplando os elementos como vigas e pilares, já que, por exemplo, as vigas estruturais
não são consideradas na criação do modelo energético Revit e criam aberturas no mesmo. O
modelo criado inclui apenas elementos como paredes, lajes, tetos, telhados, portas e janelas
assim como os equipamentos elétricos e sistemas de iluminação tidos em conta na análise
de energia. A modelação foi realizada tendo em conta a norma COBIM, mais
especificamente o terceiro documento - Architectural Design (COBIM, 2012).
No Revit, existe a possibilidade de utilizar ficheiros CAD como ponto de partida para a
modelação, de duas formas distintas:
•

Importando o ficheiro CAD diretamente no modelo;

•

Efetuando a anexação (“link file”) do ficheiro

A segunda opção é mais vantajosa, uma vez que, neste cenário, o Revit apenas cria uma
referência a este ficheiro, permitindo a sua posterior modificação e atualização no Revit. Ao
importar o ficheiro CAD, este torna-se num “snapshot” estático do desenho no momento da
sua inserção, impossibilitando a sua posterior edição e atualização (CADDCOMUNITY,
2016).
Tendo sido estabelecidos e criados os principais níveis do edifício, foi efetuada a anexação
dos ficheiros CAD das plantas do piso 1 e piso 2, assegurando que estes se encontravam no
nível correspondente e corretamente alinhados um em relação ao outro. Nesta etapa, foram
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descobertos alguns erros nas plantas CAD disponíveis, que se traduziam em incongruências
ao nível de alinhamento de elementos como paredes, em diferentes pisos, pelo que se
procedeu à sua correção e atualização no modelo, antes de dar início à modelação
propriamente dita.
Numa primeira fase, os elementos como paredes, pavimentos, tetos e coberturas foram
modelados como famílias simples, tendo em conta apenas a sua espessura total, não
especificando camadas complexas existentes no Revit. Sempre que se considerou necessário,
foram criados níveis de referência adicionais (Teto do 1º Piso; Patamar da escada; Teto do
pavilhão de galvanoplastia; Teto do 2º Piso; Cobertura). A mesma filosofia foi adotada para
a modelação das portas e janelas.
As famílias simples utilizadas para criar o modelo preliminar, permitem obter uma interface
visual do edifício que auxilia na sua compreensão, estabelecendo um ponto de partida para
a criação de famílias de geometrias mais específicas e a introdução de informações
adicionais como camadas, materiais e respetivas propriedades térmicas. Estas famílias
podem ser modificadas/substituídas posteriormente.
Procurou-se utilizar objetos simples, incluindo apenas as informações consideradas
relevantes para a finalidade do modelo BIM criado (simulação energética, gestão e
manutenção), recorrendo maioritariamente a famílias existentes no Revit, por forma a não
sobrecarregar o modelo. Em algumas instâncias considerou-se adequada a utilização de
famílias customizadas, desenvolvidas pela autora deste trabalho, devido às caraterísticas
particulares dos elementos, como por exemplo, no caso da porta principal em vidro com
caixilharia metálica (Figura 18 – a) e das janelas com vários painéis e das janelas compostas
por blocos de betão moldado (Figura 18 – b). Apesar de o BIM ser uma área relativamente
recente, atualmente já existem várias fontes onde é possível encontrar famílias paramétricas
customizadas de objetos BIM, tanto desenvolvidas por usuários independentes, como por
fabricantes (e.g., BIMobject® e RevitCity).

a)

b)

Figura 18. Exemplo de elementos customizados criados no Revit
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Na Figura 19 encontra-se apresentada uma vista 3D do modelo BIM do CIC.

Figura 19. Vista tridimensional do modelo BIM do CIC

O Revit possui uma biblioteca de paredes que podem ser genéricas (sem material), ou
constituídas por camadas com diferentes materiais atribuídos. Apesar de não se conhecer a
tipologia das paredes presentes no projeto, considerou-se mais adequado criar novos objetos
contemplando as soluções construtivas existentes no mercado nacional e concordantes com
a época de construção do edifício (previamente definidas na secção 5.2.3), em detrimento de
utilizar as soluções disponibilizadas pelo software. Na Tabela 21 (Anexo IV), encontramse descritas as principais camadas e respetivas caraterísticas (materiais e espessura) dos
elementos de parede, conforme definidas no Revit. Por sua vez, no Anexo IV, podem ser
consultadas as caraterísticas definidas no Revit, para os elementos de laje (Tabela 20),
cobertura (Tabela 22) e teto (Tabela 23).
Todos os elementos com caraterísticas de delimitação de ambiente (room bounding), mas
que não possuem espaços adjacentes são considerados elementos de sombra e são
representados como superfícies analíticas de sombra no modelo de energia (Autodesk, 2008).
Uma vez que o Revit não possui elementos designados para a categoria de sombreamento,
foram utilizados elementos de telhado, no caso do sombreamento horizontal e paredes, no
caso do sombreamento vertical, conforme sugerido por Bergman (2012).
Tendo sido estabelecida a configuração geral do modelo de arquitetura e inseridos os
equipamentos elétricos e sistemas de iluminação, foi realizada a catalogação dos espaços
(Architecture tab>Room&Area>Room), sendo criados os ambientes (rooms) presentes no
edifício em estudo, com base na identificação existente no projeto de arquitetura, usado
como referência na modelação. Alguns ambientes foram suprimidos por serem considerados
irrelevantes para o estudo em causa (como por exemplo, as divisões delimitadas por redes).
Teve-se o cuidado de assinalar que a computação das dimensões destes elementos seria
efetuada com base em áreas e volumes (Architecture tab>Room & Area panel drop-
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down>Area and Volume Computations). Caso esta opção incluísse apenas áreas, não seriam
considerados elementos não ortogonais no cálculo, sendo estabelecido um limite superior
horizontal (como é o exemplo da cobertura inclinada). Devido à sobreposição dos elementos
de ambiente (rooms) e de espaço (spaces), optou-se por apresentar apenas a rotulagem dos
espaços, descritos na secção seguinte, por forma a evitar redundâncias.
Por fim, foram inseridos os equipamentos elétricos e sistemas de iluminação presentes no
edifício, com as caraterísticas referidas na Tabela 17 e na Tabela 18, respetivamente, no
Anexo III.
Para se preparar o modelo para a gestão e manutenção, foi adotado um sistema de
classificação, neste caso a OmniClass Construction Classification System, seguindo a
indicação da National BIM Standard, dos Estados Unidos (NBIMS-US), que refere que este
é o sistema de classificação que deverá ser adotado, se nenhum outro método for
especificado pelo Dono de Obra (NIBS - US, 2007). Neste contexto foi necessário instalar
na raiz do programa, um ficheiro denominado “OmniClassTaxonomy.txt” disponível para
download no site da Autodesk (2018d), já que a versão do Revit utilizada, apresentava uma
versão errada da tabela OmniClass. Após esta instalação, foi possível a atribuição das
classificações OmniClass às famílias presentes no modelo do caso de estudo, através da
atualização da propriedade Identity Data, pelo comando Edit Family. Na Figura 20 encontrase, a título de exemplo, a tabela de classificação OmniClass disponível para o elemento
janela.

Figura 20. Classificação OmniClass para elementos janela
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5.4.

Análise energética

A presente secção apresenta a descrição das metodologias de simulação energética aplicadas
no âmbito da presente dissertação, designadamente Energy Analysis do Autodesk Revit e
simulador de desempenho energético ECO.AP sendo ainda analisados e comparados os
principais resultados obtidos.
5.4.1. Energy Analysis do Autodesk Revit
Caraterização termo-energética do modelo
Tendo sido concluída a modelação da arquitetura do edifício, por forma a preparar o modelo
para a análise energética, foram inseridas as propriedades térmicas de todos os materiais
presentes nos elementos de construção. O Revit possui uma biblioteca de materiais correntes
utilizados na construção. Sempre que possível, foram utilizados estes materiais, no entanto,
foi necessário recorrer à criação e atribuição dos novos materiais às camadas
correspondentes ao tijolo de alvenaria furado, não contemplados no Revit. Para estes
elementos, foram considerados valores de resistência térmica e massa volúmica,
apresentados no catálogo da PRECERAM (2016) e os valores de calor específico e de
emissividade apresentados por Mendonça (2005).
Tendo por base a metodologia BIM, uma grande vantagem do Revit é a possibilidade de
criar, com precisão aprofundada, materiais que representam a realidade e editar as suas
propriedades térmicas. O programa realiza um cálculo automático da resistência térmica dos
componentes construtivos, R, a partir das espessuras e valores de condutibilidade térmica de
cada camada de material. Queiróz et al. (2015), refere que no programa não existem indícios
de que são tidas em conta as resistências térmicas superficiais interiores e exteriores dos
elementos no cálculo da resistência térmica total de ambiente a ambiente, R, e,
consequentemente, no coeficiente de transmissão térmica, U, conforme indicado nas
publicações do LNEC (ITE50). Assim, considerou-se relevante a realização de um estudo
comparativo entre diversos cenários, por forma a averiguar como é efetuado o cálculo dos
valores de R e U, no Revit. O estudo conduzido, apresentado no Anexo V, permitiu concluir
que:
•

A utilização das propriedades térmicas do material “ar” da biblioteca Revit na
caraterização da camada correspondente à caixa de ar da parede, conduz a valores de R
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finais muito inflacionados, quando comparados com os valores obtidos pela metodologia
que tem em conta o disposto no Despacho n.º 15793-K/2013, referente à norma europeia
EN ISO 6946 e na publicação ITE50 do LNEC. Isto acontece uma vez que não são tidas
em conta as caraterísticas particulares de resistência térmica de espaços de ar não
ventilados.
•

O cálculo dos coeficientes de transmissão térmica, no Revit, não tem em conta os valores
de resistências térmicas superficiais;

Tendo em conta os resultados do estudo realizado, foram ajustadas as caraterísticas térmicas
dos elementos correspondentes a espaços de ar não-ventilados, no Revit, tendo sido
introduzidos os valores de condutibilidade térmica, λ, calculados a partir das resistências
térmicas de espaços de ar não-ventilados apresentados nas publicações do LNEC (ITE50) e
respetivas espessuras das camadas.
O manual “DOE-2 Reference Manual”, desenvolvido em 1981 pelo Lawrance Berkeley
Laboratory e pelo Los Alamos Scientific Laboratory, refere que, no cálculo de elementos
horizontais em contato com o exterior, a metodologia de cálculo do motor de cálculo DOE2, utiliza o valores de resistência térmica superficial interior e de resistência térmica
superficial exterior, de 0,12 (m²·K)/W e 0,06 (m²·K)/W, respetivamente. Assim, embora as
resistências térmicas superficiais não estejam integradas no Revit, é possível concluir que
são tidas em conta na simulação energética efetuada pelo Green Building Studio, que utiliza
o motor de cálculo DOE-2.
As caraterísticas térmicas dos materiais usados (Tabela 26) assim como as resistências
térmicas finais, calculadas pelo Revit, dos elementos de arquitetura como paredes, lajes, tetos
e coberturas (Tabela 27), são apresentadas no Anexo V. Foi também atribuído o tipo de
construção analítica aos elementos como janelas, portas e portões. As soluções escolhidas a
partir das soluções padrão, disponíveis no Revit (Anexo II), assim como as suas caraterísticas
térmicas relevantes para a análise energética encontram-se na Tabela 28 no Anexo V.
Criação dos espaços e zonas
Uma vez finalizada a caraterização térmica dos elementos do modelo de arquitetura usados
na criação do modelo de energia, foram definidos os espaços (spaces) (Analyze tab>Spaces
and Zones panel >Space). À semelhança dos ambientes (rooms), os espaços são criados com
base nos elementos delimitadores de ambiente (paredes, tetos, pavimentos e telhados), assim,
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neste caso, existe uma sobreposição dos dois elementos e os nomes/números atribuídos aos
mesmos são iguais, pelo que o processo de criação dos e spaces é igual ao dos rooms. A
tarefa de identificação dos espaços pode ser facilitada pela utilização de um add-in
denominado Space Naming Utility (SNU) disponibilizado pela APP Store da Autodesk. O
SNU permite atribuir os nomes e números dos ambientes presentes no modelo de arquitetura
Revit aos espaços MEP criados (Autodesk Inc., 2016).
Os espaços criados permitem introduzir, no modelo, informações relevantes para a análise
de energia, relativas ao tipo de utilização, condicionamento (aquecimento/arrefecimento),
perfis de ocupação e cargas elétricas. As caraterísticas padrão dos tipos de espaço, de acordo
com a utilização, presentes no modelo, são apresentadas na Tabela 29 (Anexo VI) e podem
ser personalizadas em Manage tab>Settings tab>MEP Settings drop-down>Building/Space
Type Settings. Optou-se por editar os perfis de ocupação (Figura 49 - Anexo VI), iluminação
(Figura 50 - Anexo VI) e de equipamentos elétricos (Figura 51 - Anexo VI) por forma a
corresponderem aos existentes no simulador ECO.AP, já que se pretende a comparação de
resultados obtidos por ambos os métodos, sendo que se deu prioridade aos perfis presentes
no simulador ECO.AP por se considerarem mais apropriados ao panorama nacional e ao
edifício em estudo. Neste contexto, uma das principais limitações apresentadas no software
prende-se no facto de não ser possível a diferenciação dos perfis correspondentes aos finsde-semana e feriados. Além disso, existem limitações na definição dos horários de operação
do edifício, sendo estes definidos automaticamente de acordo com o tipo de edifício (Bulding
Type), podendo ser alterados no menu das definições de energia, através da escolha de um
horário de operação a partir de uma lista de horários padronizada disponível no Revit.
Em cada um dos espaços, foram editadas as informações de tipo de utilização (Space Type),
definindo-se se são ou não climatizados (Condition Type). Para os espaços climatizados,
considerou-se a opção “heated and cooled”. Por sua vez, para os espaços não climatizados,
foi selecionada a opção “unconditioned”. Foram ainda editados os dados de ocupação, sendo
definido o número de ocupantes e selecionando-se que os valores das cargas elétricas seriam
os reais, de acordo com os sistemas de iluminação e equipamentos elétricos inseridos no
modelo. A título de exemplo, na Figura 21, são apresentadas as configurações do espaço
2A7. Os dados relativos aos espaços do presente projeto, definidos pelo utilizador,
encontram-se no Anexo VI (Tabela 31).
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Figura 21. Exemplo das configurações do espaço 2A7

Os espaços criados foram agrupados em zonas de acordo com o tipo de climatização, HVAC
zones (Analyze tab>Spaces and Zones panel > Zones), e podem ser visualizados na Figura
52 (Anexo VI). Assim, foi possível, para cada zona, inserir informações relativamente ao
Service Type (Tipo de sistema AVAC), estabelecer os set-points de aquecimento, os setpoints de arrefecimento, as temperaturas médias a serem mantidas e a taxa de renovação de
ar, conforme se pode visualizar na Figura 22. Note-se que, nas zonas consideradas não-úteis
foi estipulado um valor excessivamente baixo para o set-point de aquecimento e,
excessivamente alto para o set-point de arrefecimento, pois, tratando-se de espaços não
climatizados, esta é uma forma de garantir que os sistemas de climatização não são
acionados, no cálculo das cargas de aquecimento e arrefecimento. Os valores definidos para
todas as zonas, encontram-se apresentados na Tabela 28, no Anexo VI.

Figura 22. Zonas HVAC criadas e informações HVAC

Configurações de Energia
Tendo sido criados os espaços e definidas todas as informações relevantes para a análise de
energia, foram estabelecidas as “configurações de energia” para a criação do modelo de
energia Revit (Analyze tab>Energy Analysis>Energy Settings). As opções escolhidas podem
ser visualizadas na Figura 23 e serão descritas com maior pormenor ao longo desta secção.
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Figura 23. Opções de energia do projeto

O tipo de construção (building type) tem influência nas caraterísticas térmicas pelos ganhos
de calor internos devido ao número de ocupantes e padrões de uso e operação da edificação
e dos seus sistemas (iluminação e equipamentos). O Revit possui uma lista de tipos de
construção predefinidos, baseados nas normas da ASHRAE (2015). Considerou-se que o
tipo de construção que mais se assemelhava às caraterísticas do presente caso de estudo seria
a opção “Escritório” As caraterísticas padrão deste tipo de construção são apresentadas na
Tabela 29 (Anexo VI) e podem ser personalizadas em Manage tab>Settings tab>MEP
Settings drop-down>Building/Space>Type Settings. Neste caso, os perfis de ocupação,
iluminação e equipamentos elétricos, foram também editados por forma a corresponderem
aos presentes no simulador ECO.AP. A localização (location) foi definida com o auxílio do
serviço de mapeamento Bing integrado no Revit (Manage tab>Project Location
panel>Location). Ao escolher a localização, é selecionada, automaticamente, a estação
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meteorológica mais próxima, cujos dados (temperatura de bolbo seco, temperatura do ponto
de orvalho, humidade relativa do ar, velocidade e direção do vento, radiação normal direta,
radiação horizontal global e difusa) são utilizados na simulação energética.

Figura 24. Localização do edifício e informações da estação meteorológica mais próxima

Foi ainda especificado o Norte geográfico ou “verdadeiro” (True North) do edifício, tendo
sido estipulado que este forma um ângulo de 111º com o Norte definido no projeto (Project
North). A orientação do edifício pode ser visualizada na Figura 25.

Figura 25. Orientação do edifício CIC

O ground plane ou plano de pavimento é o nível abaixo do qual a superfície do modelo de
energia deve estar em contato com o solo para a transferência de calor (Autodesk, 2018c).
Foi escolhido o nível correspondente ao 1º Piso.
Face ao exposto na secção 4.2, optou-se pela exportação do modelo com base em espaços
(Export Category: Spaces). Quando este tipo de categoria de exportação se encontra ativo,
ficam disponíveis as opções seguintes:
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• building service – especifica os sistemas de aquecimento e arrefecimento para a
edificação. O utilizador é obrigado a selecionar um tipo de sistema dentro da lista de
soluções padrão disponibilizada pelo Revit. Neste caso foi escolhida a opção Split
System(s) with Natural Ventilation. Esta escolha é obrigatória, para todo o edifício, no
entanto, conforme foi descrito anteriormente, na presente secção, foi estipulado o Service
Type, estabelecendo-se os set-points de aquecimento e arrefecimento e a taxa de
renovação de ar, aquando da delimitação das HVAC zones, para cada uma das zonas
definidas.
• building infiltration class - corresponde à classe de infiltração de construção: especifica
uma estimativa de ar exterior de infiltração e exfiltração dos elementos construtivos.
Neste caso optou-se por definir a classe tight.
• building construction – especifica o tipo de construção analítica que determina os
materiais e o isolamento (valores U) para a construção. Por definição, são utilizadas as
caraterísticas térmicas atribuídas aos elementos do modelo de arquitetura Revit. Os
valores desta categoria são considerados quando faltam dados nestas definições. Teve-se
o cuidado de verificar que a opção “override” não se encontrava selecionada, já que isto
faria com que todas as categorias fossem substituídas pelas respetivas construções
analíticas estipuladas nesta janela (Figura 26).

Figura 26. Construções analíticas predefinidas no Revit

• report type – especifica o nível de informação incluída no relatório de cargas de
aquecimento e arrefecimento. Neste caso optou-se pela opção predefinida - standard.
A complexidade de exportação (export complexity) escolhida foi - complexo com superfícies
de sombreamento, apresentando um nível de complexidade considerado suficiente para a
análise a realizar. A fase de projeto (project phase) deve incluir todos os elementos de
construção e/ou massas conceptuais a serem considerados na análise energética, sendo que
os elementos e massas atribuídos a uma fase posterior à escolhida são excluídos da análise

64

5- Caso de Estudo

(Autodesk, 2018c). Neste caso apenas existe uma fase de construção, denominada
«Construção “as-managed”».
O parâmetro sliver space tolerance diz respeito à tolerância de espaços vazios. A Autodesk
(2015b) define estes espaços como áreas restringidas por componentes delimitadores de
espaços interiores. Neste caso foi utilizado o valor predefinido de 0,3048m.
A opção building envelope especifica o método utilizado para a determinação da envolvente
externa do edifício. A opção selecionada, predefinida, “usar parâmetro de função”, utiliza o
parâmetro “tipo de função” das paredes e pavimentos para determinar os elementos
construtivos a serem considerados na delimitação da envolvente externa da edificação.
Quando uma parede tem um espaço exterior adjacente, as superfícies analíticas originadas a
partir dessa parede são classificadas como exteriores. Se uma parede tem dois espaços
interiores adjacentes e a sua função é de envolvente exterior, de fundação, de retenção ou
“softfit”, as superfícies analíticas criadas a partir dessa parede são classificadas como
interiores. Quando a função da parede é interior ou “core shaft”, as superfícies analíticas
originadas a partir dessa parede são classificadas como interiores, independentemente do
número de espaços adjacentes (Autodesk, 2018c).
O parâmetro export default values determina se os valores padrão de cargas de pessoas e
elétricas, ocupação, iluminação, tabelas de alimentação e tipos de construção do tipo
construção/espaço são exportados junto a todos os valores especificados pelo utilizador. Se
esta opção se encontrar desativada, somente os valores especificados pelo utilizador são
exportados (Autodesk, 2015e).
Uma vez que o modelo criado não inclui massas conceptuais, foi selecionado o modo de
análise (analysis mode) utilizando elementos de construção (use building elements). Nestas
condições, apenas os parâmetros resolução analítica de espaço (analytical space resolution)
e resolução analítica de superfície (analytical surface resolution) são relevantes no âmbito
das configurações de energia. Para melhor definir estes valores, foram realizados testes com
diversas combinações entre as dimensões, sendo por fim adotados os valores de 0,2000 m
para a resolução analítica de espaços e de 0,0762 m para a resolução analítica de superfície.
O horário de operação da edificação (building operation schedule) é estipulado por
predefinição a partir do tipo de construção escolhida e pode ser redefinido para melhor
corresponder ao tipo de horário de operação do edifício em estudo (Autodesk, 2016c). Optou-
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se pela opção “24/5 Facility”, por se considerar o horário de operação mais próximo do
edifício CIC.
Como já foi referido na secção 5.2.3, no edifício em estudo não existe nenhum tipo de
sistema de arrefecimento nem ventilação, estando presentes apenas aquecedores com
resistência elétrica. No entanto, o Revit não permite a especificação dos equipamentos de
AVAC no projeto para a realização das simulações energéticas, obrigando o utilizador a
escolher um HVAC System a partir de uma lista de soluções padronizadas, conforme
supramencionado na secção 4.2. As caraterísticas dos diferentes tipos de soluções AVAC
padronizadas contempladas no Revit podem ser consultadas no Anexo VII (Tabela 33), tendo
sido escolhida a opção “12 SEER/7.7 HSPF Split Packaged Heat Pump” para o
desenvolvimento do presente trabalho.
Inicialmente, foram inseridos no modelo Revit, equipamentos elétricos, equivalentes aos
existentes no edifício (radiadores elétricos isolados), conforme identificados na Tabela 17.
Este tipo de família Revit tem associado um conector elétrico que, estando ativo (tendo
atribuído um system type do tipo power), contribui para o cálculo das cargas elétricas
consideradas na análise energética.
No entanto, uma vez que se concluiu que a análise energética obriga à seleção de um sistema
de climatização, e, não sendo possível a definição de set-points de aquecimento e
arrefecimento para estes equipamentos, a consideração destes elementos na análise, além de
partir de definições de funcionamento incorretas (uma vez que não é possível a definição
dos set-points referidos, os equipamentos encontram-se em permanente funcionamento, de
acordo com o perfil de equipamentos elétricos), resultaria na consideração de dois sistemas
de climatização distintos, aumentando os consumos de energia elétrica obtidos. Os
equipamentos foram mantidos no modelo, por se considerarem relevantes para os objetivos
do presente trabalho no âmbito da gestão de ativos do edifício, no entanto, o conector elétrico
associado a estes elementos foi desativado, para que a sua carga elétrica não fosse
considerada na análise energética. Enquanto estes circuitos se encontravam ativos, foi
possível, através da criação da shedule de espaços, retirar informação relativa ao somatório
de potência dos equipamentos por espaço e, consequentemente, por zona, relevante para a
simulação energética a ser realizada na plataforma ECO.AP.
O parâmetro de outdoor air information estipula a taxa de renovação de ar exterior
(Autodesk, 2016c). Neste caso foi considerada um valor conservativo para a taxa de
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renovação de ar exterior, de 24,0 m³/h conforme indicado na regulamentação para um
edifício do tipo “escritórios” (Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro).
Verificação do modelo de energia gerado
Tendo sido efetuada a caraterização térmica dos materiais presentes e inseridas todas as
definições de energia do modelo, foi selecionada a opção “Show Energy Model”, sendo
assim gerados o modelo de energia tridimensional (Figura 27), um programa ou “schedule”
de espaços analíticos e um programa de superfícies analíticas (Figura 28). Verificou-se a
geometria do modelo criado, visualmente, e com o auxílio da schedule de espaços analíticos,
confirmando-se uma correspondência adequada entre os elementos do modelo de arquitetura
e do modelo de energia. Foi também consultado o programa de espaços analíticos,
verificando-se uma correspondência entre os volumes dos espaços do modelo de arquitetura,
relativamente aos volumes dos espaços analíticos associados, com um erro inferior a 10%,
considerado aceitável, conforme referido na secção 4.2.
Uma vez validado o modelo de energia, foi selecionada a opção “Run Energy Simulation”,
que gerou os resultados da simulação, apresentados na secção 5.4.3.

Figura 27. Modelo analítico de energia gerado

Figura 28. Schedules de espaços e superfícies analíticas gerados (extrato)
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5.4.2.

Simulador de desempenho energético ECO.AP

Um dos objetivos deste trabalho, além de realizar uma análise comparativa entre os
resultados obtidos pelo método Energy Anaslysis do Autodesk Revit e pelo simulador de
desempenho dinâmico ECO.AP é a utilização do modelo BIM para a extração de
informação, neste caso, para a análise energética do edifício. A análise com esta ferramenta
foi realizada em duas fases distintas do trabalho - numa fase anterior à criação do modelo
Revit e numa fase posterior - permitindo averiguar que a existência dum modelo BIM, além
de permitir a extração automática de dados necessários para a simulação no ECO.AP,
constitui ainda uma interface visual útil para a compreensão da configuração da edificação.
Nesta secção são descritos os principais passos seguidos e decisões tomadas durante o
processo de inserção de dados no simulador. A síntese dos dados introduzidos encontra-se
apresentada no Anexo IX, que deve ser consultado para uma melhor compreensão do
disposto na presente secção.
Passo 1: Localização
O simulador permite ao utilizador selecionar a localização do edifício no mapa, obtendo-se
de forma automática a latitude, longitude, altitude, morada e concelho do edifício. Esses
campos são editáveis pelo utilizador e servem para selecionar os dados climáticos e para
identificar as zonas climáticas de inverno e de verão da fração (Eco.AP, 2018b). Foi ajustada
a altitude do local, sendo atribuído um valor de 93m, por forma a corresponder à altitude
retirada previamente do Google Maps e inserida no Revit. Por forma a identificar o caso de
estudo no simulador ECO.AP, foi atribuído um nome ao edifício - Centro de Instrumentação
Científica (CIC).
Passo 2: Edifício
Considerou-se que se trata de uma edificação de época de construção anterior a 1960,
enquadrada no SCE como Grande Edifício de Serviços (GES), com 2 pisos, área útil de
pavimento de 1174,7m2 e fachada principal orientada para noroeste (NE). A tipologia
predominante escolhida foi “escritórios”, o tipo de edifício “isolado” em que a fração se
encontra localizada no último andar do edifício.
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Neste passo é ainda possível especificar o tipo de sistemas de energia renováveis, iluminação
exterior e sistemas de transporte de pessoas e cargas existentes no edifício. Neste caso de
estudo, estas categorias não foram consideradas, por não estarem presentes.
Passo 3: Espaços
No terceiro passo foram adicionados os espaços considerados para análise no simulador.
Estes espaços são baseados nas HVAC zones estipuladas anteriormente no Revit, servindo a
Tabela 32 e Figura 52, presentes no Anexo VI como apoio a esta secção. Neste contexto,
uma das principais críticas a realizar ao simulador é o facto de este não permitir copiar
espaços, opção que teria grande utilidade no caso de espaços com caraterísticas semelhantes.
Além disso, não é possível copiar estudos, o que limita por exemplo, na elaboração de
simulações alternativas para o mesmo edifício.
Conforme é sugerido no manual de utilizador ECO.AP, atendendo ao âmbito e objetivos do
simulador, os espaços com caraterísticas e utilização semelhante (e.g., a mesma tipologia e
perfil de ocupação, iluminação, equipamentos, características construtivas, etc.) foram
agrupados por tipologia de uso. O edifício tem dois pisos. O piso 2, constituído no essencial,
por gabinetes e corredores, foi considerado área útil, tendo sido estabelecidas 9 zonas
térmicas. As zonas térmicas distinguem-se devido à tipologia de uso, da envolvente exterior
(orientação das fachadas) e condições de ocupação. Considerou-se que todas as divisões do
primeiro piso, exceto o gabinete do chefe (1A20) e as escadas (1A1-1, 1A1-2, 1.5A1-3),
constituíam uma zona não útil,, por serem espaços não climatizados, não apresentando as
demais caraterísticas indicadas para um espaço interior útil, de acordo com o estipulado no
artigo 2º do D.L. n.º 118/2013, de 20 de agosto.
Considerou-se que todas as divisões do primeiro piso, exceto o gabinete do chefe (1A20) e
a escadaria (1A1-1, 1A1-2, 1.5A1-3), constituíam uma zona não-útil, por serem espaços não
climatizados, não apresentando as demais caraterísticas indicadas para um espaço interior
útil, de acordo com o estipula.do no artigo 2º do D.L. n.º 118/2013, de 20 de Agosto. No
primeiro piso foram estipulados 4 espaços, sendo 3 do tipo interior não útil, ENU, e um do
tipo interior útil, EU (1_NW_G_20). Foram criados 9 espaços EU no segundo piso, diferindo
principalmente na tipologia da envolvente exterior (orientação das fachadas exteriores),
sendo as caraterísticas dos perfis de ocupação consideradas iguais, tanto para os escritórios
como para as instalações sanitárias e corredores, já que, de acordo com a legislação em vigor
(D.L. n.º 118/2013, de 20 de Agosto), estes espaços devem ser considerados como espaços
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com condições de referência (espaços interiores úteis). A mesma consideração foi tomada
para a zona de escadas, dividida em três espaços, por forma a facilitar a inserção de dados,
já que nestes três espaços, são considerados pés-direitos distintos e existem zonas e contato
com paredes de fachada com tipologia construtiva e orientações diferentes (SW e NE).
Em cada espaço foram definidas seis categorias, designadamente:
a) Geral:
Neste ponto foram inseridas informações sobre o tipo de uso do espaço, área e pé direito,
ocupação e consumo de água quente sanitária (neste caso foi considerado um consumo de
0L/dia). Foi selecionada a opção “escritórios” para o tipo de uso do espaço, em todas as
zonas, já que esta definição estipula os perfis horários de utilização, considerados iguais para
todo o edifício,
b) Envolvente:
No separador “Envolvente”, é possível definir a qualidade térmica das coberturas,
pavimentos, paredes e envidraçados. Neste contexto, apenas foram considerados os
elementos interface entre os espaços interiores úteis e o espaço exterior (EE), assim como
os elementos interface entre os espaços interior úteis e os espaços interiores não úteis (não
são consideradas interfaces EU-EU nem ENU-EE).
Nos elementos que separam espaços com condições de referência de espaços com
temperatura ambiente diferente do ar exterior foi necessário ter em conta o coeficiente de
redução de perdas, btr. No presente projeto, este valor foi 1, para todos os elementos com
estas caraterísticas, sendo o seu cálculo explicado com maior pormenor no Anexo VIII.
Devido à forma como os elementos foram modelados no Revit, não é possível retirar
diretamente os valores das áreas de elementos como paredes, assim, os valores destas áreas
foram calculados manualmente, tendo em conta as dimensões de largura, comprimento e pédireito dos espaços delimitados. No caso dos pavimentos, foi possível obter os valores de
áreas diretamente do programa. Para os elementos de cobertura, foi considerada a área de
pavimento atribuída aos espaços. Teve-se o cuidado de verificar que as áreas dos pavimentos
interiores inseridas são inferiores ou iguais às áreas dos espaços, já que caso não se verifique
esta condição, a simulação não é realizada e não são apresentados resultados no passo 5.
A partir do modelo Revit, foi possível retirar diretamente os valores das resistências térmicas
das paredes e dos vidros, no entanto, conforme foi referido na secção 5.4.1, os valores de
coeficiente de transmissão térmica, U, apresentados pelo programa, não têm em conta as
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resistências térmicas superficiais dos elementos, pelo que se procedeu ao ajuste destes
valores, de acordo com o descrito no Anexo VIII, sendo valores de U finais destes elementos,
considerados no simulador ECO.AP, apresentadas na Tabela 36, no anexo referido.
Enquanto no Revit foi possível definir espaços denominados “Plenum” nos locais entre os
tetos falsos e a cobertura/laje, definindo que se tratava de zonas não climatizadas e sem
ocupação (ENU), no contexto da ferramenta Eco.AP, foi necessário efetuar cálculos
adicionais por forma a determinar o coeficiente de transmissão térmica (U) das fronteiras
horizontais das divisões, correspondentes aos pavimentos e/ou coberturas com tetos
associados, contabilizando todas as camadas, designadamente o teto, a zona não climatizada,
considerada não ventilada (quando aplicável) e a laje ou cobertura, para se incluir estes
elementos na análise. O cálculo dos valores de U dos elementos compostos encontra-se
descrito no Anexo VIII, sendo também considerados os valores de resistências térmicas
superficiais.
c) Equipamentos
No separador “equipamentos”, é introduzida informação sobre os equipamentos elétricos e
a combustível, existentes no interior do espaço. Neste caso, não foram considerados
equipamentos.
d) Iluminação
De seguida, foram inseridas informações sobre as características da iluminação interior.
A iluminância média mantida é selecionada de forma automática em função da tipologia,
sendo que, neste caso, uma vez que se considerou a tipologia “escritório”, em todos os
espaços, foi adotado o valor de iluminância de 500lx. Os valores de potência total das
luminárias observadas em obra, foram obtidos por exportação dos schedules criados para os
espaços, no Revit.
e) Sistemas energéticos
Neste separador são inseridas informações sobre os equipamentos de aquecimento,
arrefecimento, água quente sanitária, água quente de piscinas, bombas e ventilação;
Nos espaços climatizados em que estão presentes aquecedores elétricos, foram inseridos
dados relativos a estes equipamentos, na aba “Aquecimento Ambiente”. Assim, foram
considerados aquecedores com funcionamento por efeito de Joule, com resistência,
anteriores a 1995. Considerou-se uma classificação de acordo com a época do equipamento
para a definição do rendimento, sendo obtido um valor de 1 e a fonte de energia total (100%)
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elétrica. A potência inserida foi obtida através da consulta do programa dos espaços (Space
Schedule) obtido no Revit, que apresenta os somatórios das potências relativas a estes
equipamentos em cada espaço e, respetivamente, zona, definidos. O set-point geral de
aquecimento considerado foi o regulamentar, de 20ᵒC.
Foi considerada a existência de ventilação natural em todos os espaços. De acordo com a
nota 4 do ponto 2.2.2. do anexo da Portaria n.º 353-A/2013, de 4 de dezembro, nos casos em
que se verifique num espaço a existência predominante (superior a 75%) de materiais de
baixa emissão poluente, o valor de caudal mínimo de ar novo deve ser de 2 m3/(h.m2). Este
é o valor utilizado no simulador ECO.AP para a determinação do caudal de ar de ventilação
natural, Qvn, considerando a área da tipologia do espaço, Atipologia, de acordo com a expressão:
Q vn [m3 /h] = 2[m3 /(h. m2 ) ] × Atipologia [m2 ]

(1)

Este parâmetro foi também inserido no Revit (outdoor air per area), considerando as
unidades L/(s.m²), equivalendo a um valor de 0,56 L/s.m2, por forma a estabelecer uma
correspondência entre os dois métodos de simulação energética.
f) Perfis horários de utilização:
As informações sobre o perfil horário de ocupação, de iluminação e de utilização dos
equipamentos energéticos e os set-points de climatização são inseridas na aba “Perfis
horários de utilização”.
O simulador ECO.AP tem, por defeito, perfis horários de utilização associados à tipologia
de uso do espaço, para a ocupação, iluminação, equipamentos elétricos e a gás, ventilação,
aquecimento e arrefecimento. Nos espaços que cumulativamente não são climatizados e não
apresentam ocupação permanente, considerados como espaços complementares no âmbito
do RECS, agrupados em espaços distintos dos espaços interiores úteis, conforme referido
anteriormente, apresentam perfis de ocupação nulos. Por sua vez, os espaços úteis, têm
associados perfis de ocupação, desde que se verifique a presença de ocupantes. Caso
contrário, estes perfis tomam valores nulos. Assim, teve-se o cuidado de verificar que todos
os perfis possuíam as caraterísticas que se pretendiam atribuir aos mesmos. Conforme
referido previamente, os perfis de utilização considerados no Revit, foram editados por forma
a corresponderem aos existentes no simulador ECO.AP (Anexo VI).
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Passo 4: Resumo e Simulação
No passo 4 “Resumo e Simulação”, o utilizador tem acesso a um resumo dos dados
introduzidos no simulador, possibilitando uma visão geral e sistematizada da informação
inserida e facilitando assim a deteção de possíveis erros. Caso seja necessário, é possível
retroceder para os passos anteriores, por forma a ajustar os valores/parâmetros no respetivo
menu. Estes resultados podem ser consultados no Anexo IX.
Tendo sido efetuada a verificação cumulativa dos dados, a simulação é realizada
selecionando o botão “Iniciar Simulação”.
Passo 5: Resultados
Após a simulação ser efetuada, tendo esta um tempo de processamento de 1 a 2 minutos, os
dados resultantes são enviados ao utilizador por correio eletrónico, contendo o resumo do
estudo e dos resultados obtidos. Os resultados podem ser consultados no Passo 5: Resultados.
Nos casos em que a simulação foi efetuada, mas não são apresentados dados no simulador,
significa que ocorreu um erro na simulação e os dados inseridos deverão ser retificados.
5.4.3.

Resultados das simulações e comparação

Optou-se por apresentar os resultados obtidos por ambas as metodologias de simulação
energética consideradas no presente trabalho – Energy Analysis do Autodesk Revit e
simulador de desempenho energético ECO.AP – na mesma secção, por forma a permitir a
sua comparação. Será efetuada a comparação em termos de consumos de energia elétrica,
dados obtidos por ambas as metodologias e, por sua vez, serão apresentados e comentados
resultados adicionais obtidos pelos dois métodos de simulação energética.
5.4.3.1.

Comparação de resultados de consumos de energia

Dificuldades na criação de um estudo comparativo
Uma vez que um dos objetivos do presente trabalho era a comparação dos resultados de
simulação energética obtidos pelas duas metodologias aplicadas, designadamente Energy
Analysis do Autodesk Revit e simulador energético ECO.AP, procurou-se estabelecer uma
base o mais equivalente possível para a simulação energética, compatibilizando as
informações introduzidas e opções tomadas em ambos os processos, gerando assim
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resultados passíveis de serem comparados. Este processo terá sido comprometido em alguns
aspetos, designadamente:
•

Definição dos perfis de ocupação, de iluminação e de equipamentos elétricos: os perfis
estipulados no Revit foram alterados para corresponderem aos do simulador de
desempenho energético ECO.AP, exceto nos fins de semana, já que o Revit não permite
a edição destes perfis;

•

Definição dos sistemas de climatização: no simulador ECO.AP foi possível definir o tipo
de sistema de aquecimento, indicando a sua potência e rendimento, no Revit, conforme
referido, foi escolhido um sistema AVAC a partir duma lista limitada de sistemas
padronizados integrada no programa.

Comparação de resultados
Os valores de consumo energético anuais obtidos pela simulação energética no Energy
Analysis do Autodesk Revit, foram comparados com os do simulador ECO.AP e podem ser
consultados na Tabela 7. Além dos consumos energéticos apresentados no relatório de
simulação energética do Autodesk Revit, são ainda apresentados consumos de combustível,
utilizado no sistema de água quente sanitária, incluído no HVAC system escolhido para a
analise energética. Uma vez que no edifício em estudo existe apenas energia elétrica, estes
valores não foram considerados no estudo efetuado.
Tabela 7. Comparação dos consumos energéticos anuais
Método

Consumo anual [kWh/ano]

Simulador energético ECO.AP

83.85×103

Energy Analysis do Autodesk Revit

135.20×103

Verifica-se que, em termos de consumos totais, existe um desvio de cerca de 61% no
consumo anual de energia obtido na simulação pelo Energy Analysis do Autodesk Revit,
relativamente ao simulador ECO.AP, tomado como referência.
Para se efetuar a comparação dos consumos desagregados por sector, os dados de consumos
energéticos de aquecimento e de arrefecimento do simulador ECO.AP e, por sua vez os
dados dos consumos energéticos do sistema AVAC e dos “equipamentos diversos” obtidos
pelo Energy Analysis do Autodesk Revit foram agregados na categoria “sistemas de
climatização”. Optou-se por incluir os “equipamentos diversos” do Revit no sistema de
climatização, já que não existem equipamentos elétricos adicionados no modelo, pelo que se
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assume que estes dizem respeito a equipamentos auxiliares do sistema selecionado. A Figura
29 ilustra a desagregação do consumo energético por sector, obtida a partir das duas
metodologias referidas, tendo por base os valores da Tabela 8.
Tabela 8. Consumos energéticos elétricos anuais por sector (×103 kWh/ano)
Sistema de climatização

Simulador energético ECO.AP

Aquecimento

Arrefecimento

27.18

6.60

Iluminação

50.11

33.74

Energy Analysis do Autodesk Revit

AVAC

Equipamentos diversos

65.32

0.95

68.93

66.27
Simulador energético ECO.AP

Energy Analysis do Autodesk Revit

Figura 29. Comparação dos consumos de energia elétrica por sector (%) obtidos a partir das simulações

A divergência nos consumos energéticos totais obtidos pelas duas metodologias, era
prevista, devido às limitações referidas, no que toca ao estabelecimento de um estudo
comparativo. A análise dos consumos desagregados, permite compreender melhor de que
forma estas limitações afetaram os resultados.
Tendo-se verificado uma divergência nos consumos da iluminação, o consumo deste sector
foi analisado em maior pormenor. Com o objetivo de estimar os consumos anuais da
iluminação para ambas as metodologias, foi avaliada a utilização horária anual da
iluminação, obtida a partir dos perfis de iluminação diários, para dois casos:
I- Perfil de iluminação correspondente à Figura 50 (Anexo VI), para todos os dias da
semana;
II- Perfil de iluminação correspondente à Figura 48 (Anexo VI), para todos os dias da
semana, exceto sábados e domingos, em que se considera uma percentagem mínima de
utilização da iluminação ao longo de todas as horas do dia, de 5%.
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Sendo que o caso II pretende refletir o que acontece no simulador ECO.AP, onde foi
possível definir os perfis de iluminação dos fins de semana, ao passo que o caso I ilustra a
situação do Energy Analysis do Autodesk Revit, onde esta edição não foi possível.
Foi considerada a potência total destes sistemas, com um valor de 18,74kW.
Os resultados das estimativas de consumos energéticos com a iluminação para as duas
situações consideradas, encontram-se na Tabela 9.
Tabela 9. Estimativa de consumos energéticos da iluminação
Situação

Utilização (×103 h/ano)

Consumo previsto (×103 kWh/ano)

I - Energy Analysis do Autodesk Revit

3.58

67.03

II – Simulador ECO.AP

2.68

50.23

Comparando os consumos estimados com os obtidos através das simulações energéticas
efetuadas, é possível referir que:
•

A divergência nos valores dos consumos energéticos da iluminação obtidos pelo Energy
Analysis e no simulador ECO.AP, pode ser explicada pelas limitações referidas no que
toca à definição de perfis de iluminação correspondentes aos fins de semana, no Revit,
já que os sistemas de iluminação são iguais em ambas as metodologias, no que se refere
à potência total;

•

Conforme previsto, o consumo energético obtido neste sector, é maior, no caso do
Energy Analysis;

O sector com maior divergência entre os consumos energéticos anuais obtidos pelas duas
simulações energéticas é o dos sistemas de climatização, conforme esperado, devido às
limitações referidas na definição destes sistemas no Revit. A comparação neste contexto é
inadequada, não só pela falta de controlo do utilizador sobre estes sistemas, mas ainda, pelo
facto de as 12 soluções de climatização disponibilizadas pelo software terem por base dados
do CBECS, que recolhe dados acerca de características de construção e consumos
energéticos de edifícios comerciais nos EUA (U.S. Energy Information Administration, nd),
não sendo assim adequadas ao panorama nacional.
O simulador ECO.AP, possibilita um maior controlo sobre as caraterísticas destes sistemas,
tendo permitido editar a potência e rendimento dos equipamentos, pelo que se considera que
esta metodologia representa mais fidedignamente as caraterísticas reais dos sistemas de
climatização da edificação. Contudo, apesar do edifício não ter arrefecimento, existem

76

5- Caso de Estudo

necessidades de arrefecimento, devido à metodologia regulamentar (RECS), prever sistemas
por defeito para espaços úteis que não sejam dotados desses equipamentos. A Portaria n.º
349-D/2013 de 2 de dezembro, refere valores mínimos de caraterísticas desempenho destes
sistemas, sendo apresentado um rácio de eficiência energética (EER – Energy Eficiency
Ratio) de 3.2, para os sistemas de arrefecimento e um coeficiente de desempenho (COP –
Coeficient of Performance) de 3.0 para os sistemas de aquecimento. Assim, apesar de não
ter sido considerado nenhum sistema de arrefecimento, uma vez que o simulador tem por
base a regulamentação nacional, conclui-se que os consumos energéticos devidos ao
arrefecimento apresentados no relatório final ECO.AP, devem-se ao facto de o simulador
considerar a existência de equipamentos com os valores mínimos de performance referidos,
nos locais considerados espaços interiores úteis, mas que não têm presentes equipamentos
de climatização.
Idealmente, os consumos obtidos deveriam ser comparados com dados reais de consumos
energéticos da edificação, resultantes, por exemplo, de auditorias. Assim, é difícil averiguar
até que ponto é que as metodologias utilizadas representam a realidade e concluir acerca da
fiabilidade dos seus resultados.
5.4.3.2.

Resultados adicionais do simulador energético ECO.AP

A realização da simulação energética através da plataforma ECO.AP, gera automaticamente
a classificação energética do edifício, com base nos resultados dos consumos anuais de
energia previstos por simulação dinâmica detalhada multizona. No caso do edifício em
estudo, conclui-se que a classe energética é B- (Figura 30), classe mínima imposta para
edifícios novos, pelo que a classificação se revela ser muito positiva no caso do edifício em
questão, da década de 60.

Figura 30. Classe energética do edifício CIC
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Além dos consumos anuais de energia, totais e desagregados por sector de consumo, são
ainda avaliadas medidas de eficiência energética tipificadas aplicáveis ao edifício, que inclui
uma estimativa da redução de custos energéticos associada a cada medida e a nova classe
energética obtida após a sua implementação. As medidas geradas para o edifício em estudo
encontram-se na Figura 31. Das medidas de eficiência energética, salienta-se que na
reabilitação da envolvente, o elemento com maior impacto é a reabilitação da cobertura.
Tendo em conta a predominância de equipamentos elétricos, a instalação de sistemas
fotovoltaicos, permite melhorar também a eficiência energética do edifício. A instalação de
sistemas solares térmicos, contem um erro, que está a ser corrigido, pois, o edifício não tem
consumos relevantes de AQS.

Figura 31. Medidas de eficiência energética aplicáveis ao edifício CIC

5.4.3.3.

Resultados adicionais do relatório Energy Analysis do Autodesk

Revit
Cargas de aquecimento e arrefecimento
As cargas de arrefecimento e aquecimento definem a quantidade de calor sensível e latente
que deverá ser removida ou adicionada, respetivamente, num espaço, por forma a manter
uma temperatura de bulbo seco do ar e humidade constantes (ASHRAE, 2013), tendo-se em
vista o conforto térmico.
As cargas mensais de aquecimento obtidas pelo Revit são apresentadas na Figura 32, que
permite verificar que as maiores perdas de calor no edifício ocorrem nos meses de janeiro,
fevereiro e dezembro, o que significa que estes são os meses com maiores necessidades de
aquecimento. Estas perdas ocorrem principalmente pela condução térmica através das

78

5- Caso de Estudo

paredes e da envolvente envidraçada. Os ganhos internos devidos à presença de ocupantes e
sistemas de iluminação, assim como os ganhos solares, através das soluções envidraçadas
contribuem para a diminuição das necessidades de aquecimento, embora de forma pouco
significativa.

Figura 32. Cargas mensais de aquecimento do edifício CIC

Através da análise das cargas mensais de arrefecimento (Figura 33), verifica-se uma maior
necessidade de arrefecimento nos meses de julho e agosto. Esta necessidade, ao longo de
todo o ano, é principalmente influenciada pelo sobreaquecimento que ocorre em
consequência dos ganhos de calor por à radiação solar pela envolvente envidraçada e aos
ganhos internos devido às luminárias. Nos meses de maio a setembro, a condução térmica
através das paredes, também contribui para os ganhos de calor na edificação e,
consequentemente, para o aumento das necessidades de arrefecimento.

Figura 33. Cargas mensais de arrefecimento do edifício CIC

A análise das cargas de aquecimento e arrefecimento permite estudar os principais fatores
influentes no uso dos sistemas de climatização da edificação. Esta poderá ser particularmente
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útil na fase de projeto, auxiliando na escolha das soluções construtivas com elevado
desempenho passivo, assim como dos sistemas de climatização e equipamentos, tendo em
vista uma maior eficiência energética da edificação. Na fase de operação da edificação, pode
servir como base para a apresentação de medidas de otimização energética.
Influência e distribuição dos ventos
O Revit apresenta ainda dados relativos ao estudo da distribuição das velocidades e
frequência dos ventos, para o local estipulado para a construção.
Observando a rosa dos ventos anual para a distribuição da velocidade dos ventos (Figura
34), averigua-se que a maior frequência dos ventos ocorre na direção nor-nordeste (NNW),
com 20% das horas anuais, predominantemente com velocidades moderadas (entre os 13 e
os 21km/h). Verificam-se ainda ventos relativamente frequentes nas direções noroeste, com
cerca de 12,5% das horas anuais, e norte, com cerca de 9% das horas anuais, também com
velocidades predominantemente moderadas.

Figura 34. Rosa dos ventos anual para a distribuição da velocidade dos ventos

Na Figura 35 é possível visualizar a rosa dos ventos anual para a frequência dos ventos,
sendo apresentadas as velocidades dos ventos e a sua frequência, em horas.
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Figura 35. Rosa dos ventos anual para a frequência dos ventos

Por forma a efetuar uma análise da influência dos ventos na edificação ao longo do ano,
optou-se por analisar as rosas dos ventos mensais (Figura 36). Este estudo permite tirar
conclusões acerca da melhor forma de tirar proveito da ventilação natural da edificação,
principalmente nos meses de calor, sem que se possibilite a entrada de ventos frios no
inverno, promovendo um equilíbrio no conforto térmico da edificação ao longo de todo o
ano.
Pela análise da figura, conclui-se que, nos meses de julho e agosto (com as maiores
necessidades de arrefecimento), os ventos de velocidades moderadas, ocorrem
predominantemente de nor-noroeste (NW) a norte (N). Uma vez que não existem soluções
envidraçadas na fachada do edifício voltada para esta direção, não é tirado o melhor proveito
da ventilação natural da edificação. Caso existissem vãos envidraçados nesta direção, seria
possível proporcionar a entrada de ventos mais frescos de norte, nos meses de maior calor,
diminuindo assim as necessidades de arrefecimento.
Conforme averiguado anteriormente, os meses com maiores necessidades de aquecimento,
são dezembro, janeiro e fevereiro. Neste caso, será analisada a rosa dos ventos
correspondente ao mês de dezembro. Neste mês, verificam-se ventos fracos muito
frequentes, de norte (N) a este (E), e ventos menos frequentes, no entanto com maiores
velocidades, de nor-nordeste (NNW) a sul-sudeste (SSW). Uma vez que existe uma grande
área de vãos envidraçados nas fachadas voltadas a sudoeste (SW) e nordeste (NE), afetadas
por estes ventos, deve-se procurar que estas estejam fechadas durante o inverno e apresentem
elevada estanquidade ao ar, promovendo um maior conforto térmico da edificação e
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diminuindo as necessidades de aquecimento. Veja-se que as perdas por infiltração,
apresentadas na Figura 32, são significativas para estes meses e ainda para o mês de março.

Figura 36. Rosas dos ventos mensais para a frequência dos ventos
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5.5.

BIM-FM

A presente dissertação pretende avaliar a aplicabilidade da metodologia BIM na gestão de
ativos relacionados com o desempenho termo-energético da edificação. A aplicação deste
método requer a utilização de ferramentas informáticas compatíveis com ambas as
metodologias, designadamente BIM e FM. Assim, optou-se por extrair os dados
considerados relevantes neste âmbito, a partir do modelo BIM criado no Revit, para
spreadsheets COBie, onde toda a informação é armazenada e sistematizada e que constituem
um formato internacional normalizado e aberto, podendo ser posteriormente integradas num
programa específico de Facility Management utilizado pela equipa de gestão do edifício.
Ao longo da secção seguinte (5.5.1) será descrito o processo de inserção de dados e
configuração dos principais parâmetros importantes para a correta exportação das folhas
COBie.
5.5.1. Integração Revit-COBie
O Revit permite a instalação de um add-in, disponível no site da Autodesk, que permite a
extração de informação COBie a partir do modelo. Assim, foi instalado o add-in COBie
Toolkit for Autodesk 2018 com a versão 3.0.6626.29228, compatível com a versão do Revit
utilizada (2016). Após a instalação desta extensão, tornou-se disponível a aba BIM
Interoperability Tools que inclui o painel referente às extensões (COBie Extention),
conforme se pode observar na Figura 49.

Figura 37. Painel COBie Extension

Dando início à introdução das informações relevantes para as folhas COBie, para se
caraterizar a edificação, foram preenchidos o dado conforme se indica na Figura 38,
refletidas na folha Facility do COBie.
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Figura 38. Dados do projeto

No menu Contacts, foram preenchidos os campos apresentados referentes ao responsável
pelo projeto com a informação que será exportada para a folha Contact do COBie (Figura
39).

Figura 39. Dados do responsável pelo projeto

No menu Setup Project, é possível personalizar diversas preferências de trabalho relativas a
aspetos essenciais a ter em conta antes da exportação das folhas de trabalho COBie:
Na aba “geral” do menu Setup Project são estipuladas as unidades a serem consideradas,
assim como informações relativas ao método de cálculo tido em conta.
No submenu Setup Project>Spaces, foi selecionado que todos os elementos seriam
exportados de spaces, por forma a evitar redundâncias relativamente aos rooms, já que as
informações relativas a estes elementos se sobrepõem. Neste submenu é possível ainda editar
a forma como serão rotulados os espaços, refletindo-se esta definição no parâmetro
COBie.Space.Name (Figura 40). Consequentemente, cada elemento instalado em qualquer
espaço irá ter na sua localização o nome correspondente, completando assim a coluna
COBie.Component.Space, automaticamente.
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Figura 40. Informações relativas à rotulação dos espaços

Outra das configurações a ter em conta é o correto preenchimento do campo
COBie.Type.Category, editável no submenu Setup Project>Types. Neste menu deverá ser
escolhida a hierarquia de prioridade de sistemas de classificação usados no modelo. Neste
projeto, optou-se por dar prioridade à classificação OmniClass (Figura 41), conforme já
referido. Assim, com os campos OmniClass de cada tipo de elemento já corretamente
preenchidos durante o processo de criação do modelo, após a atualização dos parâmetros
COBie, essa informação é copiada para a coluna Category da folha Type.

Figura 41. Escolha do sistema de classificação a prevalecer no projeto.

Optou-se pela inclusão do parâmetro ElementID na identificação de todos os elementos
(Figura 42). Cada elemento tem a sua própria identificação, ID, tornando-se único em todo
o projeto e, assim, em todos os campos COBie.Component.Name, são distintos. Esta opção
é particularmente útil, já que facilita a localização dos objetos dentro do modelo, através do
comando Select by ID, localizado no menu Manage. Ao inserir o ID do elemento neste
comando, o objeto é identificado geometricamente, pelo software, em todo o projeto.
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Figura 42. Informações relativas à identificação dos componentes

Uma vez concluídas as definições iniciais, o Revit acrescenta automaticamente os
parâmetros COBie ao projeto. São geradas schedules com informações referentes às folhas
COBie a serem exportadas, permitindo a pré-visualização da organização das mesmas e a
retificação do correto preenchimento dos parâmetros a exportar. Alem disso, a todos os
elementos do projeto passam a estar associados parâmetros COBie a serem exportados,
conforme se pode verificar no exemplo da Figura 43.

Figura 43. Schedules COBie criados e parâmetros COBie associados a um equipamento a serem preenchidos.

Através do menu Update, os parâmetros associados aos diferentes elementos de projeto, até
agora vazios, são preenchidos automaticamente após a realização da atualização. Teve-se o
cuidado de atualizar os parâmetros COBie a serem exportados ao longo do desenvolvimento
deste projeto, sempre que eram efetuadas alterações relevantes.
No menu Zones é possível criar zonas que aglomeram diferentes spaces disponíveis no
projeto que são caracterizadas na folha de trabalho Zone. Neste menu está disponível a prévisualização do modelo, que facilita a seleção e visualização dos rooms/spaces e zones
presentes no modelo (Figura 44). Neste trabalho foram criadas seis zonas: plenum,
circulação, instalações sanitárias (I.S.), escadaria, gabinetes, oficinas.
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Figura 44. Menu do gestor de zonas (Zone manager)

O menu Select permite estipular os elementos a exportar. Foram selecionados apenas alguns
elementos, uma vez que nem todos têm interesse no âmbito do objetivo do presente trabalho.
Pretende-se extrair os elementos considerados importantes no âmbito da extração de
informação para a análise e gestão dos ativos relacionados com a eficiência energética do
edifício. Assim, foram selecionados os níveis (levels), os espaços (spaces), as janelas, as
portas, os equipamentos elétricos (electrical fixtures) e as luminárias (lighting fixtures).
A exportação das folhas de cálculo COBie é realizada através da opção Create Spreadsheet,
que permite selecionar as folhas de trabalho COBie a serem exportadas, entre as dez folhas
de trabalho COBie que o Revit tem capacidade de preencher e exportar (Figura 45).

Figura 45. Menu Create Spreadsheet com todas as folhas de trabalho selecionadas para exportação.

Uma vez que o presente caso de estudo tem por base uma edificação já construída e em
funcionamento, apenas é exportada a folha COBie final, de entrega (Handover), a necessária
para se proceder à respetiva gestão da manutenção e operação.
Nem todas as folhas COBie são preenchidas automaticamente. As folhas completadas
automaticamente com a informação presente no modelo Revit são: Contact, Facility, Floor,
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Space, Zone, Type, Component, System, Attribute e Coordinate, devendo as restantes ser
preenchidas manualmente após a exportação.
Folhas de cálculo COBie geradas e principais conclusões
As folhas de trabalho COBie geradas, apresentadas no Anexo X, constituem uma estrutura
simples de armazenamento de informação que pode ser atualizada e/ou recuperada
posteriormente.
A utilização do Revit revelou-se particularmente útil nesta secção, já que este software tem
a capacidade de gerar automaticamente as spreadsheets COBie Contact, Facility, Floor,
Space, Zone, Type, Component, System, Attribute e Coordinate, eliminando o trabalho
manual necessário para o seu preenchimento. No caso do presente trabalho, não existindo
nenhum sistema presente no edifício, a folha de trabalho System apresenta-se vazia. Por sua
vez, a utilização do Microsoft Excel para visualizar e manipular dados COBie, confere ao
utilizador uma forma fácil de consultar, editar e acrescentar dados, existindo ainda a
possibilidade de copiar/colar informação entre diversas células e as várias folhas de trabalho.
Embora no caso do presente trabalho, a informação a ser extraída é relativamente reduzida,
a aplicação desta metodologia, permitiu inferir que o método COBie é passível de ser
aplicado e, particularmente útil, já que toda a informação presente no modelo BIM é
automaticamente atualizada e o processo de extração é bastante simples e rápido.
As folhas de cálculo COBie, poderão ser importadas posteriormente num programa
específico de Facility Management utilizado pela equipa de gestão do edifício. Esta
possibilidade não foi explorada na presente dissertação, optando-se apenas pela extração da
informação COBie.
A implementação faseada do método COBie, ao longo de todo o ciclo de vida da edificação,
permite reduzir e/ou eliminar o tempo e, consequentemente, os custos, inerentes à criação e
documentação necessária à equipa de manutenção e operação, melhorando a qualidade desta
informação e possibilitando que esta seja utilizada mais eficazmente pelo Gestor de
Edifícios.
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6. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros
6.1.

Conclusões

A presente dissertação debruçou-se sobre a aplicação da metodologia Building Information
Modeling num edifício de serviços existente, sendo exploradas as potencialidades do BIM
no âmbito da gestão de ativos, assim como no estudo do desempenho termo-energético da
edificação.
O modelo BIM criado na presente dissertação, pretende servir de base à realização de
simulações energéticas e à gestão de ativos diretamente relacionados com a energia, assim,
reúne toda a informação específica necessária à simulação energética
Uma das principais dificuldades sentidas no processo de modelação, prendeu-se no facto de
se tratar de uma edificação existente, relativamente antiga (década de 60), não existindo
implementado nenhum sistema eficaz que visa a organização e gestão da mesma ao longo
do seu ciclo de vida. A documentação disponível apresentava-se desorganizada,
desatualizada, com incongruências entre documentos relativos aos mesmos elementos e
muitas vezes incompleta, particularmente carente de informação específica relativa aos itens
considerados na gestão de ativos, dificultando a sua caraterização.
Assim, aquando da recolha e organização de informação necessária à modelação, foi
necessário confrontar as diferentes fontes de informação documentada com a recolhida no
local (registo fotográfico, medições, etc.), por forma a tomar decisões justificadas na
estipulação das soluções construtivas finais a serem modeladas. Não foi possível realizar
ensaios que permitissem verificar a estrutura de elementos ocultos como o interior das
paredes e das coberturas, por exemplo, pelo que foram tomadas decisões justificadas nestes
casos, procurando-se ter por base as soluções construtivas existentes no panorama nacional
e acordantes com a época da edificação.
Desta forma, a representação do edifício nas condições reais de funcionamento, terá sido
comprometida, devido às razões supracitadas e ainda, devido a limitações existentes no
software na especificação de algumas informações, cuja edição e personalização por parte
do utilizador, era imitada a soluções padronizadas ou impossível (e.g., caraterísticas térmicas
das soluções envidraçadas, sistemas de climatização e perfis de ocupação, iluminação e
equipamentos). Esta imposição é limitante não apenas pelo facto de não permitir a
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personalização dos dados inseridos, mas ainda pelo facto de as soluções disponíveis serem
baseadas em estudos realizados nos Estados Unidos da América, não representando
eficazmente as soluções mais comuns no âmbito do panorama nacional.
Estas limitações do software, dificultaram a criação do estudo comparativo entre as
ferramentas de simulação energética aplicadas – Energy Analysis do Autodesk Revit e
simulador de desempenho energético ECO.AP.
A realização das simulações energéticas pelas metodologias abordadas, gerou resultados
muito divergentes no que toca aos consumos energéticos anuais, tendo sido obtido um desvio
de cerca de 61% no consumo anual de energia obtido na simulação pelo Energy Analysis do
Autodesk Revit, relativamente ao simulador ECO.AP, tomado como referência.
O estudo dos consumos desagregados, permitiu inferir acerca da origem destas divergências,
tendo-se concluído que as divergências nos perfis de ocupação terão contribuído
particularmente nas diferenças entre os consumos associados à iluminação. As diferenças
nos consumos dos sistemas de climatização foram as mais significativas, conforme previsto,
já que não foi possível, ao utilizador, ter controlo sobre a personalização das caraterísticas
específicas dos sistemas de aquecimento e arrefecimento, no Revit. A escolha estava
limitada a um conjunto de 12 soluções padronizadas, obtidas a partir de estudos realizados
nos EUA, sendo assim inadequadas face ao panorama nacional.
Assim, conclui-se que, pelas limitações que apresenta na representação do edifício nas
condições reais, o Energy Analysis do Autodesk Revit constitui uma ferramenta de análise
energética de maior utilidade nas fases iniciais do ciclo de vida da edificação. Além dos
resultados obtidos no que toca aos consumos de energia, o relatório de análise Revit obtido,
apresenta resultados como cargas de aquecimento e arrefecimento e influência e distribuição
dos ventos. O software possibilita ainda a realização de estudos de estudos solares, não
abordados no presente trabalho. Os resultados através desta simulação teriam sido
particularmente úteis na fase de conceção da edificação, em que poderiam ter sido utilizados
na escolha da orientação da edificação, além das soluções construtivas escolhidas, assim
como posicionamento de alguns elementos de fachada (como, por exemplo, as janelas), além
de ajudar no planeamento dos espaços dentro do edifício, possibilitando assim, maximizar
as potencialidades do projeto tanto em termos de eficiência energética como na garantia do
conforto térmico dos seus ocupantes.
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A ferramenta de simulação energética ECO.AP oferece, ao utilizador, um maior controlo no
que toca à inserção e personalização das propriedades dos sistemas de climatização, sendo
assim mais adequada para o estudo energético de edifícios em serviço. Face ao exposto,
embora não tenha sido possível comparar os resultados com dados de consumos energéticos
reais, prevê-se que os valores do simulador ECO.AP sejam mais representativos do consumo
energético real da edificação.
Além disso, uma vez que tem por base a regulamentação nacional aplicável aos edifícios de
comércio e serviços (RECS), gera resultados mais adequados no âmbito nacional. A
principal vantagem da existência de um modelo BIM no âmbito da aplicação da metodologia
ECO.AP, prende-se pelo facto de colmatar a inexistência de uma interface visual no
simulador, permitindo uma melhor compreensão da configuração da edificação, além de
constituir uma base estruturada e organizada de informação, permitindo a extração
automática de dados necessários para a simulação no Eco.AP. Estas vantagens podem ser
transpostas para outros software de simulação energética.
A carência de métodos de trabalho eficientes no âmbito da reunião, organização e
armazenamento da informação importante para a gestão da edificação, apresenta-se como
uma motivação para a implementação do Building Information Modeling (BIM) no âmbito
no âmbito do Facility Management (FM), gerando assim a metodologia BIM-FM, que
constitui um método integrado onde toda a informação da edificação é incluída num só
ambiente, de forma estruturada, permitindo uma melhor cooperação entre todos os
intervenientes. A implementação desta metodologia, no âmbito da presente dissertação,
pretendeu incidir principalmente na aplicação metodologia COBie, na gestão de ativos
diretamente relacionados com a gestão da energia da edificação. A integração da
metodologia COBie, permitiu gerar um conjunto de documentos em que a informação se
apresenta organizada e estruturada, sendo possível a integração da mesma em software
específicos de gestão da manutenção da edificação, conferindo assim aos responsáveis pela
manutenção, a capacidade de gerir as instalações de forma prática, eliminando a necessidade
de recorrer a ferramentas adicionais para fazer a correta gestão dos ativos.
A realização do presente trabalho permitiu concluir que, a implementação da metodologia
BIM apresenta vantagens na fase de operação da edificação, embora limitada pela
quantidade e qualidade da informação disponível. O modelo “as-managed” gerado constitui
uma ferramenta muito útil e fiável, já que possibilita o armazenamento de grande quantidade
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de informação geométrica e não geométrica (localização geográfica e orientação do edifício,
condições climatéricas, tipologia e caraterísticas térmicas das soluções construtivas,
sistemas de iluminação e equipamentos elétricos presentes e, ainda, informações acerca do
tipo de ambientes e ocupação do edifício), numa única plataforma, aliada à representação
tridimensional e atualização automática do modelo, permitindo assim um maior controlo
sobre toda a documentação disponível e a deteção de possíveis erros e omissões. Constitui
ainda uma base sólida ao estudo do desempenho termo-energético da edificação, assim como
para a gestão de ativos.
A crescente implementação do Building Information Modeling no sector, a nível mundial,
conduziu à sua regulamentação, sendo esta metodologia, atualmente regularmente imposta
em diversos países. Em Portugal, prevê-se a criação de normas BIM nacionais a curto ou
médio prazo, pelo que a utilização atual desta metodologia por parte dos donos de obra,
permitirá vantagem sobre projetos que ainda dependem de metodologias tradicionais,
baseadas em representação 2D, 3D e apoiadas em documentação escrita, muitas vezes em
formato de papel, quando a regulamentação BIM se apresentar como imposta regularmente.
Existe ainda relutância na implementação do BIM, muito devida às dificuldades inerentes à
transição das metodologias tradicionais, acarretando custos tanto no que toca à necessidade
investimentos na formação dos intervenientes, aquisição de software, alteração nos formatos
de entrega da documentação, entre outros. Estudos como o da presente dissertação permitem
apresentar evidências de como esta metodologia, embora podendo ser inicialmente
dispendiosa, apresenta vantagens evidentes quando se analisa todo o ciclo de vida da
edificação, desde a sua conceção, à fase de operação e eventual demolição, respondendo a
diversas necessidades do sector, refletindo-se positivamente, tanto no que toca à otimização
do trabalho realizado, como na diminuição de custos, particularmente na fase de utilização.
Aliada à implementação de ferramentas de análise de desempenho energético e gestão da
edificação, esta metodologia responde não só a problemas no âmbito da cooperação entre os
diversos intervenientes, otimização dos processos e redução de custos inerentes, como no
âmbito de eficiência energética, intimamente ligada às preocupações ambientais, de
consumo energético, assim como conforto energético dos utilizadores finais.
A implementação crescente da metodologia BIM no sector AECO mundial, representa o
princípio duma transição para uma infraestrutura integrada digital de informação que irá
revolucionar praticamente todos os aspetos deste sector. Assim, a sua implementação deverá
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ser incentivada no mercado nacional por forma a colocar Portugal na vanguarda desta
revolução, impulsionando a economia do país.

6.2.

Proposta de desenvolvimentos futuros:

O trabalho realizado ao longo da presente dissertação, poderá ser cumulativamente
beneficiado, pela realização de diversos trabalhos futuros, considerados os mais relevantes
de referir:
•

Realização de ensaios que permitam inferir sobre as condições reais do edifício CIC,

em termos de soluções construtivas implementadas, por exemplo no que toca à estrutura das
paredes, lajes e coberturas, tipologia dos envidraçados, etc.;
•

Obtenção de dados reais de consumo energético do edifício, permitindo aferir acerca

da fiabilidade dos resultados obtidos na simulação energética;
•

Validação dos resultados obtidos neste trabalho pela execução de simulações

energéticas em outros software;
•

Realização de simulações energéticas alternativas, tanto nos software abordados

como em outros, por forma a estudar possíveis soluções que conduzam à melhoria da
eficiência energética;
•

Integração dos ficheiros COBie extraídos, num software específico de gestão.
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ANEXOS

ANEXOS
Os anexos contêm documentos, tabelas, cálculos auxiliares e relatórios utilizados na
conceção deste trabalho, sendo assim, importantes e necessários para um melhor
entendimento dos estudos realizados.

Anexo I. Regulamentação de certificação energética
No presente anexo são sintetizados os principais documentos regulamentares associados ao
Decreto-Lei 118/2013 de 20 de agosto.
Tabela 10. Portarias, Despachos, Leis e Decretos-Lei associados ao Decreto-Lei 118/2013
Lei n.º 58/2013

Aprova os requisitos de acesso e de exercício da atividade de perito qualificado para a
certificação energética (PQ) e de técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas
(TIM).

Portaria

n.º349-

A/2013

Determina as competências da Entidade gestora SCE; Regulamenta as atividades dos técnicos
do SCE e estabelece as categorias dos edifícios; Fixa taxas de registo no SCE e estabelece os
critérios de verificação de qualidade dos processos de certificação do SCE.

Portaria n.º 115/2015

Primeira alteração à Portaria nº349-A/2013; Melhorias na gestão operacional, no que respeita
à interação entre a entidade gestora do SCE e os PQ, ao acesso à plataforma informática do
SCE por parte destes e à publicação e divulgação dos esclarecimentos eventualmente tidos por
necessários sobre a aplicação e/ou interpretação do SCE.

Portaria n.º 39/2016

Segunda alteração à Portaria nº349-A/2013 - procede à alteração do Anexo IV.

Portaria

Metodologia de determinação da classe de desempenho energético para a tipologia de pré-

n.º349-

B/2013

certificados e certificados do SCE; define requisitos de comportamento técnico e de eficiência
de sistemas técnicos dos edifícios novos e sujeitos a grande intervenção.

Portaria

n.º

379-

Primeira alteração à Portaria nº349-B/2013; altera alguns parâmetros da metodologia de

A/2015

determinação da classe energética e das exigências construtivas dos edifícios.

Portaria n.º 319/2016

Segunda alteração à Portaria nº349-B/2013; altera alguns parâmetros pontuais, referentes à
metodologia de classificação energética dos edifícios.

Portaria nº349-C/2013

Determina os elementos que demonstram o cumprimento do REH e do RECS, definindo as
informações que devem constar nos procedimentos de licenciamento ou de comunicação
prévia de operações urbanísticas.

Declaração

de

Retifica a Portaria nº349-C/2013.

Retificação n.º 4/2014
Portaria n.º 405/2015

Primeira alteração à Portaria nº349-C/2013; acrescenta informação referente à situação dos
edifícios abrangidos pelo RECS e REH, que não sofrendo uma grande intervenção, estão
dispensados do cumprimento de alguns requisitos estabelecidos pela legislação.

Portaria
D/2013

n.º349-

Requisitos de conceção relativos à qualidade térmica da envolvente e à eficiência dos sistemas
técnicos dos edifícios novos, sujeitos a grande intervenção e existentes; especifica a
metodologia para o cálculo do Indicador de Eficiência Energética (IEE).

Tabela 10 (continuação). Portarias, Despachos, Leis e Decretos-Lei associados ao Decreto-Lei 118/2013
Declaração

de

Retifica a Portaria nº349-D/2013;

Retificação n.º 3/2014
Portaria n.º 17-A/2016

Primeira alteração à Portaria n.º 349-D/2013.
Estabelece valores mínimos de caudal de ar novo por espaço, limiares de proteção e

Portaria n.º353-

condições de referência para poluentes do ar interior para edifícios de comércio e serviços

A/2013

novos, sujeitos a grande intervenção e existentes e respetiva metodologia de cálculo e
avaliação.

Declaração de
Retificação n.º 2/2014
Portaria n.º 66/2014

Retifica a Portaria nº353-A/2013;
Define o sistema de avaliação dos técnicos do SCE; Aprova as adaptações ao regime jurídico
de certificação para acesso e exercício da atividade de formação profissional.

Despacho n.º15793-

Modelos associados aos diferentes tipos de pré-certificado e certificado do SCE a emitir para

C/2013

os edifícios novos, sujeitos a grande intervenção e existentes.

Despacho n.º 15793-

Fatores de conversão entre energia útil e energia primária a utilizar na determinação das

D/2013

necessidades nominais anuais de energia primária.

Despacho n.º 15793-

Regras de simplificação a utilizar nos edifícios sujeitos a grandes intervenções, bem como

E/2013

existentes.

Despacho nº15793F/2013

Parâmetros para o zonamento climático e respetivos dados.

Despacho nº15793-

Elementos mínimos a incluir no procedimento de ensaio e receção das instalações e dos

G/2013

elementos mínimos a incluir no plano de manutenção (PM) e respetiva terminologia.
Despacho
(extrato) n.º

Despacho nº15793- H/2013

15793-H/2013
Despacho n.º
3156/2016

fontes de energia renováveis, de acordo com o tipo de sistema.
Substituição do programa de cálculo de determinação da energia produzida pelos sistemas
solares térmicos e dos sistemas solares fotovoltaicos, no âmbito do SCE; substituição da
entidade responsável do programa.
Primeira alteração do Despacho n.º 15793-H/2013; indica o programa de cálculo de

Despacho n.º

determinação da energia produzida pelos sistemas solares térmicos e fotovoltaicos no âmbito

10346/2018

do SCE, contemplando a possibilidade de ser utilizada outra ferramenta que utilize
metodologia de cálculo equivalente.

Despacho
(extrato) n.º
15793-I/2013

Despacho nº15793- I/2013

Regras de quantificação e contabilização do contributo de sistemas para aproveitamento de

Metodologias de cálculo para determinar as necessidades nominais anuais de energia útil
para aquecimento e arrefecimento ambiente, as necessidades nominais de energia útil para a
produção de águas quentes sanitárias (AQS) e as necessidades nominais anuais globais de
energia primária.
Primeira alteração do Despacho n.º 15793-I/2013; Harmonização das metodologias previstas
nos diplomas publicados, no que se refere à quantificação da contribuição da energia

Despacho n.º

renovável obtida a partir de bombas de calor para a determinação das necessidades nominais

3777/2017

anuais de energia útil para aquecimento e arrefecimento ambiente, necessidades nominais de
energia útil para a produção de águas quentes sanitárias (AQS) e necessidades nominais
anuais globais de energia primária.

Tabela 10 (continuação). Portarias, Despachos, Leis e Decretos-Lei associados ao Decreto-Lei 118/2013
Despacho n.º15793-

Despacho nº15793- K/2013

J/2013

Regras de determinação da classe energética.

Despacho
(extrato) n.º

Parâmetros térmicos para o cálculo.

15793-K/2013
Declaração de
Retificação n.º

Retificação do despacho n.º 15793-K/2013.

127/2014

Despacho nº15793L/2013

Despacho nº
7113/2015

Metodologia de apuramento da viabilidade económica da utilização ou adoção de
determinada medida de eficiência energética, prevista no âmbito de um plano de
racionalização energética.
Critérios de seleção da verificação da qualidade dos processos e metodologias de verificação
da qualidade dos processos de certificação efetuados pelos técnicos do SCE, em particular os
Peritos Qualificados.

Despacho n.º

Metodologia de classificação a adotar para os ascensores, tapetes rolantes e escadas

8892/2015

mecânicas a instalar em edifícios de comércio e serviços.

Despacho nº
14985/2015

Metodologia a usar para determinar os valores (Qusable) e do Seasonal Performance Factor
(SPF) utilizados na metodologia de cálculo da contribuição da energia renovável obtida a
partir de bombas de calor.

Despacho n.º

Aferição da evolução do desempenho energético dos edifícios dos modelos associados aos

6469/2016

diferentes tipos de pré-certificados e certificados do SCE.

Despacho n.º
6470/2016

Requisitos associados à elaboração dos planos de racionalização energética.

Anexo II.

Construções analíticas padronizadas presentes no Revit

No presente anexo são apresentadas as principais caraterísticas térmicas dos diferentes tipos
de construções analíticas padronizadas existentes no Revit, designadamente soluções
envidraçadas e portas.
Tabela 11. Caraterísticas térmicas dos tipos de vidros padronizados existentes no Revit
Fator

R

de luz visível

Solar

(m2°C

1/2 in Pilkington single glazing

0.88

0.81

0.1603

6.2426

1/4 in Pilkington single glazing

0.90

0.86

0.1492

6.7018

1/4 in single glass pane in heavy frame

0.90

0.86

0.1806

5.5364

1/4 in single panes with 3/8 in cavity

0.81

0.76

0.3492

2.8636

1/8 in Pilkington single glazing

0.90

0.86

0.2711

3.6886

1/8 in Pilkington single glazing (U-value 5.5473)

0.90

0.86

0.1803

5.5473

1/8 in Pilkington single glazing (U-value 6.7069)

0.90

0.86

0.1491

6.7069

1/8 in single glass pane in unsealed openable frames

0.90

0.86

0.1741

5.7424

1/8 in single panes with 1/4 in cavity

0.81

0.76

0.2814

3.5541

3/8 in Pilkington single glazing

0.88

0.81

0.1493

6.6979

3/8 in single glass pane in heavy frame

0.88

0.81

0.1811

5.5233

3/8 in single panes with 3/16 in cavity

0.78

0.70

0.3479

2.8746

Air partition

0.90

0.86

0.2657

3.7642

Clear element (all solar gain transmitted)

0.90

0.86

0.1757

5.6928

Double glazing - 1/4 in thick - bluegreen/low-E (e = 0.05) glass

0.45

0.27

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - bluegreen/low-E (e = 0.1) glass

0.62

0.39

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - bluegreen/low-E (e = 0.2) glass

0.62

0.45

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - clear/low-E (e = 0.05) glass

0.42

0.26

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - clear/low-E (e = 0.1) glass

0.45

0.39

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - clear/low-E (e = 0.2) glass

0.45

0.45

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - gray/low-E (e = 0.05) glass

0.35

0.24

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - gray/low-E (e = 0.1) glass

0.37

0.34

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - gray/low-E (e = 0.2) glass

0.37

0.39

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - green/low-E (e = 0.05) glass

0.60

0.31

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - green/low-E (e = 0.1) glass

0.61

0.36

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - green/low-E (e = 0.2) glass

0.61

0.41

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - low-E/clear (e = 0.05) glass

0.70

0.37

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - low-E/clear (e = 0.1) glass

0.72

0.60

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/4 in thick - low-E/clear (e = 0.2) glass

0.73

0.60

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/8 in thick - clear/low-E (e = 0.1) glass

0.57

0.48

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/8 in thick - clear/low-E (e = 0.2) glass

0.58

0.57

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/8 in thick - gray/low-E (e = 0.1) glass

0.52

0.46

0.5032

1.9873

Tipo

Transmissão

U
/W)

(W/m2°C)

Tabela 11 (continuação). Caraterísticas térmicas dos tipos de vidros padronizados existentes no Revit
Fator

R

de luz visível

Solar

(m2°C

Double glazing - 1/8 in thick - gray/low-E (e = 0.2) glass

0.53

0.54

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/8 in thick - green/low-E (e = 0.1) glass

0.68

0.46

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/8 in thick - green/low-E (e = 0.2) glass

0.70

0.55

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/8 in thick - low-E/clear (e = 0.05) glass

0.72

0.41

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/8 in thick - low-E/clear (e = 0.1) glass

0.76

0.65

0.5032

1.9873

Double glazing - 1/8 in thick - low-E/clear (e = 0.2) glass

0.76

0.65

0.5032

1.9873

Double glazing - domestic

0.81

0.76

0.3196

3.1292

Double glazing - domestic SC=0.3

0.27

0.29

0.3501

2.8567

Double glazing - domestic SC=0.4

0.59

0.39

0.3501

2.8567

Double glazing - domestic SC=0.5

0.68

0.49

0.3501

2.8567

Double glazing - domestic SC=0.6

0.75

0.60

0.3501

2.8567

Double glazing - domestic SC=0.7

0.78

0.70

0.3501

2.8567

Double glazing domestic SC=0.2

0.18

0.21

0.3196

3.1292

Double glazing domestic SC=0.3

0.27

0.29

0.3196

3.1292

Double glazing domestic SC=0.4

0.59

0.39

0.3196

3.1292

Double glazing domestic SC=0.5

0.47

0.49

0.3196

3.1292

Double glazing domestic

0.62

0.62

0.3196

3.1292

Reflective double glazing - 1/4 in thick - 14% stainless steel on

0.13

0.17

0.5032

1.9873

0.11

0.16

0.5032

1.9873

0.18

0.22

0.5032

1.9873

0.18

0.21

0.5032

1.9873

0.27

0.29

0.5032

1.9873

0.07

0.13

0.5032

1.9873

0.14

0.25

0.1693

5.905

0.12

0.25

0.163

5.905

0.20

0.31

0.1693

5.905

0.20

0.29

0.1693

5.905

0.30

0.39

0.1693

5.905

Tipo

Transmissão

U
/W)

(W/m2°C)

clear glass
Reflective double glazing - 1/4 in thick - 14% stainless steel on
green glass
Reflective double glazing - 1/4 in thick - 20% stainless steel on
clear glass
Reflective double glazing - 1/4 in thick - 20% titanium on clear
glass
Reflective double glazing - 1/4 in thick - 30% titanium on clear
glass
Reflective double glazing - 1/4 in thick - 8% stainless steel on
clear glass
Reflective single glazing - 1/4 in thick - 14% stainless steel on
clear glass
Reflective single glazing - 1/4 in thick - 14% stainless steel on
green glass
Reflective single glazing - 1/4 in thick - 20% stainless steel on
clear glass
Reflective single glazing - 1/4 in thick - 20% titanium on clear
glass
Reflective single glazing - 1/4 in thick - 30% titanium on clear
glass

Tabela 11 (continuação). Caraterísticas térmicas dos tipos de vidros padronizados existentes no Revit
Fator

R

de luz visível

Solar

(m2°C

0.08

0.19

0.1693

5.905

Single glazing SC=0.2

0.08

0.19

0.1492

6.7018

Single glazing SC=0.3

0.20

0.29

0.1492

6.7018

Single glazing SC=0.4

0.30

0.39

0.1492

6.7018

Single glazing SC=0.5

0.46

0.59

0.1492

6.7018

Single glazing SC=0.6

0.76

0.60

0.1492

6.7018

Single glazing SC=0.7

0.62

0.70

0.1492

6.7018

Single glazing SC=0.8

0.88

0.81

0.1492

6.7018

Single-glazed windows - domestic

0.90

0.86

0.1743

5.7361

Small double-glazed windows

0.81

0.76

0.2848

3.5116

Small double-glazed windows - low-E coating

0.76

0.65

0.3916

2.5538

Small single-glazed windows

0.90

0.86

0.1602

6.2439

Triple glazing - 1/4 in thick - clear/clear/clear glass

0.70

0.61

0.6523

1.533

Triple glazing - 1/4 in thick - clear/clear/low-E (e = 0.2) glass

0.64

0.56

0.6523

1.533

Triple glazing - 1/4 in thick - low-E/clear/clear (e = 0.2) glass

0.64

0.53

0.6523

1.533

Triple glazing - 1/4 in thick - low-E/clear/low-E (e = 0.1) glass

0.59

0.36

0.6523

1.533

Triple glazing - 1/4 in thick - low-E/low-E/clear (e = 0.05) glass

0.55

0.26

0.6523

1.533

Triple glazing - 1/8 in thick - clear/clear/clear glass

0.74

0.68

0.6523

1.533

Triple glazing - 1/8 in thick - clear/clear/low-E (e = 0.2) glass

0.68

0.62

0.6523

1.533

Triple glazing - 1/8 in thick - low-E/clear/clear (e = 0.2) glass

0.68

0.60

0.6523

1.533

Triple glazing - 1/8 in thick -low-E/clear/low-E (e = 0.1) glass

0.62

0.41

0.6523

1.533

Triple glazing - 1/8 in thick - low-E/low-E/clear (e = 0.05) glass

0.58

0.27

0.6523

1.533

Uncoated double glazing - 1/4 in thick - bluegreen/clear glass

0.67

0.50

0.5032

1.9873

Uncoated double glazing - 1/4 in thick - clear/clear glass

0.47

0.49

0.5032

1.9873

Uncoated double glazing - 1/4 in thick - gray/clear glass

0.41

0.47

0.5032

1.9873

Uncoated double glazing - 1/4 in thick - green/clear glass

0.68

0.49

0.5032

1.9873

Uncoated double glazing - 1/8 in thick - clear/clear glass

0.62

0.62

0.5032

1.9873

Uncoated double glazing - 1/8 in thick - gray/clear glass

0.56

0.60

0.5032

1.9873

Uncoated double glazing - 1/8 in thick - green/clear glass

0.75

0.60

0.5032

1.9873

Uncoated single glazing - 1/4 in thick - bluegreen glass

0.75

0.62

0.1693

5.905

Uncoated single glazing - 1/4 in thick - clear glass

0.54

0.62

0.1693

5.905

Uncoated single glazing - 1/4 in thick - gray glass

0.46

0.59

0.1693

5.905

Uncoated single glazing - 1/4 in thick - green glass

0.76

0.60

0.1693

5.905

Uncoated single glazing - 1/8 in thick - clear glass

0.68

0.73

0.1693

5.905

Uncoated single glazing - 1/8 in thick - gray glass

0.62

0.70

0.1693

5.905

Uncoated single glazing - 1/8 in thick - green glass

0.82

0.70

0.1693

5.905

Tipo
Reflective single glazing - 1/4 in thick - 8% stainless steel on

Transmissão

U
/W)

(W/m2°C)

clear glass

Tabela 12. Caraterísticas térmicas dos tipos de portas padronizadas existentes no Revit
Transmissão

Fator

R (m2°C

U

de luz visível

Door - wood - hollow core - wood storm

0.00

Solar

/W)

(W/m2°C)

0.00

0.5337

1.8737

French door, metal frame with double glass

0.00

0.00

0.2336

4.2812

French door, metal frame with single glass

0.00

0.00

0.1456

6.8703

French door, metal frame with triple glass

0.00

0.00

0.3011

3.3216

French door, wood frame with double glass

0.00

0.00

0.3374

2.9639

French door, wood frame with single glass

0.00

0.00

0.1884

5.3089

French door, wood frame with triple glass

0.00

0.00

0.4747

2.1065

Hollow core wood

0.00

0.00

0.3145

3.1796

Hollow core wood, metal storm

0.00

0.00

0.4892

2.0441

Metal

0.00

0.00

0.2701

3.7021

Metal frame with single clear glass

0.00

0.00

0.1525

6.558

Metal frame, double glass door

0.00

0.00

0.2429

4.1165

Metal frame, double/triple glass, glass storm

0.00

0.00

0.3594

2.7822

Metal, fiberglass core

0.00

0.00

0.2985

3.35

Metal, fiberglass core, storm

0.00

0.00

0.4799

2.0838

Solid core wood

0.00

0.00

0.3829

2.6119

Solid core wood, metal storm

0.00

0.00

0.5504

1.817

Solid core wood, wood storm

0.00

0.00

0.6073

1.6466

Solid hardwood

0.00

0.00

0.3911

2.5572

Timber flush-panel hollow-core

0.00

0.00

0.43

2.3256

Wood frame with single clear glass

0.00

0.00

0.1779

5.6212

Wood frame, double glass door

0.00

0.00

0.3196

3.1286

Wood frame, double/triple glass, glass storm

0.00

0.00

0.5165

1.9361

Wood frame, single glass door, glass storm

0.00

0.00

0.3708

2.697

Wood panel

0.00

0.00

0.2629

3.8042

Wood panel with wood storm

0.00

0.00

0.4892

2.044

Wood panel, metal storm

0.00

0.00

0.4296

2.3279

Wooden

0.00

0.00

0.4557

2.1944

Tipo

Anexo III.

Caraterização da edificação

No presente anexo, são apresentados elementos de registo fotográfico (Figura 46), assim
como plantas (Figura 47) do edifício CIC. Encontram-se ainda sintetizadas as principais
informações relevantes para a gestão e análise energética do edifício CIC, sob a forma de
tabelas, conforme descritas e referenciadas na secção 5.2.3.

Fachada principal

Fachada posterior

Vista trisimensional do edifício, retirada do Google Maps

Figura 46. Fachadas e vista tridimensional do edifício

PISO 1

PISO 2
Figura 47. Plantas do 1º e 2º Piso do CIC (sem escala)

Tabela 13. Soluções construtivas adotadas para os elementos de parede do edifício CIC
Identificação

Função

PDE40

Exterior

Espessura (cm)

Descrição
Parede dupla com espessura de aproximadamente 40 cm.
A solução definida, do exterior para o interior, por uma camada de
reboco tradicional com 2 cm de espessura por um pano simples em

40
PDI40

Interior

alvenaria de tijolo furado de espessura 15 cm, por uma caixa de ar
de 6 cm, por um pano simples em alvenaria de tijolo furado de
espessura 15 cm, camada de reboco tradicional com 2 cm de
espessura.

PDE30

Parede dupla com espessura de aproximadamente 30 cm.

Exterior

A solução definida, do exterior para o interior, por uma camada de
reboco tradicional com 2 cm de espessura por um pano simples em
30
PDI30

Interior

alvenaria de tijolo furado de espessura 11 cm, por uma caixa de ar
de 4 cm, por um pano simples em alvenaria de tijolo furado de
espessura 11 cm, camada de reboco tradicional com 2 cm de
espessura.

PSE25

Parede simples com espessura de aproximadamente 25 cm.

Exterior
25

PSI25

Interior

A solução definida por um pano simples em alvenaria de tijolo
furado de espessura 22 cm, rebocada em ambas as faces com uma
camada de reboco tradicional com 1,5 cm de espessura.

PSE15

Parede simples com espessura de aproximadamente 25 cm.

Exterior
15

PSI15

Interior

A solução definida por um pano simples em alvenaria de tijolo
furado de espessura 11 cm, rebocada em ambas as faces com uma
camada de reboco tradicional com 2 cm de espessura.

Tabela 14. Soluções envidraçadas no edifício CIC
Identificação

Registo fotográfico

Caixilharia

Vidro

Dimensões (LxH)m2

Localização

(2.45x1.50),
J1_NE

Betão

(3.25x1.50),

1º Piso - fachada

moldado

(3.30x1.50),

principal

(3.35x1.50)

J1_SW

Alumínio

Considerou

(2.45x1.50),

-se uma

(3.25x1.50),

solução

(3.30x1.50),

corrente de

(3.35x1.50),

vidro

(3.30x0.90),

1º Piso - fachada
posterior

simples de
espessura
J1_NW

Alumínio

6mm para

(1.30x1.50)

1º Piso – fachada
lateral (NW)

todas as
janelas.

J2_al

Alumínio

(1.40x1.40)

2º Piso - fachada
principal e posterior

Blocos de

J2_bet

betão

5 cm de

moldado em

espessura

cruz

nos cortes

(4.80x3.00)

2º Piso - fachada
principal e posterior

Tabela 15. Portas e portões no edifício CIC
Identificação

DD_(LxH)_c/vidro

DD_(LxH)_s/vidro

DS_(LxH)

DDV

Descrição

Material

Dimensões
(LxH)m2

Porta dupla de

Contraplacado

(1.50x2.00),

contraplacado com vidro

de madeira

(1.60x2.00)

Porta dupla de

Contraplacado

(1.40x2.00),

contraplacado com vidro

de madeira

(1.60x2.0)

Porta simples de

Contraplacado

(0.70x2.07),

contraplacado

de madeira

(0.80x2.07)

Porta principal de vidro

Caixilharia

com envidraçados

metálica,

adjacentes

Vidro

(4.80x2.70)

Localização

1º e 2º Piso

1º e 2º Piso

1º e 2º Piso
1º Piso – Fachada principal
na zona da escadaria
1º Piso – Fachada Posterior

Portão de Oficina

Portão

Metal

(3.250x2.675)

na zona do pavilhão de
galvanoplastia

Tabela 16. Soluções identificadas e/ou adotadas para os revestimentos de pavimentos e tetos do edifício CIC
Registo

-

fotográfico
Identificação

Descrição

TM

MH

-

-

Taco de madeira

Mozáico Hidráulico

Placas de

Placas de

gesso

cortiça

cartonado

coladas

Pinho

Parquet
mogno

Marmorite

Preto

Cinza

Pedra

Aglomerado
de madeira

Dimensões
(cm2)

-

-

30×30

20×20

-

Espessura
3

adotada (cm)

1.3

2

Tabela 17. Equipamentos elétricos existentes no edifício CIC
Identificação

AE_1000W

Descrição

Radiador tubular de
parede da marca Soprel

Registo fotográfico

Potência

Tipo

Quantidade

1000

Elétrico

4

1920

Elétrico

18

3360

Elétrico

3

(W)

Aquecedor elétrico da
marca Soprel
AE_1920W

Tipo 8064
NºF. 16A9
0000011274

AE_3360W

Aquecedor elétrico da
marca Siemens

Tabela 18. Luminárias existentes no edifício CIC
Identificação

Descrição

Registo
Fotográfico

Locais

Potência
Total (W)

Quantidade

Luminária retangular, de

LS_FT_36(×2)W_R_2

sobrepor, com duas

Gabinetes

lâmpadas fluorescentes

do 2º piso

72

86

72

139

72

21

Escadaria

108

3

Exterior

36

1

36

2

tubulares de potência 36W.
Luminária retangular, de

LP_FT_36(×2)W_R_1

pendurar (suspensa),

Oficinas e

com duas lâmpadas

I.S. do 1º

fluorescentes tubulares de

Piso

potência 36W.
Luminária quadrada, de

LS_FC_36(×2)W_Q

Zonas de

sobrepor, com duas

circulação

lâmpadas fluorescentes

do 2º piso

tubulares de potência 36W.
Luminária quadrada, de

LS_FC_36(×3)W_Q

sobrepor, com três
lâmpadas fluorescentes
tubulares de potência 36W.
Luminária circular, de

LS_FC_36W_C

sobrepor, com uma
lâmpada fluorescente
tubulares de potência 36W.
Luminária retangular, de

LS_FT_36W_R

Gabinete

sobrepor, com uma

do chefe no

lâmpada fluorescente

1º piso

tubulares de potência 36W.

Tabela 19. Ocupantes e perfil de ocupação (aproximados), por piso, do edifício CIC
Piso

Funcionários

Horário

1

6

9h-17h

2

14

9h-19h

Anexo IV.

Soluções construtivas adotadas no Revit

As tabelas apresentadas neste anexo sintetizam as principais caraterísticas dos elementos
construtivos (lajes, paredes, coberturas e tetos), conforme foram modelados no Revit. São
apresentadas as camadas definidas e respetivas espessuras e materiais constituintes.
Tabela 20. Soluções construtivas adotadas para as lajes, no modelo Revit
Nome

LP_MH_43

LP_TM_43

Laje de pavimento térreo de espessura final 43cm: Laje maciça de betão armado (17.5cm)

Descrição

isolamento rígido genérico de 5cm e camada de impermeabilização genérica.
Acabamento do pavimento em mozaico

Acabamento do pavimento em taco de

hidráulico (MH) de espessura 3cm.

madeira (TM) de espessura 3cm.

Estrutura no Revit

1º Piso

com uma camada de regularização de 2.5cm, apoiada sobre uma estrutura de solo (15cm),

Nome

LI_MH_25

Descrição

reboco. Acabamento do pavimento em mozaico hidráulico (MH) de espessura 3cm.

Estrutura no Revit

Patamar de escada

camada de regularização de 2.5cm, rebocada na face inferior com uma camada de 1.5cm de

Nome

LI_MH_22

LI_TM_22

Laje interior de espessura final 22cm: Laje maciça de betão armado (15cm) com uma
camada de regularização de 2.5cm, rebocada na face inferior com uma camada de 1.5cm de

Descrição

reboco.

Revit

Estrutura no

2º Piso

Laje (Floor)

Laje de escadaria de espessura final 25cm: Laje maciça de betão armado (18cm) com uma

Acabamento do pavimento em mozaico

Acabamento do pavimento em taco de

hidráulico (MH) de espessura 3cm.

madeira (TM) de espessura 3cm.

Tabela 21. Soluções construtivas adotadas para as paredes, no modelo Revit
Nome

Espessura (m)

PDE40

Estrutura definida no Revit (Do lado exterior para o interior)

Interior/

0.4

PDI40

PDE30

exterior

Interior/

0.3

PDI30

PSE25

exterior

Interior/

0.25

PSI25

PSE15

exterior

Interior/

0.15

PSI15

Tipo

exterior

Descrição

Laje maciça de betão armado (13cm) com uma camada de regularização de 5cm, rebocada na face
inferior com uma camada de 1.5cm de reboco. Chapa de alumínio na camada superior. Optou-se
por desconsiderar o espaço de ar fortemente ventilado entre a laje e a chapa metálica.

no Revit

Estrutura

C_A_19.8

Descrição

Nome

C_B_7.6
Chapa metálica (de cerca de 0.1cm), apoiada obre uma estrutura de elementos metálicos (5.5cm),
com isolamento em placas de aglomerado de madeira (2cm) na camada inferior.

no Revit

Estrutura

Estrutura Porticada (A)

Nome

Pavilhão de Galvanoplastia (B)

Cobertura do 1ºPiso – Zona do

Cobertura do 2ºPiso – Zona da

Tabela 22. Soluções construtivas adotadas para as coberturas (roof), no modelo Revit

Tabela 23. Soluções construtivas adotadas para os tetos (ceiling), no modelo Revit
Nome
TA1_2_cortiça

TA2_1.3_pladur

TB_2_aglomerado

Descrição

Local

Teto em placas de cortiça (de espessura 2cm)

Teto do 1ºPiso – Zona da Estrutura Porticada

coladas sobre a laje

(A)

Teto não permeável em pladur de 1.3cm de

Teto do 2ºPiso – Zona da Estrutura Porticada

espessura

(A)

Teto em aglomerado de madeira pintado de

Teto do primeiro piso- Zona do pavilhão de

branco

galvanoplastia (B)

Anexo V.

Caracterização termo-energética dos elementos no Revit

Cálculo regulamentar de coeficientes de transmissão térmica, U
De acordo com o disposto no Despacho n.º 15793-K/2013, que se refere à norma europeia
EN ISSO 6946, o valor do coeficientes de transmissão térmica, U, de elementos constituídos
por um ou vários materiais, em camadas de espessura constante, é calculado de acordo com
a seguinte fórmula:
U=

1
R si + ∑ 𝑗𝑅𝑗 + 𝑅𝑠𝑒

[W/(m2.ᵒC)]

(2)

Em que Rj corresponde à resistência térmica da camada j, e Rsi e Rse correspondem às
Resistências térmicas interior e exterior, respetivamente. As unidades correspondentes às
resistências térmicas são (m2.°C)/W.
As resistências térmicas superficiais e as resistências térmicas de espaços não ventilados são
indicados nos Quadros I.3 e I.4 do anexo I da publicação ITE50 do LNEC (Figura 48).

Figura 48. Tabelas de resistências térmicas superficiais e resistências térmicas de espaços de ar não
ventilados retiradas do ITE50

Verificação do cálculo das resistências térmicas. R, e coeficientes de transmissão
térmica, U, no Revit
Por forma a verificar como é efetuado o cálculo dos valores de resistências térmicas. R, e
coeficientes de transmissão térmica, U, no Revit, conforme referido na secção 5.4.1, foi
realizado um estudo comparativo para as paredes duplas PD30 e PD40, entre diversos
cenários, designadamente:
A-

Cálculo tendo em consideração valores de R tabelados do ITE50 (Tabela 24).

B-

Cálculo tendo em conta valores de condutibilidade térmica, λ e espessuras das
camadas indicados da Tabela 26,

C1 -

Valores obtidos no Revit, definindo a camada correspondente à caixa de ar com o
material “ar” (Tabela 26).

C2 -

Valores obtidos no Revit, tendo em conta os valores de λ obtidos a partir dos
valores de R de espaços de ar não ventilados e respetivas espessuras (Tabela 26).

Por sua vez, os valores de U foram calculados de duas formas distintas, nos cenários A e B:
U1 -

U calculado tomando em consideração os valores de resistências térmicas
superficiais (Figura 48).

U2 -

U calculado não tomando em consideração os valores de resistências térmicas
superficiais
Tabela 24. Valores tabelados no ITE50, usados no cálculo de R e U, no cenário A
dj (m)

λ (W/m.ºC)

Rj (m2/W.ºC)

Referências

Parede tijolo 11

--

--

0.39

ITE 50

Parede tijolo 15

--

--

0.39

ITE 50

Espaço de ar 15 a 300 mm

--

--

0.18

ITE 50

0.02

1.30

0.02

ITE50. 1800-2000kg/m3

Constituição

Reboco tradicional

Os valores das resistências térmicas são apresentados em (m2.K)/W. e, por sua vez, os
valores das coeficientes de transmissão térmica são apresentadas em W/(m2.K), em
conformidade com as unidades utilizadas no software.
Tratando-se de elementos horizontais, no cálculo do U, foram utilizados os valores de
Rsi=0,13 e Rse=0,04 (Figura 48). Os valores de U e R obtidos para as paredes PD30 e PD40,
para os diversos cenários considerados, encontram-se apresentados na Tabela 25.

Tabela 25. Valores de U e R obtidos para as paredes PD30 e PD40, para os diversos cenários considerados
Cenário

A

Parâmetro

Unidades

R

(m2K)/W

U1
U2
R

B

U1
U2

C1

C2

W/(m2K)
(m2K)/W
W/(m2K)

Elemento
PD30

PD40

0.99

0.99

1.16

1.16

1.01

1.01

0.79

1.05

0.96

1.22

1.26

0.95

R

(m2K)/W

1.94

2.87

U

W/(m2K)

0.51

0.35

R

(m2K)/W

0.79

1.05

U

W/(m2K)

1.26

0.95

O cenário C1, permite verificar que, a caraterização da camada correspondente à caixa de
ar, atribuindo-lhe as caraterísticas térmicas do material “ar” presente na biblioteca Revit,
conduz a valores de R muito inflacionados quando comparados com os obtidos pelo cenário
B, regulamentar, que tem em conta as caraterísticas particulares de resistência térmica de
espaços de ar não-ventilados. Assim, foram determinados os valores de λ a partir dos valores
de R de espaços de ar não-ventilados e respetivas espessuras, e introduzidos no Revit,
conduzindo ao cenário C2.
O cálculo dos valores de U1, tendo em conta as resistências térmicas superficiais, Rsi e Rse,
dos elementos, de acordo com o imposto regulamentarmente, e dos valores de U2, não
contabilizando estas resistências, permite inferir que valores de U apresentados no Revit não
têm em conta o Rsi e Rse dos elementos.

Características térmicas dos materiais, resistências térmicas. R, e coeficientes de
transmissão térmica, U, no Revit
As caraterísticas térmicas dos materiais usados assim como as resistências térmicas finais
dos elementos de arquitetura como paredes, lajes, tetos e coberturas, são apresentadas nas
tabelas seguintes.

,ε

Emissividade

volúmica, ρ

λ

Massa

térmica linear,

Calor

térmica, R

transmissão

específico, c

Coeficiente de

Resistência

Material/ Elemento

Espessura, e

Tabela 26. Caraterísticas térmicas dos materiais considerados nas camadas dos elementos do modelo Revit

(m)

[(m2.K)/W]

[W/(m.K)]

[J/(g.ᵒC)]

(kg/m3)

-

0.11

0.29

0.38

0.92

654

0,93

cerâmico

30x20x15

0.15

0.42

0.36

0.92

652

0,93

furado

30x20x22

0.22

0.58

0.38

0.92

589

0,93

Betão

Concrete

-

-

1.046

0.66

2300

0,95

Enroncaento

Gravel

-

-

0.36

0.84

1000

0,90

Aço

Steel

-

-

45.00

0.48

7850

0,40

Reboco tradicional

-

-

1.30

1.05

1800

0.87

Ar (Air)

-

-

0.03

1.00

1.2

0.01

Horizontal

0.04

0.18

0.22

-

-

-

(25a300mm)

0.06

0.18

0.33

-

-

-

1.245

0.16

7.78

-

-

-

0,013

-

0.42

0.94

1200

0.9

0,02

-

0.12

1.30

800

0.85

0,02

-

0.04

1.80

110

0.9

0,03

-

1.20

0.85

2000

0.9

0,03

-

0.18

2.39

630

0.85

não ventilado

30x20x11

Espaço de ar

Tijolo

Vertical ascendente
(>300mm)

Placas de gesso cartonado
(Gypsum)
Aglomerado de madeira
(Particleboard)
Cortiça (Cork)
Mozáico hidráulico, MH
(Ceramic Tile)
Taco de madeira (Hardwood)

Tabela 27. Resistências térmicas dos elementos de arquitetura (paredes, lajes, tetos e coberturas) no modelo
Revit
Função

R (m2°C /W)

U (W/m2°C)

PDE40, PDI40

Interior/exterior

1.05

0.96

PDE30, PDI30

Interior/exterior

0.79

1.26

PSE25, PSI25

Interior/exterior

0.60

1.66

PSE15, PSI15

Interior/exterior

0.32

3.12

LI_TM_22

Interior

0.35

2.89

LI_MH_22

Interior

0.20

4.91

LI_MH_25

Interior

0.23

4.30

LP_TM_43

Pavimento térreo

2.20

0.45

LP_MH_43

Pavimento térreo

2.06

0.49

TA2_1.3_pladur

Interior

0.03

32.31

TA1_2_cortiça

Interior

0.50

2.00

TB_2_aglomerado

Interior

0.17

6.00

C_A_19.8

Exterior

0.18

5.45

C_B_7.6

Exterior

0.33

3.04

Cobertura

Tecto

Laje

Parede

Elemento de arquitetura

Tabela 28. Construções analíticas do Revit adotadas para os elementos vidro e porta e respetivas caraterísticas
térmicas, no modelo Revit.
Elemento

de

projeto

de

Construção analítica

arquitetura

no Revit

Vãos envidraçados (todos exceto

1/8 in Pilkington

os em blocos de betão)

single glazing

Vão envidraçado em blocos de
betão
Porta principal com vidro duplo e
caixilho metálico

Portas interiores
Portão na fachada posterior

Single glazing SC=0.4

Transmissão

Fator

R

de luz visível

Solar

(m2°C

U

0.90

0.86

0.27

3.68

0.70

0.13

0.15

6.70

0.00

0.00

0.23

4.28

0.00

0.00

0.49

2.04

0.00

0.00

0.27

3.70

/W)

(W/m2°C)

French door, metal
frame with double
glass
Wood panel with wood
storm
Metal

Anexo VI.

Informações relativas aos espaços definidos no Revit

Os principais dados do tipo de edifício/espaço para análise de energia no Revit encontramse apresentados na Tabela 29.
Tabela 29. Dados do tipo de edifício/espaço para análise de energia no Revit
Tipo de
Edificação

Tipo de Espaço (Space type)

(Building type)
Zona não

Parâmetro

Escritório (Office)

Gabinetes

Circulação

Instalações

Arrumos

ocupada e

(Office-

Corridor/

Sanitárias

(Inactive

não

Enclosed)

Transition)

(Restrooms)

Storage)

climatizada
(Plenum)

Área/ pessoa [Area/
person (m2)]

28.57

20

10

10

33.33

0

73.27

73.27

73.27

73.27

73.27

0

58.61

58.61

58.61

58.61

58.61

0

10.76

11.84

5.38

9.69

3.23

0

13.99

16.15

3.23

3.23

3.23

0

20

20

20

20

20

20

Ganho de calor
sensível/ pessoa
[Sensible Heat Gain
/person (W)]
Ganho de calor latente/
pessoa [Latent Heat
Gain/ person (W)]

[Lighting Load

(W/m2)]

Densidade das cargas

Iluminada

Density]
Equipamentos
Elétricos
[Power Load
Density]

Plenum Lighting
contribution (%)

Occupancy Schedule

Perfil de ocupação para escritórios com base em ECO.AP

Lighting Schedule

Perfil de iluminação para escritórios com base em ECO.AP

Power Schedule

Perfil de utilização de equipamentos elétricos para escritórios com base em ECO.AP

Off – 24
Hours

Off – 24
Hours

Off – 24
Hours

Os perfis de ocupação, iluminação e utilização de equipamentos elétricos editados por forma
a corresponderem aos perfis considerados no simulador energético ECO.AP são
apresentados nas figuras a seguir:

Figura 49. Perfil de ocupação para escritórios com base em ECO.AP

Figura 50. Perfil de iluminação para escritórios com base em ECO.AP

Figura 51. Perfil de equipamentos elétricos para escritórios com base em ECO.AP

De seguida são apresentados os principais dados relativos aos espaços e zonas definidos no
modelo, relevantes para a análise energética, assim como a sua localização em planta, onde
é representada também a envolvente térmica do edifício.

ZONAS:
(1ºPiso)
1ºPiso

(2ºPiso)

2ºPiso

Figura 52. Zonas HVAC definidas no Revit e envolvente térmica do CIC (sem escala)

As plantas de zonamento térmico devem ser consultadas tendo em consideração os valores das tabelas 27 e 28, no que toca à caraterização
da envolvente térmica opaca e os valores da Tabela 30, no que toca à caraterização térmica envidraçada. Deve ser ainda consultada a
caraterização dos espaços e zonas, na Tabela 31 e Tabela 32, respetivamente.
Tabela 30. Caraterização da envolvente térmica envidraçada
Elemento

J1-1a, J1-2a

J1-1b, J1-2b

J1-1c, J1-1c

J1-1d, J1-2d

J1-2e

J1-3

J2-1

J2-2

A (m2)

4.95

5.025

4.8

3.675

2.97

1.95

1.96

14.47

U [W/(m2K]

3.68

3.68

3.68

3.68

3.68

3.68

3.68

6.7

Tabela 31. Informações relativas aos espaços (spaces) definidos no Revit

Identificação
Zona

do espaço
(Number)

Tipo de espaço
(Space Type)

Tipo de

Ocupantes (Number

condicionamento

of People)

Zone

(Condition Type)
Zone

Space

Ganho de calor por pessoa Carga devida à iluminação

Área

(Heat Gain per person)

Space

Total

(Actual Lighting Load)

Latente

(m²)

Zone

Space

(W)

1º Piso
1A3

Workshop - Workshop

1A4

Inactive Storage

0
0

1_SE_O_3a9-1

1_SW_O_9-2a18

0

155.89

132

59

2.3

132

59

164.06

1296
72
1512

Inactive Storage

0

2.3

132

59

72

1A9-1

Restrooms

0

3.57

132

59

72

1A9-2

Restrooms

0

9.77

132

59

72

1A10

Workshop - Workshop

0

412.77

132

59

3456

1A15

Restrooms

0

7.11

132

59

0

1A16
1A17-1

0
Workshop - Workshop

1A17-2
1A18

Unconditioned

1A5

Inactive Storage

0

9.93

132

59

0

516.19

10.01

132

59

3744

144

72

0

27.54

132

59

0

0

39.06

132

59

0

Tabela 31 (continuação). Informações relativas aos espaços (spaces) definidos no Revit

Identificação
Zona

do espaço
(Number)

Tipo de espaço
(Space Type)

Tipo de

Ocupantes (Number of

condicionamento

People)

Área
Zone

Space

(m²)

(W)

Ganho de calor por pessoa

Carga devida à iluminação

(Heat Gain per person)

(Actual Lighting Load)

Total

Latente

Zone

Space

(Condition Type)
Zone

Space

(W)

1º Piso
1A19
1_NE_O_19,21,22

1A21

0

1A20

Escadaria

1A1-2

Escadaria

1A1-1

Escadaria

1.5A1

59

30.99

132

59

3240

0

71.83

132

59

Office - Enclosed

1

1

15.44

15.44

132

59

80

80

0

0

22.32

22.32

132

59

75

75

0

0

18.48

18.48

132

59

75

75

0

0

14.64

14.64

132

59

75

75

5.31

132

59

1A22
1_NW_G_20

132

Workshop - Workshop

0

494.45

391.63

0

Heated and cooled
Stairway
Heated and cooled

4752

432
1080

2º Piso
2A3
2_NE_IS_3,4

0
Restrooms

0

2A4
2_SE_C_5

2A5

0
Corridor/Transition

0

2A6

22.56

1
Office - Enclosed

2

72
144

11.34

132

59

22.56

132

59

12.82

132

59

13.11

132

59

51.86

72
504

504
144
144

576

2A8

1

13.11

132

59

144

2A9

0

12.82

132

59

144

2A10-1

0

19.41

132

59

216

19.84

132

59

2A10-2
2_SE_G_10a12

2_NW_C_13

0
0

2A7
2_SE_G_6a9

16.65

1
Office - Enclosed

2

78.5

216
864

2A11

1

19.84

132

59

216

2A12

0

19.41

132

59

216

48.09

132

59

2A13

Corridor/Transition

0

0

48.09

1008

1008

Tabela 31 (continuação). Informações relativas aos espaços (spaces) definidos no Revit

Zona

Identificação do

Tipo de espaço

espaço (Number)

(Space Type)

Tipo de

Ocupantes (Number of

condicionamento

People)

Zone

Space

Ganho de calor por pessoa

Carga devida à iluminação

(Heat Gain per person)

(Actual Lighting Load)

Total

Latente

Zone

Space

(Condition Type)
Zone

2_SW_G_14a19

Área

Space

(m²)

(W)

2A14

2

40.11

132

59

432

2A15

1

19.84

132

59

216

2A16-1

0

19.84

132

59

216

19.84

132

59

2A16-2

Office - Enclosed

3

0

167.34

1728

216

2A17

0

19.84

132

59

216

2A18

0

19.69

132

59

216

0

28.18

132

59

216

0

44.62

132

59

432

1

10.78

132

59

144

1

10.72

132

59

144

10.71

132

59

2A19
2A20

Corridor/Transition

2A21
2A22
Office - Enclosed
2A23

0

2_NW_G_20a27

4
2A24
2A25

Corridor/Transition

2A26

153.82

144
1728

0

10.47

132

59

144

0

27.1

132

59

288

1

12.92

132

59

144
288

Office - Enclosed
2A27

1

26.5

132

59

2A29

0

11.22

132

59

2_NE_IS_28,29

Restrooms

2_NE_G_31a35

18.07

72
144

2A28

0

6.85

132

59

72

2A31

0

13.03

132

59

144

2A32

1

13.13

132

59

144

26.83

132

59

1

13.13

132

59

144

0

26.54

132

59

288

2A33
2A34
2A35

0

Office - Enclosed

2

0

92.66

1008

288

Tabela 32. Informações relativas às zonas (HVAC zones) definidas no Revit
Área total
Nível

(Gross

(Level)

Area)

Nome da zona

Área
ocupada
(Occupied
Area)

Tipo de
serviço
(Service
Type)

(m2)

1_SW_O_9-2a18

516.18

460.24

1_SE_O_3a9-2

164.05

155.89

494.46

0.00

Escadaria

55.44

0.00

1_NW_G_20

15.44

15.44

2_SE_G_10a12

78.49

78.49

2_SW_G_14a19

167.33

167.33

System(s)

2_SE_G_6a9

51.87

51.87

with Natural

2_NE_G_31a35

92.65

92.65

Ventilation

18.07

18.07

2_NE_IS_3,4

16.65

16.65

2_SE_C_5

22.56

22.56

2_NW_C_13

48.09

0.00

2_NW_G_20a27

153.83

153.83

2_NE_IS_28,29

2º Piso

1_NE_O_19,21,20

1º Piso

(m2)

Set-point de

Temperatura média

Set-point de

Temperatura média

arrefecimento

de aquecimento

aquecimento

de aquecimento

(Cooling Set

(Cooling Air

(Heating Set

(Heating Air

Point)

Temperature)

Point)

Temperature)

°C

°C

°C

°C

100

21

0

21

Caudal de exterior
por área (Outdoor
Air per Area)
L/(s·m²)

Split
0.56
25

21

20

21

Anexo VII.

Soluções HVAC padronizadas contempladas no Revit

Tabela 33.Caraterísticas dos sistemas de climatização definidos no Revit (Autodesk, 2017)
Sistema

Caraterísticas

2-Pipe Fan Coil

Chiller de centrífuga arrefecido a água com um COP (Coefficient Of Performance - Coeficiente de Desempenho)

System, Chiller

de 5.96;

5.96

Abordagem de torre de resfriamento aberta de pressão atmosférica com ventilador de velocidade variável e 2,8

COP,

Boilers 84.5 eff

graus Celsius;
Ventilador de volume constante curvado para frente e motor de eficiência premium;
Manômetro de água de 2,5 polegadas (62,3 pascais) com sistema de dutos de pressão estática de volume
constante;
Caldeira de água quente a gás com ventilador de trabalho > 2500 kBtuh, eficiência de combustão de 84,5%;
Bomba de água quente de volume variável;
Serpentina de água quente;
Bomba de água arrefecida de volume variável;
Serpentina de água arrefecida;
Bomba de água condensada de volume variável:
Unidade de água quente sanitária (fator de energia de 0,575 - métrica para comparar a eficiência de conversão
de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas nos EUA).

4-Pipe Fan Coil

Chiller de centrifuga arrefecido a água (COP 5.96);

System, Chiller

Abordagem de torre de resfriamento aberta de pressão atmosférica com ventilador de velocidade variável e 2,8

5.96

graus Celsius;

COP,

Boilers 84.5 eff

Ventilador de volume constante curvado para frente e motor de eficiência premium;
Manômetro de água de 2,5 polegadas (62,3 pascais) com sistema de dutos de pressão estática de volume
constante;
Caldeira de água quente a gás com ventilador de trabalho > 2500 kBtuh, eficiência de combustão de 84,5%;
Bomba de água quente de volume variável;
Serpentina de água quente;
Bomba de água arrefecida de volume variável;
Serpentina de água arrefecida;
Bomba de água condensada de volume variável:
Unidade de água quente sanitária (fator de energia de 0,575 - métrica para comparar a eficiência de conversão
de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas nos EUA).

EER

Eficiência 11 EER (Energy Efficiency Ratio - Índice de Eficiência de Energia), unidade de volume de ar variável

Packaged VAV,

de 20 toneladas (VAV), reaquecimento de água com motor de velocidade variável (VSD - Variable Speed

84.5%

Drive);

11

heating

boiler

Ventilador curvado para frente com VSD e motor de eficiência premium;
Manômetro de água de 3,5 polegadas (871,8 pascais), com sistema de dutos de pressão estática;
Economizador de temperatura de bolbo seco diferencial integrado;
Caldeira de água quente a gás com ventilador de trabalho > 2500 kButh, AFUE (Annual Fuel Utilization
Efficiency - Eficiência anual de utilização de combustível) de 84,5%;
Bomba de água quente de volume constante;
Serpentina de água quente;
Caixas de reaquecimento de água quente;
Unidade de água quente sanitária (fator de energia de 0,575 – métrica para comparar a eficiência de conversão
de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas nos EUA).

Tabela 33 (continuação). Caraterísticas dos sistemas de climatização definidos no Revit (Autodesk, 2017)
Sistema

Caraterísticas

12 SEER/ 0.9

Eficiência de 12 SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio - Índice de Eficiência de Energia Sazonal), sistema

AFUE

split com caldeira de aquecimento a gás com AFUE de 90%;

Split/

Packaged Gas,

Ventilador de volume constante curvado para frente e motor de eficiência premium;
Manômetro de água de 2,0 polegadas (498 pascais), com sistema de dutos de pressão estática de volume

5-11 Ton

constante;
Economizador de temperatura de bolbo seco diferencial integrado;
Unidade de água quente sanitária (fator de energia de 0,575 – métrica para comparar a eficiência de conversão
de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas nos EUA).

12 SEER/ 7.7

Eficiência de 12 SEER, sistema split com bomba de aquecimento com HSPF (Heating Seasonal Performance

HSPF

Factor – Fator de Desempenho Sazonal de Aquecimento) de 77%;

Split

Packaged Heat

Ventilador de volume constante curvado para frente e motor de eficiência premium;
Manômetro de água de 2,0 polegadas (498 pascais), com sistema de dutos de pressão estática de volume

Pump

constante;
Economizador de temperatura de bolbo seco diferencial integrado;
Unidade de água quente sanitária (fator de energia de 0,575 – métrica para comparar a eficiência de conversão
de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas nos EUA).

12 SEER/ 8.3

12 SEER/8,3 HSPF bomba de aquecimento de terminal completo;

HSPF Packaged

Ventilador de volume constante curvado para frente e motor de eficiência premium;

Terminal

Manômetro de água de 2,0 polegadas (62,3 pascais) com sistema de dutos de pressão estática de volume

Heat

Pump (PTHP)

constante;
Unidade de água quente sanitária (fator de energia de 0,575 – métrica para comparar a eficiência de conversão
de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas nos EUA).

Central

VAV,

Chiller de centrífuga arrefecido a água (COP 5,96);

Electric

Abordagem de torre de arrefecimento aberta de pressão atmosférica com ventilador de velocidade variável e 2,8

Resistance Heat,

graus Celsius;

Chiller
COP

5.96

Ventilador curvado para frente com motor de velocidade variável e de eficiência premium;
Manômetro de água de 3,5 polegadas (871,8 pascais), com sistema de dutos pressão estática de Volume de Ar
Variável (VAV);
Economizador de temperatura de bolbo seco diferencial integrado;
Caixas de reaquecimento de resistência;
Bomba de água arrefecida;
Bomba de água condensada de volume variável;
Unidade de água quente sanitária (fator de energia de 0,575 – métrica para comparar a eficiência de conversão
de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas nos EUA).

Tabela 33 (continuação). Caraterísticas dos sistemas de climatização definidos no Revit (Autodesk, 2017)
Sistema

Caraterísticas

Central

VAV,

Chiller de centrífuga arrefecido a água (COP 5,96);

HW

Heat,

Abordagem de torre de arrefecimento aberta de pressão atmosférica com ventilador de velocidade variável e 2,8

Chiller
COP,

5.96
Boilers

84.5 eff (default)

graus Celsius;
Ventilador curvado para frente com motor de velocidade variável e de eficiência premium;
Manômetro de água de 3,5 polegadas (871,8 pascais), com sistema de dutos de pressão de Volume de Ar Variável
(VAV);
Economizador de temperatura do bolbo seco diferencial integrado;
Caldeira de água quente a gás com ventilador de trabalho > 2500 kBtuh, eficiência de combustão de 84,5%;
Bomba de água quente de volume variável;
Serpentina de água quente;
Caixas de reaquecimento de água quente;
Bomba de água arrefecida;
Bomba de água condensada de volume variável;
Unidade de água quente sanitária (fator de energia de 0,575 – métrica para comparar a eficiência de conversão
de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas nos EUA).

Residential

14

Eficiência de 14 SEER/ fornalha de 90% AFUE < 5,5 toneladas sistema split/completo com aquecimento a gás;

SEER/

0.9

Ventilador de ciclo de volume constante residencial;

AFUE

Split/

Packaged

Gas

Manômetro de água de 2,0 polegadas (498 pascais), com sistema de dutos de pressão estática de volume
constante;
Economizador de temperatura de bolbo seco diferencial integrado;

<5.5 ton

Unidade de água quente sanitária (fator de energia de 0,575 – métrica para comparar a eficiência de conversão
de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas nos EUA).

Residential

14

Eficiência de 14 SEER/8.3 HSPF < sistema de bomba de aquecimento split/completo de 5,5 toneladas;

SEER/

8.3

Ventilador de ciclo de volume constante residencial;
Manômetro de água de 2,0 polegadas (498 pascais) com sistemas de dutos de pressão estática de volume

HSPF
Split/Packaged

constante;
Economizador de temperatura de bolbo seco diferencial integrado;

Heat Pump

Unidade de água quente sanitária (fator de energia de 0,575 – métrica para comparar a eficiência de conversão
de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas nos EUA).

Residential

17

17.4 SEER/9,6 HSPF, bomba de aquecimento de fonte de ar split/completa, modo de ventilador intermitente de

SEER/

9.6

5,5 toneladas;

HSPF Split HP

Ventilador de ciclo de volume constante residencial;
Manômetro de água de 2,0 polegadas (498 pascais) com sistema de dutos de pressão estática de volume

<5.5 ton

constante;
Eficiência premium, aquecedor de água quente sanitária sem tanque sob demanda (fator de energia de 0,85 –
métrica para comparar a eficiência de conversão de energia de aparelhos e equipamentos residências utilizadas
nos EUA).

Underflow
Distribution

Air

Sistema Packaged de Volume de Ar Variável (PVAV) com distribuição de ar abaixo do piso;
Ventilador curvado para frente com motor de velocidade variável e de eficiência premium;
Manômetro de água de 3,5 polegadas (871,8 pascais), com sistema de dutos de pressão estática;
Caldeira de água quente a gás com ventilador de trabalho > 2500 kBuh, eficiência de combustão de 84,5%;
Economizador de reaquecimento de água quente;
Aquecedor de água de quente residencial de eficiência aprimorada (eficiência térmica de 85%).

Anexo VIII.

Cálculos auxiliares ECO.AP

Cálculo do coeficiente de redução de perdas, btr
De acordo com o Despacho n.º 15793-K/2013, o cálculo das perdas de calor por transmissão
em elementos que separam o espaço com condições de referência de espaços com
temperatura ambiente diferente do ar exterior, como é o caso dos elementos da envolvente
interior, é afetado pelo coeficiente de redução de perdas, btr, que traduz a redução da
transmissão de calor. Na impossibilidade de conhecer com precisão o valor da temperatura
do local não útil, dependente do uso concreto e real de cada espaço, admite-se que para
alguns tipos de espaços não úteis btr, pode tomar os valores indicados na Tabela 34, em
função da taxa de renovação do ar, da razão Ai/Au.
Tabela 34. Coeficiente de redução de perdas de espaços não úteis, btr (Despacho n.º 15793-K/2013)

Em que:
Ai - somatório das áreas dos elementos que separam o espaço interior útil do espaço não útil;
Au - somatório das áreas dos elementos que separam o espaço não útil do ambiente exterior;
Venu – Volume do espaço não útil
f - Espaço não útil que tem todas as ligações entre elementos bem vedadas, sem aberturas de
ventilação permanentemente abertas;
F - Espaço não útil permeável ao ar devido à presença de ligações e aberturas de ventilação
permanentemente abertas.
Foram determinados os valores de Au e Venu e os valores de Ai para todos os espaços com
elementos que separam o espaço com condições de referência de espaços com temperatura
ambiente diferente do ar exterior. Os espaços considerados foram a escadaria (1_NE_E_11, 1_NE_E_1-2, 1.5_NE_E_1-3) e o gabinete do chefe no 1º piso (1_NW_G_20). Os valores
encontram-se apresentados na Tabela 35.

Tabela 35. Ai, Au, Venu e relações Ai/Au para fins de cálculo do coeficiente de redução de perdas, btr
Espaço

Escadar

Gabinete do chefe do 1º piso

Ai

(m2)

87.49

75.52

Au

(m2)

525.47

525.47

0.17

0.14

5085.90

5085.90

Ai/Au
Venu

(m3)

Assim, uma vez que Venu=5085,9m3 e Ai/Au é de 0,17 e de 0,14, para a escadaria e para o
gabinete do chefe, respetivamente, o btr das paredes (EU-ENU) toma o valor de 1 em ambos
os casos. O mesmo valor é adotado para o caso da laje de teto de R/C (pavimento interior
dos espaços úteis no 1º piso) em todos os espaços considerados.
No caso do espaço “2_NW_G_20a27”, a área do pavimento interior é inferior à área de
pavimento total, já que existe uma área que corresponde a uma fronteira ente dois espaços
úteis, designadamente o gabinete do chefe do 1º piso (1_NW_G_20) e o espaço
“2_NW_G_20a27” que é retirada da área de envolvente interior com requisitos de exterior
(btr>1).

Cálculo do coeficiente de transmissão térmica, U, das paredes e dos elementos
envidraçados
Tento por base as considerações referidas para o cálculo do U, no Anexo V, foi necessário
ajustar os valores de U obtidos no Revit, por forma a incluírem os valores de resistências
térmicas superficiais dos elementos estudados, indicados na (Figura 48 - Anexo V). Assim,
os valores das resistências térmicas dos elementos, calculados no Revit foram retirados a
partir da Tabela 27 (Anexo V), no caso das paredes e a partir da Tabela 28 (Anexo V), no
caso dos vidros. Em elementos em contato com o exterior, consideraram-se os valores de
Rsi=0,13 e Rse=0,04. Em elementos em contato com em contato com espaços interiores não
úteis, consideraram-se os valores Rsi=0,13 e Rsi=0,13.
A Tabela 36 resume os valores de U calculados, utilizados no simulador ECO.AP.
Tabela 36. Valores de U utilizados no simulador ECO.AP
Função

R [(m2K)/W]

U [W/(m2K)]

PDE40

Exterior

1.05

0.82

PDI40

Interior

1.05

0.76

PDE30

Exterior

0.79

1.04

PSE25

Exterior

0.6

1.30

PSI25

Interior

0.6

1.16

PSE15

Exterior

0.32

2.04

PSI15

Interior

0.32

1.72

1/8 in Pilkington single glazing

Exterior

0.27

2.27

Single glazing SC=0.4

Exterior

0.15

3.13

Vidro

Parede

Elemento

Cálculo do coeficiente de transmissão térmica, U, de elementos compostos
Os cálculos no presente anexo foram realizados de acordo com as considerações referidas
no Anexo V.
No caso de elementos compostos em contato com o exterior, foram tidos em conta os valores
de Rsi=0,10 e Rse=0,04 correspondentes a um fluxo de ar ascendente (Figura 48), no cálculo
do U. Os valores calculados encontram-se na Tabela 37.

Tabela 37. Cálculo do coeficiente de transmissão térmica, U, de elementos compostos em contato com o
exterior
Elemento composto
Elemento composto pela laje de cobertura na zona da
estrutura porticada (A), com um teto de pladur na face
inferior e um espaço de ar não ventilado superior a 300mm

Camadas

R[(m2K)/W]

C_A_19.8

0.18

Espaço de ar não
ventilado

0.16

TA2_1.3_pladur

0.03

Elemento composto pela laje de cobertura na zona do

C_B_7.6

0.30

pavilhão de galvanoplastia (B), com um teto de aglomerado

Espaço de ar não

de madeira na face inferior e um espaço de ar não ventilado

ventilado

de 15 a 300m (aproximadamente 70mm).

TB_2_aglomerado

U[W/(m2K)]

1.94

0.16

1.3

0.17

No caso do espaço de ar não ventilado com uma espessura superior a 300mm, foi
considerado o valor de 0,16 (m2K)/W para a resistência térmica do ar.
Foi também determinado o valor de U da cobertura C_A_19.8, tendo sido obtido um valor
de 3,09 W/(m2K).
No caso de elementos compostos em contato com espaços interiores não úteis, foram tidos
em conta os valores de Rsi=0,10 e Rsi=0,10, correspondentes a um fluxo de ar ascendente
(Figura 48), no cálculo do U. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 38.
Tabela 38. Cálculo do coeficiente de transmissão térmica, U, de elementos compostos em contato com
espaços interiores não úteis
Elemento composto

Camadas

R[(m2K)/W]

Elemento composto pela laje de interior na zona da estrutura

LI_TM_22

0.35

TA1_2_cortiça

0.85

LI_MH_22

0.20

TA1_2_cortiça

0.70

porticada (A) com acabamento em taco de madeira, com um
teto de cortiça na face inferior
Elemento composto pela laje de interior na zona da estrutura
porticada (A) com acabamento em mosaico hidráulico, com
um teto de cortiça na face inferior

U[W/(m2K)]

0.84

0.96

Anexo IX.

Resumo e Simulação ECO.AP
Edifício

Espaços

Envolvente Opaca do Edifício

Envolvente Envidraçada do Edifício

Iluminação

Sistemas energéticos

Ventilação

Figura 53. Resumo e simulação ECO.AP

Anexo X.

Folhas de cálculo COBie

Figura 54. Folha de trabalho Contact do COBie

Figura 55. Folha de trabalho Facility do COBie

Figura 56. Folha de trabalho Floor do COBie

Figura 57. Folha de trabalho Space do COBie

Figura 58. Folha de trabalho Zone do COBie

Figura 59. Folha de trabalho Type do Cobie

Figura 60. Folha de trabalho Component do COBie

Figura 61. Folha de trabalho Attribute do COBie

Figura 62. Folha de trabalho Coordinate do COBie

