
18.as JORNADAS DE CLIMATIZAÇÃO

Reabilitação energética de edifícios em 

cenários de alterações climáticas

VENTILAÇÃO NATURAL
Museu das Termas Romanas de Chaves

Armando Pinto

apinto@lnec.pt

Lisboa, Ordem dos Engenheiros, 25 de outubro de 2018

mailto:apinto@lnec.pt


Agenda

1. Contexto

2. Metodologia

3. Proposta de solução de ventilação

4. Conclusões

Armando Pinto LNEC | 2



Contexto

• O Museu das Termas Romanas (MTR) de 
Chaves apresenta extensos problemas de 
condensações superficiais.

• Para a nave foi projetado um sistema de 
insuflação e de extração mecânica de ar com 
um caudal de 23 900 m3/h (cerca de 2 
renovações de ar por hora) e uma potência de 
ventilação de 27.8 kW (consumo anual 
aproximado de eletricidade de 189 000 kWh, 
cerca de €32 000, para custo 0.17 €/kWh).

• Estudo inicial solicitado ao LNEC pretendia 
avaliar a eficácia desse sistema AVAC na 
resolução do problema das condensações 
superficiais no edifício.
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Metodologia

• Avaliar experimentalmente condições de funcionamento do MTR, em relação à 

temperatura e humidade interior.

• Desenvolver modelo numérico de simulação do comportamento térmico do edifício.

• Estudar com o modelo numérico a influência no risco de ocorrência de 

condensações e nas necessidades de aquecimento de: caudal de ventilação, 

isolamento térmico da cobertura, temperatura do ar interior e temperatura da água 

das piscinas.

• Avaliar com a CMC e projetistas a viabilidade das soluções identificadas.

• Apoiar o desenvolvimento do projeto, obra e ensaios de receção.
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Medições no interior do edifício
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Taxa de renovação de ar próxima de Rph~1 h-1

Humidade relativa interior frequentemente 

acima de 80% e com extensos períodos com 

100%, apresentando elevado risco de 

condensações superficiais.

Sonda



Modelo numérico do edifício
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• Boa concordância na estimativa da humidade 
relativa do ar interior entre o modelo e as 
medições, com extensos períodos acima de 80% e 
mesmo de 100%.

• Condensações frequentes até maio e depois de 
outubro

Simulação anual

Simulação período de medição



Condições ambientais de Chaves (I2, V3)
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Avaliação do comportamento anual com o modelo numérico do edifício

Projeto vs Proposta de reabilitação

Solução do projeto inicial

Ventilação mecânica e sem aquecimento

• Em janeiro, 6% do tempo com ocorrência de 

condensações, em 90% do tempo a humidade 

relativa é superior a 80%.

• Consumo de ventiladores: 189 000 kWh, 

€32000/ano

Proposta de melhoria com energia renovável

Ventilação natural e aquecimento (com geotermia)

• Prevenção de ocorrência de condensações, 

humidade relativa inferior a 80%.

• Aquecimento anual: 400 000 kWh

• Bomba circuladora: 4 720 kWh, €800/ano
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Avaliação do comportamento anual com o modelo numérico do edifício

Proposta de reabilitação energia geotérmica local MTR vs Termas

Proposta de melhoria com energia renovável local

Ventilação natural e aquecimento com água MTR

• Aquecimento anual: 280 000 kWh

• Potência de aquecimento: 110 kW

• Bomba circuladora: 2 900 kWh, €490/ano 

• Menos grelhas de ventilação, menos 1/3 dos 

radiadores, realizar furos de captação de água 

quente
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Proposta de melhoria com energia renovável termas

Ventilação natural e aquecimento com água Termas

• Aquecimento anual: 400 000 kWh

• Potência de aquecimento: 180 kW

• Bomba circuladora: 4 720 kWh, €800/ano



Análise de sensibilidade do efeito do vento: aberturas com regulação
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Proposta

• Dotar o MTR de ventilação natural e aquecimento 
com radiadores e utilizar como fonte de calor 
renovável a geotermia, para reduzir impacte 
ambiental, custos energéticos e de manutenção.

• Solução:

 Não altera de forma significativa o regime de 
funcionamento hidráulico das Termas Romanas 
nem introduz equipamentos no património.

 Colocar radiadores junto das paredes/pavimento e 
de cor semelhante à envolvente.

 Reutilizar equipamentos existentes no edifício, se 
possível.

 Utilizar soluções passivas e energia renovável.

 Reduzir custos de ciclo de vida da instalação 
(instalação, manutenção, energia).

• O problema é transformado em solução.
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Equipamento 

existente no 

edifício

Exemplo de 

radiadores

Base Reabilitado

kWh 189.000 282.900

kWhep 472.500 707.250

kgCO2 68.040 1.044

EUR/ano 32.130 500



Conclusões

• Controlar a fonte: reduzir a intensidade da 

fonte e da necessidade de ar novo.

• Controlar caudais de ar: controlo da diferença 

de temperatura, secção das aberturas 

(8.8 m2 entrada / 7.6 m2 saída).
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