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Guidebooks em Preparação

�Indoor Climate Quality 
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�Perspectives of the Owner

�IEQ and Energy Efficiency in Schools 

Part 2 – Applications

Interessados em submeter contributos?



A Escola é o lugar onde crianças e 
jovens passam uma boa parte do dia: 
um ambiente saudável e confortável é
fundamental para o seu bem-estar e a 
sua produtividade. 

No projecto de edifícios escolares, o 
objectivo de obter uma boa qualidade 
ambiental interior nem sempre é
considerado como prioritário.

Nos edifícios escolares existentes, 
muitas vezes encontram-se sistemas não 
optimizados em termos de consumo de 
energia.

Este manual pretende dar 
uma panorâmica dos 
principais tópicos 
relacionados  com o 
projecto dos  edifícios 
escolares e dos seus 

sistemas,  que deve ter por 
objectivo proporcionar 
bem-estar de forma 

sustentável.



O manual é o fruto do 
trabalho de colaboração de 
especialistas de vários 

países europeus.



Capítulo 1 – Conforto ambiental e 
sustentabilidade energética 

Capítulo 2 – Qualidade ambiental 
interior

Capítulo 3 – Eficiência energética e 
conforto global

Capítulo 4 – Sistemas AVAC

Capítulo 5 – Consumos de energia

Capítulo 6 - Casos de estudo

Conteúdo: 

Aspectos relacionados com a 
qualidade ambiental interior, o 
dimensionamento de sistemas 

AVAC e os consumos de energia, 
com enfoque especial no projecto 

de edifícios escolares. 

Estructura



Capítulo 1: Conforto ambiental 
e sustentabilidade energética 

ESTRUTURA

ENVOLVENTE

OCUPANTES

SISTEMAS

… metodologia sugerida pela 
Directiva Europeia de 

Desempenho Energético de 
Edifícios 2002/91 (EPBD)



Capítulo 2 – Qualidade ambiental 
interior

Qualidade Ambiental Interior

Conforto Térmico

Qualidade do Ar Interior 

Conforto acústico

Conforto Visual

Sistemas

AVAC
Iluminação

Condições Exteriores

Poluição atmosférica
Meteorologia

Ruído Ambiental
Luz solar

Ocupantes / Actividades

Uso de sistemas AVAC
Limpeza e manutençãp

Materiais poluentes

Edifício

Fachada
Materiais de construção e 

revestimento
Mobiliário



São apresentados os princípios sobre 
conforto térmico e os critérios de 
classificação dos ambientes anteriores.

Capítulo 2 – Qualidade ambiental 
interior. Conforto Térmico



São apresentados os princípios sobre 
Qualidade do Ar Interior, 
contemplando os principais 
poluentes e os métodos de avaliação 
e classificação dos ambientes. É
explicada uma metodologia de 
cálculo baseada na concentração de 
CO2 metabólico e apresentada uma 
ferramenta computacional de 
previsão da evolução temporal da 
concentração de poluentes em 
compartimentos interiores.

Capítulo 2 – Qualidade ambiental 
interior. Qualidade do ar
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São apresentados os principais 
efeitos da exposição ao ruído, 
com particular atenção aos 
rlacionados com ambientes 
escolares. 

Os indicadores acústicos 
utilizados na caracterização da 
qualidade da envolvente dos 
edifícios e do ambiente acústico 
interior são apresentados.

São apresentadas as normas 
internacionais de referência 
relacionadas com a caracterização 
da inteligibilidade da fala e 
abordados os princípios 
orientadores para o projecto 
acústico de salas de aula.

* * * * * *

Capítulo 2 – Qualidade ambiental 
interior. Conforto Acústico



Panorâmica sobre os efeitos 
da iluminação no desempenho 

e na saúde.

Principais parâmetros de conforto 
visual a serem tidos em 
consideração no projecto dos 
sistemas de iluminação, de acordo 
com as normas de referência sobre 
este tema.

Capítulo 2 – Qualidade ambiental 
interior. Conforto Visual



Qualidade do 
Ambiente Interior

Conforto
Térmico

Conforto
Acústico

Conforto
Visual

Qualidade do
Ar Interior

Envolvente/ Projecto de AVAC

Poupança de Energia

Envolvente/Iluminação

Envolvente/ Projecto de AVAC

Poupança de Energia

Envolvente/ Sistemas de Ventilação

Poupança de Energia
(Perdas térmicas na ventilação)

Poupança de Energia
(Perdas térmicas dos envidraçados

Consumos de Iluminação)

Capítulo 3 – Eficiência Energética 
e Conforto Global



Neste capítulo trata-se do 

problema do impacto das 

poupanças de energia na 

qualidade ambiental interior e é

introduzida e analisada, 

particularmente nos aspectos dos 

requisitos dos edifícios escolares, a 

norma europeia EN15 251.

São apresentadas as 
metodologias de classificação 
dos ambientes interiores

Quality of indoor environment, in % of time in four categories

Percentage 5 7 68 20

Thermal environment IV III II I

Percentage 7 7 76 10

Indoor Air Quality IV III II I

Capítulo 3 – Eficiência Energética 
e Conforto Global



�Critérios de Projecto para os 
sistemas AVAC

�Principais equipamentos e sistemas 
para edifícios escolares

�: Critérios de selecção dos sistemas 
AVAC mais adequados para edifícios 
novos e existentes

�Critérios de manutenção

�Cálculo de Carga Térmica

Capítulo 4 – Sistemas AVAC



�Considerações sobre consumos de 
energia em escolas

�Panorâmica sobre determinação dos 

consumos de energia em edifícios novos, 

com especial ênfase na previsão das 

necessidades de energia primária

�Consumos de energia e metodologias 

de avaliação e “benchmarking” para 

edifícios existentes

�Avaliação da energia primária

Capítulo 5 - Consumos de Energia



Caso 1 Trata da avaliação da 

Qualidade do Ambiente Interior de 

uma escola secundária italiana com 

mais de 1000 alunos. Foram 

analisadas cerca de 20 salas de 

aulas em condições de Verão e de 

Inverno.  Apresentam-se os 

principais resultados da investigação 

e as sugestões de melhoria da 

Qualidade do Ambiente Interior 

entregues ao director da escola.

Capítulo 6 – Casos de Estudo



Caso 2: É descrito o projecto de 

renovação de uma escola na cidade 

holandesa de Hague. O edifício inicial 

era uma escola típica holandesa com 

um sistema de ventilação natural. A 

escola foi renovada em 2006, para 

melhorar a qualidade do ar interior, o 

ambiente térmico e a eficiência 

energética. A principal intervenção 

consistiu na adição de um sistema de  

ventilação mecânica. 

Capítulo 6 – Casos de Estudo



Caso 3 Descreve um estudo de 

campo realizado numa sala de 

aulas de uma escola primária 

holandesa. Neste estudo, o sistema 

anterior de ventilação natural foi 

substituído por um sistema de 

ventilação por deslocamento e as 

consequências  desta substituição 

são analisadas em termos de 

Qualidade do Ambiente Interior e 

dos Consumos de Energia 

Capítulo 6 – Casos de Estudo



Caso 4 Trata da Escola de  
Poikkilaakso , uma escola primária 
e creche cuja construção foi 
terninada em 2001. Esta escola 
constituiu um projecto-piloto tendo 
por objectivo conseguir baixos 
consumos de electricidade e de 
energia térmica de aquecimento. É
usado um sistema de ventilação 
controlada pelas necessidades em 
cada sala. Com ar transferido 
através das salas interiores e 
recuperação de calor entre a 
exaustão principal e as condutas de 
insuflação. São dados alguns 
conselhos sobre projecto.

Capítulo 6 – Casos de Estudo



********

Este manual pode constituir uma 

ferramenta interessante de trabalho 

para os projectistas interessados em 

edifícios escolares, dado que dá uma 

panorâmica dos principais tópicos 

relacionados com a Qualidade do 

Ambiente Interior e a Eficiência 

Energética deste tipo de edifícios.

********

********

Como este tema é muito abrangente  e 

vasto, os autores, por sugestão da 

REHVA, pretendem continuar o 

trabalho através da publicação de 

uma Parte 2, onde alguns dos 

aspectos técnicos serão tratados com 

maior detalhe.

********

Conclusões



REHVA Declaration of Helsinki on IEQ in schools       
(Schools Workshop outcome Clima 2007)

1. Indoor Air Quality (IAQ) and indoor environment in 
the majority of schools worldwide is inadequate.  This 
leads for both pupils and teachers to unacceptable 
health effects, poor comfort and lower learning 
performance.

2. All children & teachers, independent of socio-economic 
status, have the right to breathe healthy air at school. 
The quality of the indoor environment should 
stimulate (the joy of) learning.

3. REHVA’s nr. 1 mission for the next decade is to 
ensure that IAQ and indoor environment in schools is 
improved to minimum levels as described in standards 
like EN 15251, ISO 7730 and EN 13779.

4. School building users have the right to information 
about the importance of healthy air at school and 
potentially harmful exposures. REHVA will initiate 
and support the dissemination of knowledge on good 
IAQ where possible.

5. HVAC systems for schools should be designed, 
installed, operated and maintained in such a way that 
unnecessary health risks from indoor air are 
minimised, whether harmful agents are of outdoor or 
indoor origin.

6. HVAC consultants, installers, HVAC equipment 
manufacturers and others involved in school 
buildings bear responsibility to achieve good Indoor 
Air Quality (IAQ).

7. Special needs for some groups should be taken into 
account. Vulnerable building users like children with 
asthma ask for ‘class A’ IAQ.

8. REHVA will disseminate performance criteria to be 
used for design and evaluation of IAQ and indoor 
environment in school buildings.

9. Decisions about school HVAC systems should be 
based on life cycle cost in stead of investment costs.

10. IAQ optimisation in schools should be combined 
with improvement of energy performance. For 
example by choosing passive ventilation and 
passive cooling solutions where possible.

11. Adequate operation and thorough maintenance of 
HVAC systems are essential for creating a healthy 
learning environment. So is consequent monitoring of 
IAQ and other environmental parameters.

12. REHVA should take action to establish a 
‘WellBeing Indoors label’ to be used in combination 
with the EPBD Energy Performance label.



PROPOSTA PARA DEBATE

O Papel da Ventilação Natural e dos 
Sistemas Passivos na Climatização 

de Edifícios Escolares
Santamouris et al, 2008 - Experimental investigation of the air 

flow and indoor carbon dioxide concentration in classrooms with 

intermittent natural ventilation, Energy and Buildings 40 (2008)

1833-1843

Mediana dos Caudais de Ar Novo em 60 escolas gregas:

16,2 m3/(h.pessoa), durante as aulas

25,2 m3/(h.pessoa), durante os intervalos

Cequi 18 anos

Cequi 6 anos



PROPOSTA PARA DEBATE
Ventilação simples: Efeito de ΔT

Ventilação simples: Efeito do vento

Edna Cardoso (2010), Avaliação dos Caudais de Ar Novo 

garantidos por sistemas de ventilação natural em edifícios 

escolares, Tese de Mestrado em Engenharia Mecânica, 

DEM-FCT, Univ. de Coimbra



PROPOSTA PARA DEBATE
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Ontem, como hoje...

manuel.gameiro@dem.uc.pt




