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RESUMO 

A construção é um dos setores que consome mais energia sendo, portanto, fundamental 

que se opte por soluções construtivas mais sustentáveis que melhorem a eficiência 

energética dos edifícios. As coberturas verdes surgem como uma solução de construção 

sustentável apresentando diversos benefícios a nível ambiental, social e económico.  

No sentido de contribuir para o conhecimento deste tipo de coberturas, pretende-se com 

o trabalho de investigação apresentado nesta dissertação estudar o comportamento 

termo-higrométrico de uma cobertura verde extensiva. Para isso, procedeu-se ao estudo 

experimental do desempenho térmico de uma cobertura verde extensiva e de uma 

cobertura tradicional com revestimento em chapa metálica, instaladas em duas células 

de teste submetidas a condições climáticas reais. As medições in situ incluíram a 

avaliação das condições termo-higrométricas interiores (temperatura e humidade 

relativa), fluxos de calor, temperaturas superficiais e a determinação do coeficiente de 

transmissão térmica. Foi também aplicada a regulamentação térmica em vigor, 

Regulamento dos Edifícios de Habitação (REH), no sentido de avaliar a influência de 

cada um dos tipos de cobertura no desempenho térmico das duas células de teste.  

Os resultados experimentais demonstram a influência da existência das duas coberturas 

nas condições de temperatura e de humidade no interior das duas células de teste. Uma 

análise comparativa entre as duas soluções permite concluir que, no caso da cobertura 

verde, se verifica uma maior estabilização das temperaturas e da humidade relativa no 

interior da célula de teste. Verifica-se também que os fluxos de calor apresentam 

menores oscilações no caso da cobertura verde e que o coeficiente de transmissão 

térmica é também menor quando se compara com a solução de cobertura em chapa 

metálica. No que respeita à aplicação do REH, conclui-se que os resultados obtidos não 

espelham o impacto verificado pela existência de uma cobertura verde aquando da 

realização do estudo experimental, tendo em conta que os valores obtidos para os dois 

tipos de coberturas não apresentam diferenças significativas quando comparados com 

o obtido experimentalmente. 

Palavras-chave 

Cobertura verde, cobertura tradicional; desempenho termo-higrométrico, desempenho 

térmico, estudo experimental, regulamentação térmica
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ABSTRACT 

Construction is one of the sectors that consumes more energy and, therefore, is essential 

to adopt for more sustainable construction solutions that improve buildings energy 

efficiency. Green roofs emerge as a sustainable building solution, presenting several 

environmental, social and economic benefits.  

In order to contribute to the knowledge about these type of roofs, the research work 

presented in this dissertation intends to study the thermo-hygrometric behaviour of an 

extensive green roof. To achieve this goal, the experimental study of the thermal 

performance of an extensive green roof and a traditional roof with metal sheet coating 

installed in two test cells submitted to real climatic conditions was carried out. In situ 

measurements included the evaluation of indoor thermo-hygrometric conditions 

(temperature and relative humidity), heat fluxes, surface temperatures and also the 

determination of the thermal transmission coefficient. The existing portuguese thermal 

regulation, Housing Building Regulation (“Regulamento dos Edifícios de Habitação” - 

REH) was also applied in order to evaluate the influence of each type of roof on the 

thermal performance of the two test cells.  

Experimental results show the influence of the two types of roofs on the temperature and 

relative humidity inside the two test cells. A comparative analysis between the two 

solutions allows to conclude that, in the case of green roof, there is a higher stabilization 

of temperatures and relative humidity inside the test cell. It is also verified that heat fluxes 

present smaller oscillations in the case of the green roof and that the thermal 

transmission coefficient is also lower when the green roof is compared with the traditional 

one. Regarding the application of REH, it is concluded that the results obtained do not 

reflect the impact of the existence of a green roof verified during the experimental study, 

taking into account that the values obtained for the two types of roofs do not present 

significant differences when compared with the ones obtained experimentally.  

 

keywords  

Green roof, traditional roof; thermo-hygrometric conditions, thermal performance, 

experimental study, thermal regulation 
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ESTUDO DO DESEMPENHO TERMO-HIGROMÉTRICO DE UMA COBERTURA VERDE EXTENSIVA 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

A construção é um dos setores que consome mais energia, sendo necessário optar por 

construções mais sustentáveis que ajudem a combater a problemática das alterações 

climáticas e o impacto nefasto no meio ambiente. A população passa grande parte do 

seu tempo em edifícios e portanto, construções incorretas e com métodos menos 

próprios de conceção podem provocar uma forte necessidade de usar equipamentos 

para aquecimento ou arrefecimento dentro dos edifícios, acarretando desta forma 

custos elevados, para além da energia que é gasta no uso deste tipo de sistemas [1]. 

É necessário, portanto, optar por soluções mais eficientes a nível energético e, portanto, 

mais sustentáveis, sendo as coberturas verdes exemplos dessas construções.  

As coberturas verdes oferecem diversos benefícios, nomeadamente: melhoria da 

qualidade do ar na envolvente, principalmente em zonas urbanas onde existe mais 

poluição, melhoria do desempenho térmico e acústico do edifício, regulação da 

temperatura no interior do edifício e redução do efeito de ilha de calor. São também 

identificadas algumas desvantagens associadas a este tipo de cobertura, 

nomeadamente, custos de instalação e manutenção. Para além do número de camadas 

que constituem o sistema construtivo, a consideração da sobrecarga no 

dimensionamento estrutural é um aspeto relevante na instalação deste tipo de 

cobertura.  

Neste sentido, e por forma a incentivar o uso desta solução, maximizando os seus 

benefícios e minimizando as suas desvantagens, é essencial aumentar o conhecimento 

dos diversos intervenientes na construção acerca desta solução. [2,3] 

Este trabalho visa incentivar a aplicação de coberturas verdes na construção e, para tal, 

é necessário aprofundar o seu estudo no sentido de aumentar o seu conhecimento no 

que diz respeito ao seu desempenho, nomeadamente a nível térmico. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho de investigação pretende contribuir para o conhecimento do desempenho 

termo-higrométrico de uma cobertura verde extensiva analisando a sua influência nos 

valores de temperatura e humidade interiores. Pretende-se com este estudo caraterizar 

o desempenho térmico de uma cobertura verde, através da análise dos fluxos de calor 
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e da determinação do coeficiente de transmissão térmica, recorrendo a trabalho 

experimental. Os valores obtidos experimentalmente foram comparados com os valores 

teóricos calculados com base no ITE 50 [4]. Estes valores foram posteriormente 

utilizados para aplicação da regulamentação térmica, REH [5], no sentido de identificar 

a influência das duas soluções nas necessidades de aquecimento e arrefecimento. Será 

ainda efetuado o estudo comparativo entre o desempenho da cobertura verde e de uma 

cobertura tradicional, mais concretamente revestida a chapa metálica.  

1.3 Metodologia 

O estudo do desempenho destas duas coberturas efetuou-se recorrendo a duas células 

de teste já existentes, sujeitas a condições climáticas reais. A instalação de sistemas de 

medição de fluxo de calor e de termo-higrómetros permitiu a monitorização e aquisição 

dos valores da temperatura exterior, temperatura interior, humidade relativa, fluxos de 

calor e temperaturas superficiais. A obtenção dos valores obtidos experimentalmente 

permitiu estimar os valores dos coeficientes de transmissão térmica para a cobertura 

verde e para a cobertura em chapa metálica, através da aplicação de uma metodologia 

de cálculo. A monotorização das duas células de teste em contínuo permitiu analisar o 

desempenho das duas coberturas para diferentes cenários, considerando ou não a 

existência de um equipamento de aquecimento interior. O impacto das duas soluções 

de cobertura nas condições termo-higrométricas interiores foi analisado e o estudo 

comparativo foi efetuado.  

1.4 Organização do trabalho 

A presente dissertação está dividida em seis capítulos, da seguinte forma: 

Neste capítulo, apresenta-se o enquadramento do tema em estudo, os objetivos e a 

metodologia usada para a realização desta dissertação e de que forma se estruturou o 

trabalho.  

No segundo capítulo, foi efetuada a revisão bibliográfica relativa às coberturas verdes 

sendo, inicialmente descritos os tipos de coberturas verdes, seguindo-se a referência 

às vantagens e limitações de uma cobertura verde e por fim, enfoque no desempenho 

térmico onde são apresentados os resultados obtidos em diferentes estudos.  

No terceiro capítulo, é efetuada a caraterização das células de teste e apresentada a 

metodologia experimental, sendo referidos os equipamentos e software utilizados nas 



CAPÍTULO I-INTRODUÇÃO 

20 
ESTUDO DO DESEMPENHO TERMO-HIGROMÉTRICO DE UMA COBERTURA VERDE EXTENSIVA 
 

medições e posterior avaliação dos parâmetros para determinar o valor dos coeficientes 

de transmissão térmica in situ. 

No quarto capítulo, apresentam-se os resultados obtidos durante o trabalho 

experimental, bem como a sua análise e a comparação entre as duas soluções de 

cobertura.  

No quinto capítulo, apresenta-se a aplicação do REH às duas células de teste, os 

resultados e conclusões obtidas.  

Por último, no sexto capítulo, apresentam-se as conclusões finais e algumas sugestões 

para trabalhos futuros neste âmbito.
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2 COBERTURAS VERDES 

2.1 Introdução 

A cobertura verde consiste num sistema de construção onde é aplicada uma cobertura 

com vegetação, que pode conter plantas e até mesmo árvores. Esta pode ser 

sobreposta sobre a laje ou sobre telhados convencionais. É constituída por camadas de 

impermeabilização e camadas drenantes para protegerem a laje do solo e da vegetação. 

A maior parte das coberturas verdes são compostas por: membrana impermeável, 

isolamento térmico, camada protetora, camada de drenagem, filtro, solo/terra [6,7]. 

Neste capítulo é apresentada a pesquisa bibliográfica referente ao estudo das 

coberturas verdes. Na primeira parte do capítulo são identificados os tipos de coberturas 

verdes existentes, seguindo-se a apresentação dos benefícios e das limitações que uma 

cobertura deste tipo pode acarretar. São também apresentados os trabalhos de 

investigação realizados por diversos autores neste domínio, com especial ênfase na 

caraterização do desempenho térmico. 

2.2 Tipos de coberturas verdes 

2.2.1 Extensivas  

As coberturas verdes extensivas, Figura 2 a), são normalmente construídas para reduzir 

a sua manutenção ao máximo, dado ao tipo de vegetação que é utilizado, minimizando 

os períodos de irrigação. Normalmente, são formadas por um menor número de 

camadas, com espessuras mais reduzidas variando a sua profundidade entre os 2cm e 

os 15cm, o que é favorável relativamente às cargas a que fica submetido o edifício, 

reduzindo desta forma o seu impacto na estrutura. Este tipo de cobertura pode ser 

implantado em coberturas de grande extensão, com vários tipos de inclinação. Outra 

das caraterísticas deste tipo de solução é que pode ser efetuada em edifícios já 

existentes. Quanto à vegetação, estas são plantas auto sustentáveis, isto é, não 

necessitam de grandes quantidades de água nem de fertilizantes. Uma desvantagem é 

o facto de normalmente serem utilizadas em espaços não acessíveis, sem acesso ao 

utilizador.
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Figura 1- Pormenor construtivo de uma cobertura verde (Adaptado de: [8]) 

 

2.2.2 Intensivas 

As coberturas verdes intensivas, Figura 2 b), são normalmente utilizadas em coberturas 

acessíveis, possibilitando a utilização do espaço como jardim ou como local de cultivo. 

Neste tipo de construção, a manutenção é mais complexa, visto que neste caso a 

vegetação pode ser constituída por árvores, canteiros, arbustos, entre outros. Como se 

trata de um sistema intensivo, este necessita de maior quantidade de terra vegetal, que 

por sua vez necessita de um sistema de irrigação de melhor qualidade acarretando o 

aumento do custo deste tipo de cobertura. Relativamente à ação sobre a estrutura, esta 

terá que ser calculada de modo a suster toda a carga existente da cobertura, 

considerando ainda as pessoas que vão usufruir do espaço e as máquinas necessárias 

à sua manutenção [6,7]. 

a)                                                                                       b) 

 

Figura 2- a) Cobertura verde extensiva; b) Cobertura verde intensiva [Disponível em: [9], [10]) 
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2.2.3 Semi-extensivas  

Este tipo de cobertura é definido pelo projetista e pelo cliente, seguindo o propósito que 

estes entenderem para a cobertura verde, normalmente são plantados pequenos 

arbustos, plantas suculentas e aromáticas, Figura 3. Em termos de substrato, este varia 

entre os 15 cm e os 30 cm. A manutenção deste tipo de coberturas é mínima, garantindo 

sempre os sistemas de irrigação de modo a que o crescimento da vegetação ocorra 

naturalmente. Tal como nas outras coberturas, esta deve ser dimensionada de modo a 

garantir as cargas sobre a laje (espessura do substrato + tipo de vegetação). [9] 

 

 

Figura 3- Cobertura verde semi-extensiva [9] 

 

2.3 Benefícios/ limitações  

2.3.1 Benefícios  

Atualmente são construídos edifícios, ruas, estacionamentos em cidades que, por sua 

vez acarretam o aumento de ruído, excesso de tráfego e poluição. As cobertura verdes 

surgem como uma solução para reduzir estes impactos nas cidades. Apresentam-se de 

seguida alguns benefícios e limitações da instalação deste tipo de coberturas. Será 

atribuída especial atenção ao comportamento térmico das coberturas verdes, tendo em 

conta o âmbito do trabalho desenvolvido.  
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 Social  

Este tipo de coberturas pode trazer novos espaços de lazer, onde os habitantes podem 

usufruir, beneficiando de momentos de tranquilidade. Em grandes extensões, já se pode 

observar campos de jogos, locais onde é possível fazer-se churrascos, refeições, 

passear os animais, entre outros. Em edifícios com este tipo de cobertura, é possível 

facilitar a interação entre vizinhos e em locais públicos pode ser uma forma de os 

habitantes socializarem e participarem em vários tipos de atividades aí praticadas. 

 Qualidade do ar 

Para além da questão social associada ao uso das coberturas verdes salienta-se ainda 

a proximidade da natureza promovendo um ecossistema mais saudável e terapêutico. 

Devido à existência de plantas é possível melhorar a qualidade do ar, que geralmente 

em zonas urbanas apresenta maior taxa de poluição, como já foi referido anteriormente. 

O pavimento das estradas, os edifícios e os pavimentos exteriores sofrem um aumento 

de temperatura nos períodos mais quentes provocando alterações térmicas no ar, cujas 

alterações fazem com que partículas e poeiras acumuladas nestes locais se dispersem 

para o ar. A existência de plantas permite filtrar partículas e poeiras que são conduzidas 

pela água da chuva, mantendo assim o ar mais limpo. Outra das caraterísticas das 

coberturas verdes é a capacidade de absorver gases prejudiciais através da 

fotossíntese, acabando estes por ficar retidos nas folhas da vegetação. Assim, o uso 

deste tipo de solução contribui para a melhoria da qualidade do ar trazendo benefícios 

ao meio ambiente e à saúde da população [2,3,11]. 

 Redução do efeito ilha de calor 

Outra vantagem que as coberturas verdes podem oferecer é a redução do efeito de ilha 

de calor. As ilhas de calor são provocadas por uma diferença de temperatura entre os 

centros urbanos e as zonas rurais na sua envolvente. Nas zonas rurais existe maior 

área verde e como tal, esta absorve e transforma as radiações solares em energia. Nos 

centros urbanos ocorre o oposto, a indústria e os veículos aumentam a temperatura e 

por conseguinte a poluição do ar, provocando alterações negativas na atmosfera que 

podem originar tempestades e alterações bruscas no clima. Desta forma a cobertura 

verde será uma mais valia para combater as ilhas de calor existentes nos centros 

urbanos [3,11]. 
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 Regulação da temperatura 

Considerando uma área urbana, quando a radiação solar atinge uma superfície 

constituída por exemplo, em betão, esta é irradiada sob forma de calor. No caso de uma 

cobertura verde o calor é reduzido devido à vegetação que ocupa os espaços onde o 

calor é retido e, posteriormente, refletido. Quando a radiação solar incide numa folha, 

2% desta energia é utilizado no processo de fotossíntese, 48% é armazenado na planta 

após ser transmitida pela folha, 30% é utilizada na transpiração onde é transformada 

em calor e os restantes 20% são refletidos. Devido à evapotranspiração, este também 

é um processo que faz com que haja regulação da temperatura. Durante o dia, a 

cobertura apresenta temperatura mais elevada do que durante a noite, o que se deve à 

radiação solar que está diretamente a penetrar na cobertura. Durante a noite, o calor 

armazenado na cobertura é dissipado [2,11]. 

A diminuição da flutuação das temperaturas contribui para a melhoria das condições 

de conforto interior do edifício, traduzindo-se numa redução de consumo de energia 

associado aos equipamentos de climatização. Tendo em consideração o âmbito deste 

trabalho de investigação, apresenta-se, de seguida, uma análise mais detalhada do 

comportamento térmico de coberturas verdes e a influência na eficiência energética dos 

edifícios.   

 Desempenho térmico 

O consumo de energia é um dos fatores mais preocupantes na atualidade, e o setor da 

construção civil surge como um dos setores que mais consome energia, sendo portanto 

necessário adotar soluções construtivas mais sustentáveis. Um edifício com um bom 

isolamento térmico pode conduzir a benefícios, não só energéticos como económicos,  

contribui para a estabilização da temperatura interior do edifício, oferecendo um 

ambiente mais confortável e assim uma redução dos custos com a instalação de 

aparelhos de aquecimento e arrefecimento [12]. 

Para melhorar esta questão, pode recorrer-se a soluções construtivas de arrefecimento 

e aquecimento natural, nomeadamente através das coberturas verdes [13].  

As coberturas verdes melhoram a eficiência energética dos edifícios. A escolha dos 

componentes das coberturas verdes deve variar consoante o tipo de clima em que se 

insere o edifício. No verão as coberturas tradicionais podem atingir valores de 

temperatura muito elevadas, como por exemplo, foram registados valores de 90ºC na 

Austrália. A cobertura verde irá contrariar estes valores, visto que a transferência de 
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calor é diferente do que a que ocorre numa cobertura tradicional, pois a plantação leva 

a uma redução do impacto da radiação solar, da diminuição da temperatura exterior, da 

humidade relativa e da passagem do vento. O crescimento das plantas contribui para a 

redução da incidência da energia solar, das quais se salientam, os processos de 

fotossíntese, respiração, transpiração e evaporação, que contribuem para influenciar o 

seu desempenho a este nível [14]. 

A transferência do fluxo de calor no estudo de uma cobertura verde faz-se através de 

quatro mecanismos: o sombreamento, o isolamento térmico, a evapotranspiração e a 

inércia térmica, que são fatores que influenciam a transferência de calor através deste 

tipo de coberturas. A vegetação protege a cobertura da radiação solar através do 

sombreamento por esta provocado, aumenta a resistência térmica da laje devido ao 

isolamento térmico que esta garante, ajuda a evaporação de água do solo e transpiração 

das plantas e tem a capacidade de absorver o calor (arrefecimento/aquecimento) 

[14,15]. 

A inércia térmica que carateriza o sistema permite estabilizar as temperaturas exteriores 

e interiores, reduzindo as variações da temperatura interior. Esta depende da 

capacidade de acumulação de calor que os materiais possuem, quanto maior for esta 

capacidade, maior é a sua massa térmica, que logo facilitará a sua resistência a 

variações de temperatura [3]. 

2.3.2 Limitações 

Embora existam benefícios no uso de coberturas verdes, existem limitações, que têm 

de ser tidas em conta. O estudo deste tipo de cobertura ainda pode ser melhorado com 

vista a diminuir erros de dimensionamento e de execução. Desde as sobrecargas que 

mal dimensionadas podem levar à rotura das estruturas, a erros de dimensionamento 

dos sistemas de drenagem, a escolha do tipo de substrato e do tipo de 

impermeabilização que é muito importante devido à quantidade de água que esta 

cobertura acumula para que não ocorram infiltrações. Relativamente às questões 

ambientais, existe uma descontinuidade do ciclo da água, pois a cobertura verde está 

assente sobre uma laje e não no solo. Outra limitação é verificada a nível económico, 

uma vez que o custo inicial da solução é mais dispendioso do que uma cobertura 

tradicional, devido a todo o material que é necessário acrescentar a uma cobertura verde 

para que ela seja viável [2,3].  
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2.4 Estudos efetuados sobre o comportamento térmico de 

Coberturas Verdes 

De seguida, são apresentados estudos efetuados por diferentes autores no contexto do 

comportamento térmico. 

Estudos realizados no Reino Unido por Castletlon et al [16], demonstram que as 

coberturas verdes podem reduzir o consumo de energia em edifícios com reduzido 

isolamento térmico, tanto para aquecimento como para arrefecimento. Em termos de 

substrato, quanto maior for a densidade do substrato maiores serão os ganhos e perdas 

de calor dentro do edifício. Um solo com menos densidade de substrato oferece melhor 

isolamento. A humidade do solo aumenta a condutividade do solo, ou seja, um solo seco 

oferece melhor isolamento térmico. [16]. 

De acordo com os estudos efetuados por Niachou et al [15], que consistiam em 

determinar as propriedades das coberturas verdes, avaliando o seu desempenho 

térmico durante um ano, foram medidas temperaturas superficiais em coberturas com 

vários tipos de densidade de vegetação. Concluíram que a temperatura superficial varia 

de acordo com a vegetação, isto é, as temperaturas mais baixas observam-se nos 

espaços em que existe vegetação verde escura e menos densa, e as temperaturas mais 

altas encontram-se nos espaços de vegetação vermelha, menos densos ou em espaços 

onde apenas existe solo. As coberturas verdes alteram a variação da temperatura no 

interior dos edifícios, tendo sido possível observar que a superfície da cobertura verde 

é menos aquecida do que a tradicional constituída por 15 cm de laje em betão. Após o 

estudo concluíram, que num dia de Verão, a cobertura verde apresentou valores de 

temperatura inferiores aos da cobertura tradicional com isolamento térmico, não 

excedendo os 30ºC. Em coberturas tradicionais com isolamento e sem, comparadas 

com as coberturas verdes, pode-se verificar que em ambos os casos, os fluxos de calor 

são superiores nas coberturas tradicionais, em 0.02-0.06W/m2ºC e 6-16 W/m2 ºC, 

respetivamente. As cargas de aquecimento e de arrefecimento estimadas são mais 

baixas em edifícios com coberturas verdes. Considerando a análise da poupança 

energética para o período anual, obteve-se 37% no caso de edifícios com cobertura sem 

isolamento, aumentando para 48% em edifícios em que contêm uma ventilação noturna 

de 10 rph [15]. 
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No estudo realizado por Jaffal et al [17], em La Rochelle, França numa habitação 

unifamiliar com cobertura verde extensiva com irrigação, foram comparados os 

resultados obtidos de uma cobertura tradicional com uma cobertura verde extensiva, 

através de simulação.  O programa utilizado foi o TRNSYS [18]. Segundo estes autores, 

a cobertura verde protege a laje do telhado de altas temperaturas e flutuações, esta 

proteção é devido a fenómenos de sombreamento, evapotranspiração e resistência 

térmica. Esta também reduz a temperatura do ar interior dependente do tipo de 

isolamento e do clima a que a cobertura verde está exposta. Durante o período de 

medição, foram realizadas medições de temperaturas em três dias diferentes, num dia 

de Inverno frio, num dia de Inverno de Sol e, por fim, num dia de Verão quente. Foram 

comparados os valores das temperaturas do solo, da vegetação e da temperatura 

exterior, como se observa na Figura 4. De acordo com os resultados obtidos, foi possível 

perceber que a radiação solar tem influência na temperatura da vegetação, pois a 

vegetação nos três dias atinge valores de temperaturas superiores à da temperatura 

exterior durante o dia e o oposto ocorre durante a noite. A variação da temperatura da 

laje por baixo da cobertura é mais baixa na cobertura verde, a variação é de -4ºC para 

o Inverno e 20ºC para o Verão, no caso da cobertura tradicional a variação é de -6ºC no 

Inverno e 58ºC no Verão. Comparados os resultados obtidos em La Rochelle para 

ambas a cobertura, com diferentes climas, no caso de Atenas e Estocolmo, observou-

se que o impacto da cobertura verde na temperatura interior é mais considerável em 

climas quentes com uma redução na temperatura interior de 2.6 ºC para Atenas, 2ºC 

para La Rochelle e 1.4 ºC para Estocolmo. Quanto à redução da energia, concluiu-se 

que, para o clima mediterrâneo de Atenas, a redução foi de 32%, no caso de La Rochelle 

de clima oceânico temperado obteve-se uma redução de 6% e por fim em Estocolmo, 

clima frio, obteve-se uma redução de 8% [17]. 

Figura 4- Temperaturas na superfície do solo, na folhagem e do ar exterior (Adaptado de: [17]) 
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Klein et al [19], criaram uma base de dados de propriedades para vários tipos de 

solos. O estudo experimental ocorreu na plataforma de observação do centro 

meteorológico, em Oklahoma, onde foram realizados estudos relativamente à 

vegetação, radiação, temperatura do ar, humidade relativa e fluxos de calor. Neste 

trabalho foram utilizados oito tipos de solo com graus de humidade diferentes, de forma 

a medir a condutibilidade térmica, capacidade calorífica, refração de ondas curtas e 

emissividade de ondas. As amostras foram testadas para quatro níveis de humidade, 

desde muito seco a molhado. Concluíram que devido ao aumento do agregado de areia 

ocorreu uma redução da condutibilidade térmica, variando entre 0.25 e 0,34 W / (m K) 

para amostras secas e de 0,31-0,62 W / (m K) para amostras molhadas. Por sua vez, a 

capacidade calorífica é mais alta para os solos que contêm maior volume de agregado, 

variando de 830 a 1123 J / (kg K) para amostras secas e de 1085-1602 J / (kg K) para 

amostras molhadas. Concluíram ainda que o albedo depende da humidade do solo, pois 

quando existe humidade, seja ela originada por precipitação ou irrigação, a superfície 

fica húmida e esta contém um albedo baixo, ou seja, o albedo aumenta à medida que o 

solo seca, pois absorve a radiação solar, o albedo apresentou valores 0.04-0.20 para 

amostras mais húmidas, aumentado para 0.17-0.40 em amostras mais secas. Através 

deste estudo, os autores concluíram que as médias mensais das temperaturas máximas 

e mínimas, se observaram mais baixas na cobertura verde do que na cobertura apenas 

de laje e por sua vez, a humidade relativa encontrou-se mais elevada na cobertura verde 

do que na cobertura de laje. Apesar das extremas condições de seca e a fraca 

vegetação da cobertura, as temperaturas do ar e os fluxos de calor foram menores nas 

coberturas verdes. Quanto ao albedo este foi duas vezes superior na cobertura verde 

[19]. 

Num estudo realizado em Singapura, por Wong et al [20], num edifício comercial, 

tratando-se de uma cobertura verde intensiva, acessível. Este estudo permitiu analisar 

quais os impactos térmicos na cobertura, tendo os ensaios demorado 17 dias. Foram 

medidas e comparadas as temperaturas de superfície em locais com vegetação 

diferentes, solo com vegetação e solo sem vegetação. A temperatura de superfície 

medida durante o dia foi mais baixa na cobertura que continha apenas solo do que na 

cobertura que continha só a laje.
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A temperatura máxima da cobertura só com a laje atingiu 57ºC quando a radiação solar 

estava em torno dos 1400 W/m2 durante a tarde, obtendo-se uma variação da 

temperatura máxima da superfície de 30ºC. Para a cobertura que continha apenas solo 

a temperatura máxima da superfície registada foi de 42ºC, obtendo-se assim uma 

variação diária da temperatura máxima de superfície de 20ºC. As temperaturas mais 

baixas foram registadas sob a folhagem espessa e as temperaturas mais altas foram 

registadas no solo com pouca vegetação ou no solo sem vegetação. Concluíram que a 

maior transferência de calor ocorre no telhado descoberto do que no telhado verde ou 

no telhado que contém apenas solo. Os ganhos de calor são menores na cobertura 

verde do que na cobertura com laje devido ao sombreamento da vegetação. Em relação 

à humidade, os valores são bastante semelhantes tanto no telhado com vegetação 

como sem vegetação. A vegetação na cobertura, com árvores e arbustos mais densos 

seria mais benéfico para proteção térmica, mas o facto de estes aumentarem a carga 

estrutural da cobertura e necessitarem de mais manutenção terá que ser pensado de 

modo a equilibrar estes fatores [20]. 

O estudo desenvolvido por Rakesh et al [21], teve como objetivo avaliar o potencial de 

arrefecimento de uma cobertura verde e o sombreamento solar. Através da utilização 

do método da diferença de elementos finitos foi possível estudar a camada de 

vegetação, o solo e o suporte. O modelo de cobertura verde foi simulado em Matlab [22] 

segundo os princípios de Fourier e validado de acordo com os resultados experimentais 

obtidos para uma cobertura verde similar na Índia. O software foi utilizado para prever a 

variação das temperaturas do ar tendo em conta o fluxo de calor através da cobertura. 

Foram estudados os seguintes parâmetros: variações de temperatura do ar na zona da 

vegetação, fluxo de calor através da cobertura e temperatura do ar interior. Com este 

estudo foi possível concluir que uma maior folhagem reduz a temperatura do ar na zona 

da vegetação. O fluxo de calor é menor na cobertura verde do que na cobertura só com 

a laje sem vegetação. A temperatura interior foi reduzida em 5.1ºC devido à cobertura 

verde, esta permitiu um arrefecimento com um potencial de 3.02 kWh por dia, 

considerando este valor aceitável, segundo o estudo [21]. 

Lin Yi et al [23], realizaram o estudo num prédio de quatro andares na parte Sul de 

Taiwan, onde foram utilizados quatro substratos diferentes, Figura 5, com três sistemas 

de irrigação diferentes e vários tipos de vegetação. O objetivo era avaliar o isolamento 

térmico desta cobertura e qual a influência no impacto da radiação solar.
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Concluíram que o uso do material semelhante à argila expandida seria o mais adequado 

em termos de isolamento térmico e diminuição de radiação solar, este deveria ser 

acompanhado por dois momentos de irrigação, uma vez por semana no Inverno e no 

Verão. Em termos quantitativos este substrato oferecia o melhor comportamento em 

termos de redução de calor na superfície do telhado (88.8%) e na superfície da laje 

(75.3%). Relativamente às temperaturas sob a laje, a cobertura sem vegetação obteve 

uma redução de 12.5ºC enquanto que a cobertura verde reduziu de 5.2-6.2ºC, 

concluindo assim que a vegetação oferece uma melhoria no desempenho térmico. No 

que diz respeito à condução de calor, no meio dia, quando a radiação solar é mais 

elevada, a cobertura sem vegetação permitirá a condução imediata do calor obtido por 

radiação para o interior dos compartimentos, enquanto na verde, ocorreu o inverso, ou 

seja, do interior para o exterior. Em termos de poupança energética, a cobertura verde 

no verão permite economizar 22-24% em energia elétrica [23]. 

 

Figura 5- Pontos de medição para os quatro tipos de substrato (Adaptado de: [23]) 

Estudo desenvolvido por Theodosiou et al [24], visa mostrar uma simulação de 

construção, situada no Mediterrâneo. Pretendeu-se avaliar as caraterísticas de uma 

cobertura verde como técnica de arrefecimento passivo. Concluiu-se que a densidade 

da folhagem, LAI (índice da área foliar), influência a transpiração e o sombreamento. 

Quanto maior for a densidade, maior é a área da folha onde ocorre a transpiração, 

protegendo desta forma o solo da radiação solar devido à área da folhagem. A 

espessura da camada de isolamento controla a transferência de calor para o interior do 

edifício, enquanto a inexistência da camada de isolamento garante o fluxo de calor do 
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interior para camadas de vegetação mais frias. Um melhor isolamento pode reprimir o 

fluxo de calor desprezando a capacidade de arrefecimento de uma cobertura verde. As 

condições climáticas influenciam positivamente o arrefecimento numa cobertura verde, 

tendo a humidade relativa como fator mais preponderante [24]. 

Eumorfopoulou et al [25], apresentam um método que permite avaliar o desempenho 

térmico de uma cobertura verde e qual a sua influência na proteção térmica do edifício 

comparativamente com um telhado tradicional. O estudo foi efetuado na Grécia, 

considera vários tipos de alturas de vegetação e camadas de drenagem. Os resultados 

mostraram que a escolha dos materiais na camada de vegetação da cobertura não 

influência significativamente o comportamento térmico de uma cobertura com 

isolamento térmico, mas deve ser levado em conta quando a cobertura não se encontra 

com isolamento térmico.  Foi possível concluir que uma cobertura verde melhora o meio 

ambiente e o desempenho térmico do edifício e a resistência térmica do edifício. 

Referem ainda que uma cobertura verde reduz as perdas de calor, mas esta dificilmente 

poderá substituir o isolamento térmico [25]. 

Feng et al [26], analisaram coberturas verdes extensivas, instaladas num laboratório de 

pesquisa na Universidade da Tecnologia do Sul da China, no que respeita ao balanço 

energético. Durante 11 dias foram retirados dados experimentais, referentes à radiação 

solar incidente, temperatura do ar exterior, ponto de condensação, velocidade do vento 

acima da vegetação, teor de água do solo, temperaturas das folhas e solo e fluxo de 

calor. Concluíram que a intensidade da radiação, humidade relativa, velocidade do vento 

e a humidade do solo influenciam a temperatura das folhas. Num dia de verão com o 

solo molhado, a radiação solar representou 99,1% e a convecção representou 0.9% 

para uma cobertura verde. O calor foi distribuído em 58.4% para a evapotranspiração 

da vegetação e do solo, 30.9% em trocas de radiação entre a vegetação e a atmosfera, 

9.5% para fotossíntese e 1.2% para armazenamento por parte das plantas e do solo ou 

transferido para o interior [26]. 

Karachaliou et al [27] estudaram uma cobertura verde intensiva de um edifício de 

escritórios localizado em Atenas, Figura 6, de modo a avaliar o comportamento térmico 

e a eficiência energética desta. Concluíram que a temperatura superficial na vegetação 

é mais baixa, logo o calor que esta emite é menor, mitigando o efeito de ilha de calor 

urbano. Quanto maior for a densidade da folhagem, menor será a temperatura 

superficial em comparação com vegetação de cor escura ou com folhagem limitada. A 

temperatura da superfície de uma cobertura verde foi 15K superior à verificadas numa 

cobertura tradicional. Através das simulações realizadas, numa cobertura verde a 
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temperatura média diária pode ser reduzida entre 0.1-0.8 K. Esta redução é verificada 

com maior intensidade nos pisos superiores que estão em contato com esta. As 

coberturas verdes oferecem um bom balanço energético, no que diz respeito à redução 

de cargas de arrefecimento e aquecimento, sendo estas reduzidas em 19% no caso do 

arrefecimento e 11% para as cargas de aquecimento [27]. 

 

Figura 6- Vários tipos de vegetação da cobertura verde (Disponível em: [27]) 
 

Kotsiris et al [28], estudaram o desempenho térmico de uma cobertura verde 

relativamente ao coeficiente de transmissão térmica. Foram construídas cinco 

coberturas semi-intensivas no telhado de uma célula de teste onde incluíam coberturas 

com três substratos combinados com duas profundidades de substrato, 8-20 cm exceto 

a lã de rocha que estava a 10 cm de profundidade. Os cinco substratos foram os 

seguintes, 8 cm de lã de rocha com 2 cm de festuca, 8 cm de profundidade de solo 

arenoso com perlite, 8 cm de profundidade de mistura de pedra-pomes e turfa e zeólito 

com 2 cm de festuca, 20 cm de profundidade de mistura de pedra pomes com turfa e 

zeólito com Lavandula aguntifolia e por fim, 20 cm de profundidade de solo arenoso 

misturado com perlite e com L. Angustofolia como vegetação. Concluíram que a 

cobertura constituída por 8cm de lã de rocha e 2 cm de festuca, apresentou um valor de 

coeficiente de transmissão térmica mais baixo que os restantes. O valor do coeficiente 

de transmissão térmica é linearmente dependente da mistura dos substratos.  

A lã de rocha retêm mais quantidades de água em comparação com os outros dois 

substratos. Em termos de poupança de energia a simulação efetuada mostrou que os 

substratos menos profundos conservam a energia principalmente no Verão. Denota-se 

que para uma cobertura verde a poupança de energia para aquecimento, em relação a 
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uma cobertura não isolada é de 21,1-28,4%.  A lã de rocha e os substratos com maior 

profundidade demonstraram melhores caraterísticas de isolamento térmico e de 

arrefecimento. No caso do arrefecimento a cobertura verde garante uma grande 

poupança de energia relativamente a esta, com 60,5-62,5% sendo esta comparada com 

uma cobertura não isolada. Independentemente da humidade relativa do substrato 

observou-se que o coeficiente de transmissão térmica mantém-se linear [28]. 

Estudo desenvolvido por Yaghoobian et al [29], foi efetuado no sentido de perceber qual 

a influência da vegetação numa cobertura verde, relativamente ao balanço energético e 

consumo de energia. Foi realizado através de simulação recorrendo a um programa do 

Departamento de Energia, tendo sido simulados trinta casos com diferentes 

caraterísticas, desde vegetação, tipo de construção, idade de construção e diferentes 

climas. Concluíram que a temperatura superficial do substrato de uma cobertura verde 

diminuiu consoante o aumento da área da cobertura ou área da vegetação, dado que o 

substrato não absorve tanta radiação solar e também devido ao aumento da 

evaporação. A radiação total recebida na superfície da cobertura com menor quantidade 

de vegetação é 32% superior à que é verificada numa cobertura totalmente coberta por 

vegetação [29]. 

Fioretti et al [30], efetuaram um estudo num clima Mediterrânico, no Noroeste e no 

centro de Itália. Foram colocados dois telhados verdes em dois edifícios públicos. Este 

estudo mostra o desempenho do isolamento térmico destas duas coberturas. Concluiu-

se que o fluxo diário de calor mostrou-se superior na cobertura verde em relação à 

cobertura de referência, reduzindo desta forma a necessidade de energia. A existência 

de folhagem cria sombreamento no solo, diminuindo a radiação solar incidente na 

superfície e, por sua vez, reduz a temperatura e ganhos de calor. A cobertura verde 

reduz a temperatura da superfície e flutuações térmicas em comparação com uma 

cobertura tradicional. O que se deve ao sombreamento, isolamento e evapotranspiração 

da vegetação da cobertura verde [30]. 

A Tabela 1 pretende sintetizar os estudos efetuados neste domínio, indicando os 

principais resultados obtidos.  
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Autores Ano Local Clima Estação 

do ano 

Objetivo Parâmetros Metodologia Conclusões 

[15] 2001 Grécia Mediterrânico Verão Avaliação do 

desempenho 

térmico em 

coberturas 

verdes 

Medição de 

temperatura 

superficial, fluxo 

de calor, humidade 

relativa 

Experimental Impacto das CV nos ganhos energéticos foram superiores 

em coberturas sem isolamento térmico, de 37% e de 2% 

com isolamento térmico. O desempenho das coberturas 

verdes a nível de isolamento térmico é considerável em 

construções com baixo ou nenhum isolamento térmico. As 

cargas de aquecimento e de arrefecimento estimadas são 

mais baixas em edifícios com coberturas verdes tendo em 

conta o tipo de isolamento da cobertura. 

[16] 2010 Reino 

Unido 

  Desempenho do 

impacto térmico 

em coberturas 

verdes 

 Revisão de 

literatura 

Os telhados verdes podem reduzir o uso de energia em 

edifícios com isolamento baixo, tanto no aquecimento 

como arrefecimento. Quanto maior for a densidade do 

substrato melhor serão os ganhos e perdas de calor dentro 

e fora do edifício. 

[17] 2012 La 

Rochelle( 

França) 

Oceânico 

temperado 

Inverno e 

Verão 

Impacto do 

desempenho 

térmico  de uma 

cobertura verde 

em relação a 

uma cobertura 

tradicional 

Temperatura 

interior 

Experimental 

e simulação 

Variação da temperatura da laje mais baixa em CV do que 

CT. O impacto das CV na temperatura interior é mais 

considerável em climas quentes com uma redução na 

temperatura interior de 2.6 ºC para Atenas, 2ºC para La 

Rochelle e 1.4 ºC para Estocolmo. 

[19] 2015 Oklahoma  Primavera-

Verão 

Impacto térmico 

numa cobertura 

verde 

Vegetação, 

radiação, 

temperatura do ar, 

humidade relativa 

e fluxos de fluxo 

de calor. 

Experimental As médias mensais das temperaturas máximas e mínimas, 

foram mais baixas na CV do que na CT. A humidade 

relativa encontrou-se mais elevada na CV do que na CT e 

as temperaturas do ar e os fluxos de calor foram menores 

nas coberturas verdes. 

[20] 2003 Singapura Tropical Outono Impactos 

térmicos na 

cobertura verde 

Foram medidas e 

comparadas 

temperaturas de 

superfície em 

locais com 

vegetação 

diferentes, solo e 

solo sem 

vegetação. 

Experimental A maior transferência de calor ocorre no telhado 

descoberto do que no telhado verde ou no telhado que 

contém apenas solo. Os ganhos de calor são menores no 

telhado verde do que no telhado descoberto. 

 

[21] 2005 India  Verão Avaliação do 

potencial de 

arrefecimento de 

uma cobertura 

verde e o 

sombreamento 

solar e 

posteriormente 

comparar 

resultados com 

uma CV 

semelhante na 

India. 

Variações de 

temperatura da 

vegetação, fluxo 

de calor através da 

cobertura e 

temperatura do ar 

interior 

Experimental Um maior índice da área foliar reduziu a temperatura do ar 

da vegetação e do fluxo. O fluxo de calor é menor no 

telhado verde do que no telhado descoberto. A 

temperatura interior foi reduzida devido à CV. 
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Autores Ano Local Clima Estação 

do ano 

Objetivo Parâmetros Metodologia Conclusões 

[23] 2011 Sul de 

Taiwan 

Tropical Verão e 

Inverno 

Impacto térmico 

numa cobertura 

verde 

Isolamento 

térmico, 

diminuição da 

radiação solar e 

poupanças 

energéticas. 

Experimental O material semelhante à argila expandida seria o mais 

adequado em termos de isolamento térmico e diminuição 

de radiação solar. Nas temperaturas sob a laje, o telhado 

nu obteve uma redução de 12.5ºC enquanto que o telhado 

verde reduziu 5.2-6.2 ºC Na poupança energética, a 

cobertura verde no verão economiza 22-24% da energia 

elétrica. 

 

 

[24] 2003  Mediterrânico Verão Avaliação das 

caraterísticas de 

um telhado 

verde como 

técnica de 

arrefecimento 

passivo. 

Densidade da 

folhagem, índice 

de área foliar. 

Simulação A densidade da folhagem, índice da área foliar, influencia a 

transpiração e o sombreamento. Um melhor isolamento 

pode reprimir o fluxo de calor desprezando a capacidade 

de arrefecimento de uma cobertura verde. 

[25] 1998 Grécia  Verão e 

Inverno 

Avaliação do 

desempenho 

térmico de um 

telhado verde e 

sua influência na 

proteção térmica 

do edifício. 

Coeficiente de 

transmissão 

térmica 

Cálculo Uma cobertura verde melhora o meio ambiente e o 

desempenho térmico do edifício e a resistência térmica do 

edifício. Uma cobertura verde reduz a temperatura de 

perdas mas esta nunca poderá substituir o isolamento 

térmico. 

 

 

[26] 2010 Sul da 

China 

 Verão Impacto térmico 

em coberturas 

verdes 

extensivas 

Radiação solar 

incidente, 

temperatura do ar 

exterior, ponto de 

condensação, 

velocidade do 

vento acima da 

vegetação, teor de 

água do solo, 

temperaturas das 

folhas e solo e 

fluxo de calor 

Experimental Num dia de verão com o solo molhado, a radiação solar 

representou 99,1% e a convecção representou 0.9% para 

uma cobertura verde. A intensidade da radiação, humidade 

relativa, velocidade do vento e a humidade do solo 

influenciam a temperatura das folhas. 

[27] 2015 Atenas   Avaliação do 

comportamento 

térmico e 

eficiência 

energética numa 

CV intensiva 

comparada com 

uma CT. 

Temperatura 

superficial, 

densidade de 

folhagem. 

Experimental A vegetação emite menos calor, mitigando o efeito de ilha 

de calor urbano. Quanto maior for a densidade da 

folhagem menor será a temperatura superficial. Os 

telhados verdes oferecem um bom balanço energético, no 

que diz respeito à redução de cargas de arrefecimento e 

aquecimento, sendo estas reduzidas em 19% no caso do 

arrefecimento e 11% para as cargas de aquecimento. 
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Tabela 1- Estudos desenvolvidos ao nível do desempenho térmico de coberturas verdes (quadro -

resumo)

Autores Ano Local Clima Estação 

do ano 

Objetivo Parâmetros Metodologia Conclusões 

[28] 2012   Verão Desempenho 

térmico de 

coberturas 

verdes semi-

intensivas 

Coeficiente de 

transmissão 

térmica 

Simulação Apresentam maior valor de coeficiente de 

transmissão térmica os substratos com 20 cm. Uma 

cobertura verde tem de poupança de energia para 

aquecimento, quando comparada a uma cobertura 

tradicional (21,1-28,4%). 

[29] 2015    Influência da 

vegetação numa 

cobertura verde, 

relativamente 

aos balanços 

energéticos do 

substrato e 

consumo de 

energia. 

Vegetação e 

substrato 

Simulação A temperatura superficial do substrato de uma cobertura 

verde diminuiu consoante o aumento da área da 

vegetação, devido ao substrato não absorver tanta 

radiação solar e também devido ao aumento da 

evaporação. A carga de arrefecimento diminui com a taxa 

13 (0,88) kWh m- 2 enquanto que a carga de aquecimento 

aumenta esse mesmo valor. 

[30] 2010 Itália Mediterrânico  Desempenho do 

isolamento 

térmico de duas 

coberturas 

verdes 

  O fluxo diário de calor mostrou-se superior na cobertura 

verde numa que na cobertura de referência, reduzindo 

desta forma a necessidade de energia. A cobertura verde 

reduz a temperatura da superfície e das flutuações 

térmicas em comparação com uma cobertura tradicional, 

isto ocorre devido ao sombreamento, isolamento e 

evapotranspiração da vegetação da cobertura verde. 
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2.5 Considerações finais  

Os estudos realizados até ao momento demonstram a potencialidade do uso de 

coberturas verdes nos edifícios. As coberturas verdes, melhoram o ambiente estético e 

social das zonas urbanas e contribuem para uma maior biodiversidade garantindo desta 

forma uma melhoria da qualidade de vida nas zonas urbanas, onde existe excesso de 

poluição e baixa biodiversidade. A utilização de coberturas verdes intensivas pode 

ajudar a incentivar o uso da agricultura, visto este tipo de coberturas ter capacidade para 

ser utilizado como local de cultivo, podendo ser também utilizado como espaço de lazer 

e jardim. As coberturas verdes extensivas são normalmente espaços não acessíveis, 

não estando preparadas para serem utilizadas por pessoas. Verificou-se que a 

vegetação e o próprio sistema denominado para uma cobertura deste tipo têm influência 

no desempenho da mesma. As coberturas verdes melhoram a eficiência energética de 

um edifício, estabilizando a temperatura interior, tornando o edifício mais confortável 

termicamente. Contudo, em Portugal ainda existe uma grande falta de conhecimento 

relativamente a este tipo de construção e para já poucos são os edifícios que adotam 

este tipo de solução. Para além da falta de conhecimento em relação a este tema, 

existem outros problemas, tais como, os custos na execução deste tipo de construção 

e a manutenção que é necessária comparativamente a uma cobertura tradicional.  
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.1 Introdução 

Este trabalho de investigação pretende contribuir para um melhor conhecimento do 

desempenho termo-higrométrico de uma cobertura verde extensiva, efetuando um 

estudo comparativo com uma cobertura tradicional de chapa metálica, recorrendo a 

trabalho experimental. 

O estudo do desempenho destas duas coberturas foi efetuado recorrendo a duas células 

de teste existentes, ambas construídas com as mesmas dimensões, aberturas, 

orientação solar e os mesmos elementos construtivos, diferenciando-se apenas no tipo 

de cobertura, e sujeitas a condições climáticas reais. Neste capítulo pretende-se 

apresentar a metodologia experimental utilizada para analisar o desempenho dos dois 

tipos de cobertura.  

3.2 Células de teste 

3.2.1 Localização  

As células de teste utilizadas neste trabalho situam-se no Campus da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, perto do Polo ECT-I e do Laboratório de Engenharia Civil. 

Estas estão situadas a uma altitude de 462m, com coordenadas GPS, 41º 47’,54” N e 

7º44’29,16”W, Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Localização das células de teste (Fonte: Google Earth)
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3.2.2 Caraterização construtiva 

As células de teste foram construídas tendo por base a mesma geometria e solução 

construtiva da envolvente, excetuando a solução da cobertura. As fachadas são 

constituídas por paredes simples em alvenaria de bloco térmico de 25 cm, sendo o 

isolamento destas efetuado com o sistema ETICS (External Termal Insulation 

Composite System), com placas de XPS de 8 cm de espessura. No interior, foram 

rebocadas com 2 cm e no exterior foi aplicado um acabamento decorativo de cor clara 

com 2 cm, como se observa na Figura 8. Não foram instalados dispositivos de 

renovação de ar nas células de teste. 

 

Figura 8- Pormenor construtivo da parede exterior das células de teste 

O coeficiente de transmissão térmica da parede e as propriedades térmicas de cada 

material que constitui esta parede, estão descritos na Tabela 2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2- Coeficiente de transmissão térmica das paredes exteriores [4;46]

Elementos 
construtivos 

e (m) ʎ (W/mºC) R (m2 ºC/ W) Referência 

Rsi - - 0.13 ITE 50 

Rse - - 0.04 ITE 50 

Argamassa e reboco 
tradicional 1800-2000 

0.02 1.3 0.015 ITE 50 

Alvenaria em bloco 
térmico 

0.25 - 0.62 Weber 

XPS 0.08 0.037 2.162 ITE 50 

Argamassa de reboco 
não tradicional 1350 

0.02 0.7 0.029 ITE 50 

Total 0.37 - 3.00 - 

Coeficiente de 
transmissão térmica 

U=0.33 W/m2 ºC 
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Figura 9- Células de teste (Cobertura verde e Cobertura tradicional) 

A estrutura da cobertura é constituída por uma laje aligeirada de 20 cm de espessura, 

vigotas de betão pré-esforçado, abobadilhas e uma camada de compressão de betão. 

Tanto a cobertura verde como a cobertura tradicional não têm isolamento térmico na 

cobertura propositadamente, pois o contributo de qualquer das soluções ficaria 

“mascarado” pelos valores do isolamento térmico. A cobertura verde é constituída por 

uma camada de proteção, tecido geotêxtil que protege a capacidade mecânica da 

impermeabilização e tem capacidade de absorver água, a camada de drenante que tem 

como função o arejamento, a drenagem e acumulação de águas, a camada filtrante 

onde são retidas as partículas finas e os nutrientes do substrato, depois foi colocada a 

camada de substrato constituída pela terra vegetal, e por fim, a camada de vegetação 

onde foram colocadas 138 unidades de festuca, como se pode observar na, Figura 10 

b). Na cobertura verde, CV, foi instalado um sistema de rega automática. 

 

Figura 10- Coberturas estudadas: a) Cobertura tradicional; b) Cobertura verde 
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Na Figura 11 encontram-se os pormenores construtivos da cobertura verde e da 

cobertura em chapa metálica. 

 

Figura 11- Pormenor construtivo das soluções utilizadas: a) Cobertura verde; b) Cobertura tradicional 

 

Com base no ITE50 [4], procedeu-se ao cálculo do coeficiente de transmissão térmica 

com valor de 1.30 W/m2ºC para a cobertura tradicional e de 1.05 W/m2ºC para a 

cobertura verde. 

As etapas que se devem seguir para uma escolha adequada do tipo de vegetação a 

utilizar são as seguintes: definir o objetivo, perceber para qual o fim da construção da 

cobertura, como por exemplo, melhoramento de águas pluviais, aumento da 

biodiversidade, entre outras. Com isto, decidir qual o tipo de cobertura verde a utilizar 

(extensiva, intensiva ou semi-extensiva). De seguida deve-se ter em conta as 

caraterísticas das plantas, visto que o tipo de vegetação vai influenciar o desempenho 

da cobertura, e desta forma deve ser feita a escolha da vegetação consoante o clima a 

que a cobertura está exposta. O clima é outro fator a ter em conta, pois a luz do sol, a 

radiação solar e a temperatura do ar podem alterar o crescimento das plantas. Por fim, 

o microclima, em que a orientação dos edifícios e dos edifícios envolventes provocam 

variações de sombreamento da cobertura, alterando a intensidade do vento [31,32]. 

Assim tendo em conta estes princípios e segundo instruções da empresa Neoturf [33], 

dedicada à instalação de Coberturas Verdes, trata-se de uma CV extensiva, o tipo de 

vegetação escolhido para a execução desta cobertura foi a festuca, sendo identificada 

como a mais adequada ao clima de Vila Real. De acordo com estudos já efetuados, a 

vegetação a ser escolhida deve ter em conta o tipo de clima dessa zona, para que esta 
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resulte melhor relativamente aos ganhos energéticos e comportamento higrométrico 

desejado [6]. 

3.3 Instrumentação e Monitorização 

3.3.1 Equipamentos 

No sentido de avaliar o comportamento térmico da cobertura verde e a sua influência 

nas condições termo-higrómétricas interiores, bem como o estudo comparativo com 

uma cobertura tradicional, procedeu-se à instrumentação e monitorização das duas 

células de teste. Para tal, foram utilizados dois sistemas de medição de fluxos de calor 

(termofluxímetros), um no interior de cada célula com os respetivos sensores de 

temperatura, dois de cada lado de cada fluxímetro que perfazem um total de quatro. 

Estes estão programados para fazer o registo de 10 em 10 minutos. No interior, foram 

realizados estudos termohigrométricos, utilizando dois termo-higrómetros, um em cada 

célula, de modo a registar a temperatura e humidade interiores, definidos também para 

registar os valores de 10 em 10 minutos. Foi utilizado um terceiro termo-higrómetro para 

registar a temperatura exterior, dentro do mesmo intervalo de tempo. Como 

complemento, e para validar os valores obtidos relativamente ao estudo da humidade 

relativa e temperaturas interiores foram também utilizados dois termo-higrómetros da 

Rotronic [34].  

3.3.2 Termofluxímetros 

Na realização deste trabalho utilizaram-se dois termofluxímetros (HF), da marca 

Hukseflux, modelo TRYS01 [35]. A aplicação destes foi feita pelo interior da cobertura 

sobre a abobadilha. Foram colocados com recurso a cola térmica devido à dificuldade 

de aderência à abobadilha, tendo cuidado para não interferir nem danificar a zona de 

medição. Os termofluxímetros são constituídos por placas finas acompanhados por 

sensores de temperatura distribuídos pela superfície, de forma a que o sinal elétrico 

esteja relacionado diretamente com o fluxo de calor atravessado pela placa. A baixa 

resistência térmica e a sensibilidade são duas propriedades fundamentais, pois 

minimiza as perturbações que o próprio equipamento causa devido à resistência térmica 

e a sensibilidade conduz um sinal de fácil análise relativamente a fluxos de calor mais 

baixos. Este equipamento pode conter chapas laterais para proteção de fatores 

externos, tal como, os fluxos laterais. Neste caso estas não foram utilizadas, pois os 

termofluxímetros foram colocados em locais onde os fluxos laterais não são 

significativos [36]. 
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3.3.3 Sensores de temperatura superficial  

Neste trabalho de investigação foram utilizados quatro sensores de temperatura 

superficial, dois para cada elemento termofluxímetro. Os termofluxímetros (HF) foram 

colocados no meio e, de cada lado, esquerdo e direito, foram colocados os respetivos 

sensores de temperatura, seguindo a ordem de colocação como se observa na Figura 

12. Estes foram colocados com recurso a cola térmica tal como efetuado no caso dos 

HF.   

Estes sensores servem para efetuar uma comparação entre a temperatura superficial e 

a temperatura interior, conseguindo perceber qual a variação do fluxo de calor e se o 

sentido deste foi alterado ou não. Serve também para verificar que perturbações na 

temperatura podem existir junto aos termofluxímetros [36]. 

 

Figura 12- Sistema de medição instalado nas coberturas: HF1 e HF2: sensores de fluxo de calor; 
1,2,3,4- Sensores de temperatura superficial 

3.3.4 Termo-Higrómetros 

Neste trabalho foram utilizados três termo-higrómetros, dois colocados no interior, um 

em cada célula de teste, e um colocado no exterior. Os termo-higrómetros colocados no 

interior são da marca Hanna Instruments, modelo HI91610C [37]. Os termo-higrómetros 

permitem registar a temperatura e a humidade relativa. Como foi referido anteriormente, 

dois foram colocados no interior de forma a medir a temperatura interior e a humidade 

relativa interior. O termo-higrómetro colocado no exterior permitiu registar a temperatura 

exterior. Na Figura 13 é apresentada a montagem do termo-higrómetro no interior de 

uma das células de teste.  
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Figura 13- Termo-higrómetro Hanna Instruments com respetivas sondas de temperatura e humidade 

De modo a complementar o estudo realizado, foram utilizados mais dois 

termohigrómetros portáteis da marca Rotronic HygroPalm [34], constituídos por uma 

sonda, que permitiu medir, simultaneamente, a temperatura e a humidade relativa no 

interior das células de teste, Figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Termo-higrómetro da Rotronic com respetiva sonda de temperatura e humidade  

3.3.5 Software utilizado 

Os softwares utilizados para a recolha dos dados foram, o LoggerNet [38], Hi9200 [39] 

e o HW4 [40].  O primeiro foi utilizado para retirar os dados do datalogger da Campbell 

Scientifc [39], onde ficam registados os valores dos termofluxímetros e dos sensores de 

temperatura superficial. No caso dos termo-higrómetros Hanna Instruments [37] o 

software utilizado foi o HI9200 [39] e nos termo-higrómetros portáteis da Rotronic 

HygroPalm [34] o software usado foi o HW4 [40].  
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3.4 Metodologia de cálculo do coeficiente de transmissão térmica  

De modo a analisar o comportamento do isolamento das coberturas, in situ, foi utilizada 

a norma ISO:9896:1994, denominada por “Thermal Insulation builing elements in situ 

measurement of termal resistance and termal transmittance”. [41] 

O coeficiente de transmissão térmica (U) pode ser determinado aplicando a seguinte 

expressão: 

(Equação 1) 

Em que,  

o fluxo de calor q (n) é medido através do fluxímetro no instante n, a temperatura interior 

Ti(n) e a temperatura exterior Te (n), são medidas através dos termo-higrómetros no 

instante n. [36] 

O coeficiente de transmissão térmica (U) pode ser obtido dividindo a média aritmética 

do fluxo de calor pela média aritmética do gradiente térmico ocorrido entre o interior e o 

exterior ao longo do período de tempo de ensaio considerando necessário para 

obtenção de resultados. Então obtém-se uma estimativa do coeficiente de transmissão, 

U, através da aplicação da Equação 1. Os cálculos de transmissão térmica (U) são 

efetuados cinco dias após o início das medições, obtendo-se desta forma gráficos de U 

com menos cinco dias do que o período total de medição. [36,42] 

3.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados os equipamentos e a metodologia utilizada na 

determinação do coeficiente de transmissão térmica de ambas as coberturas, cobertura 

verde e cobertura tradicional sujeitas a condições climáticas reais. De seguida vão ser 

apresentados todos os ensaios realizados e a análise dos resultados.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

4.1 Introdução 

A instrumentação e monitorização das duas células de teste permitiu analisar o 

desempenho térmico da cobertura verde (CV) e da cobertura tradicional (CT). Foram 

definidos diferentes períodos de instrumentação, tendo sido efetuados em duas 

estações distintas, Inverno e Primavera. O período entre a primeira e a quinta medição 

(PM1 a PM5) correspondem à estação de Inverno, a sexta medição, a sétima medição 

e a oitava medição (PM6 a PM8) correspondem à estação da Primavera.  

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos para os diferentes 

períodos de ensaio considerados. Serão analisados os diversos parâmetros associados 

ao desempenho térmico das duas coberturas, tais como, os fluxos de calor e 

temperaturas superficiais, bem como a sua influência nas condições termo-

higrométricas interiores (temperatura e humidade relativa). Serão também calculados 

os valores dos coeficientes de transmissão térmica para cada uma das soluções da 

cobertura.  

4.2 Períodos de medição 

Na Tabela 3 é efetuada a caraterização dos diferentes períodos de medição, com 

indicação da data em que ocorreram, da existência ou não do aquecimento interior das 

células de teste e parâmetros medidos. É também indicado se ocorreu precipitação ou 

não. Não foi colocado na tabela o período de irrigação, pois ao longo de todos os 

períodos de medição o sistema de irrigação esteve desligado, visto tratarem-se de 

estações com ocorrência de precipitação. Os períodos de medição foram divididos de 

modo a facilitar a leitura dos valores e elaboração dos gráficos. E também como forma 

de garantir a não ocorrência de perda de dados, visto que nas primeiras medições 

ocorreram problemas com os equipamentos onde não foi possível retirar todos os dados 

necessários ao cálculo do coeficiente de transmissão térmica e ao estudo termo-

higrométrico.  
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Tabela 3- Caraterização dos períodos de medição (PM1 a PM8) 

*As medições de Hr nem sempre correspondem ao período total de medição.  

4.2.1 PM1- 15 de dezembro a 14 de janeiro 

A primeira medição ocorreu entre o período de 15 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro 

de 2018, foram medidas apenas as temperaturas interiores, exteriores e humidade 

relativa interior de ambas as células. Não foi possível obter os valores do coeficiente de 

transmissão térmica, fluxos de calor e temperaturas superficiais devido a problemas no 

funcionamento dos termofluximetros. No entanto, a análise das condições termo-

  PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 

Período de 

medição  

15/12

a 

14/01 

48% 

52%  

22/01  

a 

19/02 

28% 

72%  

23/02

a  

2/03 

50% 

50% 

2/03 
 a 
9/03 
          

 
13% 

82% 

13/03
a   
26/03 
 

43% 

57% 

27/03  
a 
9/04 
 

29% 

71% 

10/04 
a 
24/04 
 

47% 

53% 

11/05
a 
13/05 
 

100% 

Aquecimento Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 

Precipitação  26/12 

a 

29/12 

1/01 a 
6/01 
 
9/01 a 

11/01 

13/01 

25/01 

10/02 

a 

16/02 

27/02 

a 

28/02 

1/03 a 

2/03 

1/03 a 

6/03 

8/03 a 

9/03 

13/03 

a 

20/03 

23/03 

28/03 

a 

31/03 

2/04 a 

6/04 

8/04 a 

9/04 

10/04 

a 

17/04 

  

- 

Parâmetros medidos  
Ti X   X X X X X X 

Te X   X X X X X X 

Hr* X   
 

X X X X X 

HF     X X X X X  

TSI   X X X X X X  

U     X X X X 
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higrométricas interiores permite aferir acerca do desempenho térmico das duas 

soluções de cobertura (cobertura verde- CV e cobertura tradicional em chapa metálica- 

CT). 

 Temperaturas interiores, exterior e humidade relativa 

Neste período de medição, procedeu-se ao aquecimento do interior das células de teste. 

Sendo esta a primeira vez que o aquecimento foi efetuado, foi identificada alguma 

irregularidade dos valores termo-higrométricos obtidos, uma vez que ainda não se tinha 

atingido a estabilidade nas condições interiores. No entanto, é possível observar que os 

valores da temperatura nas células de teste são sempre mais elevados do que as da 

temperatura exterior, e com menos oscilações em termos diurnos e noturnos, como 

seria expectável. Pode-se observar através, do gráfico da Figura 15, que a temperatura 

interior da CV mantém-se sempre mais elevada que a verificada na CT. Em 

contrapartida, a humidade relativa interior da CT mantém-se mais elevada que a da CV 

na maior parte dos dias. Nos primeiros dias, observa-se que a humidade relativa da CV 

é mais elevada que a CT, devendo-se ao facto de na semana anterior ao início das 

medições ter sido uma semana de precipitação e como os aquecedores só foram ligados 

no dia 14 de dezembro a temperatura ainda não tinha estabilizado. Quanto à 

temperatura exterior, esta variou entre -1.7ºC e 16.6ºC.  

O diferencial máximo entre a temperatura exterior e interior obtido foi de 38.1ºC e o 

mínimo foi de 15.9ºC na CV, o médio foi de 27.7ºC enquanto que na CT os valores 

foram, 34.6ºC diferencial máximo, 13.7ºC diferencial mínimo e 25.1ºC de diferencial 

médio. No caso da humidade relativa interior, é possível observar que nos dias de 

precipitação, os valores de humidade relativa aumentam em ambas as células de teste, 

sendo que o valor máximo de humidade obtido na CV foi de 43.4% e o mínimo foi de 

11.2%, correspondendo a uma amplitude máxima de 32.2%. No caso da CT, esta variou 

entre os 37.9% e os 16.1%, com uma amplitude máxima de 21.8%. 

Conclui-se então que a CV permite manter os valores de temperatura no interior da 

célula de teste mais elevados e os valores de humidade relativa mais reduzidos 

comparativamente à CT. É também possível observar o impacto dos períodos de 

precipitação no comportamento da CV e a sua influência nas condições termo-

higrométricas interiores.  
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Figura 15- Variação das Temperaturas interiores (Ti), Temperatura exterior (Te) e Humidade relativa 
(Hr) para CV e CT no PM1 

4.2.2 PM2 – 22 de janeiro a 19 de fevereiro  

A segunda medição ocorreu entre os dias 22 de janeiro a 19 de fevereiro 2018. Neste 

período, não tendo sido possível medir todos os parâmetros requeridos devido à falha 

nos equipamentos, foram apenas medidos os valores das temperaturas superficiais 

interiores nas duas coberturas. Neste período, manteve-se o aquecimento interior e não 

houve irrigação da cobertura verde. Verificou-se, no entanto a existência de alguns 

períodos de precipitação.  

 

 Temperaturas superficiais 

A análise do gráfico da Figura 16 permite verificar que os valores de temperaturas 

superficiais (Tsi) são mais elevados na CV do que na CT. Esta diferença de valores 

deve-se ao aumento da resistência térmica verificado na CV relativamente à CT. O 

maior número de camadas conduz ao aumento da resistência térmica e das 

temperaturas superficiais. 

Relativamente às amplitudes estas são idênticas para as duas coberturas. Para a CV 

obteve-se um valor máximo de temperatura superficial de 37.7 ºC e um mínimo 33.6ºC 

enquanto que na CT os valores máximos e mínimos foram de, 34.1ºC e 29.6ºC, 
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respetivamente, obtendo desta forma uma diferença de temperatura superficial máxima 

e mínima de 4.1ºC para a CV e para a CT de 4.5ºC. 

 

Figura 16- Variação das temperaturas superficiais (Tsi) para CV e CT no PM2 

4.2.3 PM3 – 23 de fevereiro a 2 de março 

PM3 decorreu entre o dia 23 de fevereiro e o dia 2 de março de 2018. Foram registados 

os valores das temperaturas exteriores, os fluxos de calor, temperaturas superficiais e 

calculados os valores do coeficiente de transmissão térmica para cada uma das 

soluções da cobertura.  

 Temperaturas interiores e exteriores 

Relativamente à temperatura exterior pode observar-se no gráfico da Figura 17 que esta 

se mantém inferior às temperaturas interiores em ambas as células. A temperatura 

exterior variou entre os -3.8ºC e os 16.3ºC. Quanto às temperaturas interiores, estas 

são mais elevadas na CV, atingindo o valor máximo de 40.1ºC, do que na CT que 

apenas atingiu o valor de 35.7º C. O diferencial máximo entre a temperatura interior e 

exterior foi de 43.6ºC e o mínimo foi de 19ºC, com um diferencial médio de 33ºC na CV, 

no caso da CT o diferencial máximo foi de 39.2ºC, o mínimo foi de 16.3ºC e o diferencial 

médio foi de 29.7ºC. O diferencial máximo entre a temperatura interior e exterior na CT 

foi registado em período noturno, quando a temperatura exterior rondava os -3.6ºC e o 

mínimo registou-se em período diurno quando a temperatura exterior era de 16.3ºC, na 

CV o diferencial máximo registou-se em período noturno quando a temperatura exterior 

era de -3.5ºC e o mínimo em período diurno quando a temperatura exterior era de 16ºC.  
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 Fluxos de calor  

Quanto aos fluxos de calor, como é possível observar no gráfico da Figura 17, estes 

encontram-se superiores na CT, apresentando curvas de variação com amplitude 

superior quando comparado com a CV. O valor máximo obtido de fluxo de calor na CT 

foi de 56.61 w/m2 e o mínimo foi de 21.89 w/m2. No caso da CV, os valores máximos e 

mínimos foram 39.99 w/m2 e 17.04 w/m2, respetivamente. Os valores máximos obtidos 

para o fluxo de calor ocorreram no período noturno, enquanto que os mínimos ocorreram 

em período diurno. Nos dias em que ocorreu precipitação, os fluxos de calor na CV 

aumentaram e os fluxos de calor registados na CT diminuíram. Esta situação deve-se 

ao facto de na cobertura verde, a existência de precipitação levar ao aumento da 

humidade no seu substrato, o que influencia a sua condutibilidade e, 

consequentemente, os valores de fluxo de calor. 

 

Figura 17- Variação das Temperaturas interiores (Ti), temperatura exterior (Te) e fluxos de calor (HF1, 
HF2) para a CV e CT no PM3 

 Temperaturas Superficiais 

Tal como se verificou anteriormente, é possível observar através do gráfico da Figura 

18, os valores das temperaturas superficiais na CV são mais elevados do que na CT. 

Os valores máximos obtidos de temperatura superficial para a CV é de 37.5ºC e para a 

CT é de 33.4ºC, enquanto os valores mínimos obtidos foram de 32.9ºC e 30.1ºC, 

respetivamente. As temperaturas superficiais da CV e CT mantém-se inferiores às 

temperaturas interiores das mesmas durante o período de medição. Nos dias em que 

ocorreu precipitação é possível observar uma diminuição da temperatura superficial em 
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ambas as coberturas. A diferença entre a temperatura superficial máxima e mínima 

obtida na CV é de 4.6ºC enquanto que na CT é de 3.3ºC. Comparando estes valores 

com o obtido no gráfico da figura 16, pode-se observar que as diferenças entre as 

temperaturas superficiais máximas e mínimas no caso da CV teve um aumento nesta 

medição PM3 em relação à PM2 e na CT ocorreu uma diminuição.  

 

Figura 18- Variação das Temperaturas interiores (Ti), temperatura exterior (Te) e temperaturas 
superficiais (TSI1, TSI2) para a CV e CT no PM3 

 Coeficientes de transmissão térmica 

A aplicação da metodologia referida no Capítulo 3, permitiu estimar os valores do 

coeficiente de transmissão térmica obtidos para cada uma das coberturas. Os valores 

de U considerados foram os valores de U mais desfavoráveis. Ao longo de todo o 

período de medição verificou-se a ocorrência de precipitação. 

Quanto aos coeficientes de transmissão térmica observa-se no gráfico da Figura 19, 

que se obtêm valores superiores na CT quando comparados com a CV. Com um 

máximo de 1.46 W/m2.ºC na CT e 0.88 W/m2.ºC no caso da CV, o coeficiente de 

transmissão térmica mínimo foi de 0.76 W/m2.ºC para a CV e 1.44 W/m2.ºC para a 

CT. No caso da cobertura verde, denota-se que o U1 e U2, decorrentes das medições 

de HF1 e HF2, estão mais próximos do que na cobertura tradicional.   
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Figura 19- Variação dos Coeficientes de transmissão térmica (U1, U2) para a CV e CT no PM3 

4.2.4 PM4 – 2 a 9 de março 

O PM4 ocorreu entre os dias 2 e 9 de março de 2018. Foram registados os valores das 

temperaturas exteriores, fluxos de calor, temperaturas superficiais e calculados os 

valores do coeficiente de transmissão térmica para cada uma das soluções da 

cobertura. A medição complementar também teve início no dia 2 de março e terminou 

no dia 9 de março, onde foram registados os valores de temperatura interior, exterior e 

humidade relativa.  

 Temperaturas interiores, exteriores e Humidade relativa 

Relativamente à temperatura exterior pode observar-se no gráfico da Figura 20, que 

esta se mantém inferior às temperaturas interiores em ambas as coberturas. A 

temperatura exterior variou entre os 1.7ºC e os 13.2 ºC. Quanto às temperaturas 

interiores, estas são mais elevadas na CV, atingindo o valor máximo de 36ºC, do que 

na CT que apenas atingiu o valor de 33.5º C, o diferencial médio obtido entre a 

temperatura interior na CT e na CV é de 2.5ºC.  

O diferencial máximo obtido na CT, entre a temperatura interior e exterior, foi de 30.7ºC 

e o mínimo de 18.9ºC. O diferencial máximo registou-se em período diurno, quando a 

temperatura exterior registava o valor de 1.7ºC e o mínimo ocorreu em período noturno 

quando a temperatura exterior registava os 13.2ºC. Na CV, o diferencial máximo obtido 

entre a temperatura interior e exterior foi de 33.5 ºC, este registou-se em período diurno 

com a temperatura exterior a 2.1ºC, e o mínimo foi de 21.7ºC em período noturno 
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quando a temperatura exterior registava os 12ºC. O diferencial médio entre a 

temperatura interior e exterior foi de 28.1ºC na CV e de 25.6ºC na CT. 

 

Figura 20- Variação das Temperaturas interiores (Ti), temperatura exterior (Te) e fluxos de calor (HF1, 
HF2) para a CV e CT no PM4 

 

O gráfico da Figura 21 apresenta os valores obtidos através dos termo-higrómetros 

portáteis da Rotronic HygroPalm e não com os anteriores. Verificou-se a estabilização 

das condições de medição para a realização do ensaio e os aquecedores mantiveram-

se ligados. As temperaturas interiores mantiveram-se superiores às temperaturas 

exteriores. As temperaturas exteriores durante este período variaram entre 2.3ºC e 

12.7ºC.  No caso da CV, as temperaturas interiores apresentam-se mais elevadas do 

que na CT. A temperatura interior mais elevada para a CV foi de 35.9ºC enquanto que 

para a CT foi de 33.4ºC. Já as temperaturas mais baixas foram 33.9ºC e 31.7ºC, para a 

CV e CT respetivamente. O diferencial médio de temperatura interior entre a CV e CT 

foi de 2.5ºC, o diferencial máximo foi de 3.8ºC e o mínimo foi de 1.4ºC.  

No caso da humidade relativa como era de esperar, os valores são mais elevados na 

CT do que na CV. Com valores de humidade relativa interior a variar entre os 17.6% e 

26% na CV e 18.9% e 27.5% na CT.  

Durante esta medição, o único dia em que não ocorreu precipitação foi o dia 7 de março, 

tendo-se observado um aumento da humidade relativa interior no caso da CV, 

aproximando-se os valores dos obtidos para a CT.  
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Figura 21- Variação das Temperatura interiores (Ti), Temperatura exterior (Te) e humidade relativa 
(Hr) para a CV e CT no PM4 

 Fluxos de calor 

Quanto aos fluxos de calor, no gráfico da Figura 20 é possível verificar que estes são 

superiores na CV, apresentando curvas de variação com menos oscilações, 

comparando com a CT. O valor máximo obtido na CT de fluxo de calor foi de 33.04 w/m2 

e o mínimo foi de 20.3 w/m2. No caso da CV, os valores máximos e mínimos foram, 35.2 

w/m2 e 33.2 w/m2, respetivamente. O valor de fluxo de calor, tanto máximo como mínimo 

obtido na CT foram registados em período diurno, enquanto que na CV o valor máximo 

registou-se em período noturno e o mínimo registou-se em período diurno. No decorrer 

deste período de medição, verificou-se a ocorrência de precipitação em todos os dias 

exceto dia 7 de março de 2018. É possível observar uma menor variação nos valores 

do fluxo de calor na CV. Esta situação deve-se ao facto da cobertura verde conter um 

aumento de humidade no seu substrato ao longo dos dias, que por sua vez esta 

humidade influencia a sua condutibilidade e desta forma os fluxos de calor, como já foi 

referido anteriormente.  
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 Temperaturas superficiais  

A temperatura superficial é superior na CT do que na CV como se observa no gráfico 

da Figura 22. Os valores máximos de temperatura superficial para a CV é de 0.8ºC e 

para a CT é de 35.2ºC, os valores mínimos obtidos foram de -0.6ºC e 33.2ºC, 

respetivamente. Os valores reduzidos de temperatura superficial na CV devem-se ao 

facto de ao longo da medição se verificar período de precipitação regular conduzindo à 

saturação do solo. A temperatura superficial da CT apresenta-se mais baixa do que a 

temperatura interior da célula de teste.  

 

Figura 22- Variação das Temperaturas interiores (Ti), temperatura exterior (Te) e temperaturas 
superficiais (TSI1, TSI2) para a CV e CT no PM4 

 Coeficientes de transmissão térmica  

Através da observação do gráfico da Figura 23 conclui-se que, os coeficientes de 

transmissão térmica apresentam valor mais elevados na CV do que na CT, com um 

máximo de 1.22 W/m2.ºC no caso da CV e 1.05 W/m2.ºC na CT. O mínimo obtido para 

a CV foi de 1.19 W/m2.ºC e para a CT foi de 0.98 W/m2.ºC. No caso da cobertura verde, 

denota-se que o U1 e U2 estão mais próximos do que na cobertura tradicional. Como já 

foi referido anteriormente, dado corresponder a um período de precipitação constante, 

o coeficiente de transmissão térmica aumentou, ultrapassando desta forma os valores 

de U da cobertura tradicional.   
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Figura 23- Variação dos Coeficientes de transmissão térmica(U1,U2) para a CV e CT no PM4 

4.2.5 PM5 – 13 a 25 de março 

O PM5 decorreu entre os dias 13 e 25 de março de 2018. Foram registados os valores 

das temperaturas exteriores, os fluxos de calor, temperaturas superficiais e calculados 

os valores do coeficiente de transmissão térmica para cada uma das soluções da 

cobertura.  

 Temperaturas interiores, exteriores e Humidade relativa 

Relativamente às temperaturas exteriores pode observar-se no gráfico da Figura 24, 

que se mantém inferiores às temperaturas interiores em ambas as células. A 

temperatura exterior variou entre os -1.0ºC e os 16.7 ºC. Quanto às temperaturas 

interiores, estas são mais elevadas na CV, atingindo o valor máximo de 38.6ºC do que 

na CT que apenas atingiu o valor de 35.0º C. O diferencial máximo entre a temperatura 

interior e a exterior para a CV foi de 38.6ºC e o mínimo foi de 18.8ºC, quanto ao 

diferencial médio este foi de 28.8ºC. No caso da CT, o máximo foi de 34.5ºC, o mínimo 

de 15.6ºC e o médio foi de 25.8ºC. Relativamente ao diferencial médio entre as 

temperaturas interiores das duas coberturas foi de 3.0ºC, comparando este valor com o 

obtido na medição anterior denota-se que ocorreu um aumento de 0.5ºC.   
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Figura 24- Variação das Temperaturas interiores (Ti), temperatura exterior (Te) e fluxos de calor (HF1, 
HF2) para a CV e CT no PM5 

 

De dia 21 a 22 de março de 2018, fez-se também a medição da Hr. Manteve-se a 

estabilização das condições de medição para a realização do ensaio e os aquecedores 

ligados. Analisando as condições de temperatura e de humidade relativa no interior das 

duas células de teste, gráfico da Figura 25, tem-se que as temperaturas interiores 

continuam a ser superiores às temperaturas exteriores. As temperaturas exteriores 

variaram entre os -0.3ºC e 15.7ºC. No caso da CV esta mantém-se com temperaturas 

mais altas que a CT. Em ambos os casos as temperaturas ao longo do período de 

medição mantiveram-se relativamente estáveis. A temperatura interior mais elevada 

para a CV foi de 36.9ºC enquanto no caso da CT foi de 33.9ºC.  As temperaturas mais 

baixas para a CV e para a CT, foram 33.9ºC e 31.9ºC, respetivamente. O diferencial 

médio entre as temperaturas interiores das duas coberturas foi de 2.7ºC.  

No caso da humidade relativa, a humidade da CV apresenta-se mais elevada do que na 

CT. Com valores de humidade relativa interior a variar entre os 15.6% e 20.8% na CV e 

14.5% e 18.8% na CT, visto ter sido um período elevado de precipitação.  
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Figura 25- Variação das Temperaturas interiores (Ti), Temperatura exterior (Te) e Humidade relativa 
(Hr) para a CV e CT no PM5 

 Fluxos de calor 

Relativamente aos fluxos de calor, estes encontram-se superiores na CT apresentando 

curvas de variação com amplitude superior quando comparado com a CV como se 

verifica no gráfico da Figura 24. O valor máximo obtido na CT foi de 53.03 w/m2 e o 

mínimo de 11.2 w/m2. Enquanto no caso da CV os valores máximos e mínimos foram, 

42.3 w/m2 e 10.6 w/m2, respetivamente. Os valores máximos e mínimos obtidos para o 

fluxo de calor na CV ocorreram no período diurno, enquanto na CT o valor máximo foi 

obtido em período noturno e o mínimo ocorreu em período diurno. Nos dias 20, 21 e 22 

de março os fluxos de calor apresentados na curva de variação da CV cruzam os fluxos 

da CT, quando a temperatura exterior diminui os fluxos da CV aumentam e os da CT 

diminuem. 

Em suma, é também visível neste período uma maior estabilização nos valores de fluxo 

de calor no caso da CV, corroborando os valores obtidos em períodos de medição 

anteriores.  
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 Temperaturas Superficiais  

Relativamente às temperaturas superficiais interiores, gráfico da Figura 26, verifica-se 

que estas são superiores na CV quando comparadas com a CT. Os valores máximos 

obtidos de temperatura superficial para a CV é de 36.4ºC e para a CT é de 32.9ºC, os 

valores mínimos obtidos foram de 29.9ºC e 29.7ºC, respetivamente. A diferença entre a 

temperatura superficial máxima e mínima na CV é de 6.5ºC enquanto que na CT é de 

3.2ºC. As temperaturas superficiais da CV e CT mantém-se inferiores às temperaturas 

interiores durante o período de medição. O diferencial médio das temperaturas 

superficiais interiores entre as duas coberturas foi de 2.9ºC.  

 

Figura 26- Variação das Temperaturas interiores (Ti), temperatura exterior (Te) e temperaturas 
superficiais (TSI1, TSI2) para a CV e CT no PM5 

 

 Coeficientes de transmissão térmica  

No que diz respeito aos coeficientes de transmissão térmica, através da observação do 

gráfico da Figura 27, retira-se que os valores são superiores na CT quando comparado 

com a CV, registando-se um valor máximo de 1.51 W/m2.ºC no caso da CT e 

0.92W/m2.ºC na CV. Os valores mínimos obtidos para a CT e CV, foram de 1.47 W/m2.ºC 

e 0.84 W/m2.ºC, respetivamente. No caso da cobertura verde, denota-se que o U1 e U2 

estão mais próximos do que na cobertura tradicional, como tem sido verificado ao longo 

das medições. Neste período de medição, comparativamente com o anterior, o 

coeficiente de transmissão térmica para a CV foi inferior ao da PM4 e superior ao da 
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CT, como era de esperar, visto o período de medição anterior ter uma vasta ocorrência 

de precipitação.  

 

Figura 27- Variação dos Coeficientes de transmissão térmica (U1, U2) para a CV e CT no PM5 

4.2.6 PM6 – 27 de março a 8 de abril 

O PM6 decorreu entre os dias 27 de março a 8 de abril de 2018. Foram analisados os 

valores das variáveis consideradas nos períodos PM3 a PM5. O aquecedor permanece 

ligado no interior das duas células de teste e foram registados diversos dias de 

precipitação.  

 Temperaturas interiores e exteriores e Humidade relativa 

A análise das temperaturas no interior das duas células de teste permitiu concluir que 

estas se encontram superiores às obtidas no exterior, gráfico da Figura 28. A 

temperatura exterior variou entre os 2.0ºC e os 21.7 ºC. Quanto às temperaturas 

interiores, estas são mais elevadas na CV, atingindo o valor máximo de 37.8º C, 

enquanto na CT que apenas atingiu o valor de 34.1º C. O diferencial médio entre a 

temperatura interior de ambas as coberturas foi de 3.0ºC. O diferencial máximo entre a 

temperatura interior e exterior obtido na CV foi de 35.1ºC, enquanto que na CT foi de 

31.9ºC e o médio obtido na CV foi de 26.5ºC e na CT foi de 23.6ºC.  
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Figura 28- Variação das Temperaturas interiores (Ti), temperatura exterior (Te) e fluxos de calor (HF1, 
HF2) para a CV e CT no PM6 

 

Mantendo-se as condições de estabilização nas duas células de teste, efetuaram-se 

também medições de Hr com data de início dia 26 de março e final dia 28 de março. 

Comparando com as medições anteriores as temperaturas interiores continuam a ser 

superiores às temperaturas exteriores, gráfico da Figura 29. As temperaturas exteriores 

variaram entre os 5.6ºC e 21ºC. No caso da CV esta mantém-se com temperaturas mais 

altas do que a CT, para ambos os casos as temperaturas ao longo do período de 

medição mantiveram-se estáveis. A temperatura interior mais alta para a CV foi de 

36.4ºC enquanto que para a CT foi de 33.9ºC, já a temperatura mais baixa para a CV e 

CT, foram 33.6ºC e 31.8ºC, respetivamente.  

Comparando estes valores com os anteriores, PM4 e PM5 podemos perceber que os 

valores se encontram estabilizados, ocorrendo pouca variação de temperatura interior 

em ambas as células.  

No caso da humidade relativa, os valores encontram-se bastante próximos, variando 

entre 18.5% e 24.3% na CV e 18.9% e 24.2% na CT, este período foi de 72% de 

precipitação o que leva a proximidade entre os valores, pois a CV encontrava-se com o 

solo saturado.  
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Figura 29- Variação das Temperaturas interiores (Ti), Temperatura exterior (Te) e Humidade relativa 
(Hr) para a CV e CT no PM6 

 Fluxos de calor  

Os fluxos de calor nesta medição tal como nas anteriores, encontra-se com valores 

superiores na CT apresentando curvas de variação com amplitude superior quando 

comparado com a CV, como é possível observar no gráfico da Figura 28. O valor 

máximo obtido na CT de fluxo de calor foi de 49.3 w/m2 e o mínimo foi de 8.6 w/m2, no 

caso da CV os valores máximos e mínimos foram, 31.3 w/m2 e 9.2 w/m2, respetivamente. 

Comparando estes valores com a medição anterior, percebe-se que ocorreu uma 

diminuição dos valores de fluxo de calor para ambas as coberturas nesta medição. 

Quando a temperatura exterior diminui os fluxos da CV aumentam e os da CT diminuem.  

 Temperaturas Superficiais  

A temperatura superficial é superior na CV do que na CT como é possível se verificar 

no gráfico da Figura 30. Os valores máximos de temperatura superficial para a CV é de 

35.3ºC e para a CT é de 32.4ºC, os valores mínimos obtidos foram de 32.9ºC e 29.5ºC, 

respetivamente. As temperaturas interiores de ambas as células de teste quando 

comparadas com a temperatura superficial apresentam valores superiores ao longo do 

período de medição.  
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Comparando os valores de temperatura superficial desta última medição com os 

anteriores, é possível observar uma diminuição do diferencial de temperatura superficial 

na CV enquanto que na CT o diferencial manteve-se bastante próximo ao longo dos 

períodos de medição. O facto desta diminuição de temperatura superficial na CV deve-

se ao facto de um aumento da temperatura exterior relativamente aos outros períodos 

em que esta era mais baixa, tendo em conta que se mantém o aquecimento no interior 

das células de teste.  

 

 

Figura 30- Variação das Temperaturas interiores (Ti), temperatura exterior (Te) e temperaturas 
superficiais (TSI1, TSI2) para a CV e CT no PM6 

 

 Coeficientes de transmissão térmica  

No que diz respeito aos valores dos coeficientes de transmissão térmica, gráfico da 

Figura 31, estes apresentam valores superiores na CT, verificando-se um máximo de 

1.46 W/m2.ºC no caso da CT e 0.92 W/m2.ºC na CV. Os valores mínimos obtidos para 

a CV e CT, foram de 0.85 W/m2.ºC e 1.41 W/m2.ºC, respetivamente. Comparando os 

valores obtidos nesta medição com as medições anteriores, retira-se que esta medição 

e a PM5 tem pouca variação em termos de valores mínimos e máximos de coeficiente 

de transmissão térmica no caso da cobertura verde, já na cobertura tradicional o 

coeficiente de transmissão térmica diminuiu.  
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Figura 31- Variação dos Coeficientes de transmissão térmica U1, U2) para a CV e CT no PM6 

4.2.7 PM7 - 10 a 24 de abril  

Neste período de medição, PM7, decorrido entre 10 e 24 de abril de 2018 foram 

desligados os aquecedores existentes nas duas células de teste, como indicado na 

tabela 5. Neste período, registou-se um período de precipitação entre os dias 10 e 17. 

Foram registados e analisados os mesmos parâmetros dos períodos anteriores. Uma 

vez que os resultados obtidos nos períodos anteriores permitiram identificar 

comportamentos análogos para um período de aquecimento interior, optou-se por 

analisar agora o desempenho das duas coberturas e o estado interior das células de 

teste para a situação de não aquecimento.  

 Temperaturas interiores e exteriores e Humidade relativa 

Como seria de esperar, não foi possível estabilizar os valores de temperatura interior e 

mantê-los sempre superiores aos valores da temperatura exterior, estando o aquecedor 

desligado, como se pode verificar no gráfico da Figura 32. A temperatura exterior variou 

entre os 1.5ºC e os 28.8ºC. No entanto, verifica-se alguma estabilidade nos valores e 

também de bastante proximidade nas curvas de variação da temperatura interior entre 

CT e CV. O diferencial médio obtido para a CV foi de 1.98ºC enquanto que na CT foi de 

1.62ºC. Quanto à temperatura interior na CV o valor máximo obtido foi de 22.6ºC e o 

mínimo foi de 12.9ºC. Para a CT obteve-se a temperatura máxima de 20.2ºC e mínima 

de 11.6ºC. O diferencial médio das temperaturas interiores entre as duas células foi de 
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0.4ºC. Estes valores comprovam a proximidade nos valores obtidos para as duas células 

de teste, verificando-se também a influência da envolvente das células de teste.   

 

Figura 32- Variação das Temperaturas interiores (Ti), temperatura exterior (Te) e fluxos de calor (HF1, 

HF2) para a CV e CT no PM7 

 

No período entre o dia 12 e 14 de abril, o aquecimento estava já desligado desde o dia 

9 de abril. Como podemos observar no gráfico da Figura 33, durante o dia 12 a 

temperatura exterior manteve-se inferior às temperaturas interiores, o oposto ocorreu 

durante o dia 13, onde as temperaturas exteriores ultrapassaram as temperaturas 

interiores vindo depois a diminuir novamente. Durante este período de medição, as 

temperaturas exteriores variaram entre os 6.2 e 14.6ºC. Relativamente às temperaturas 

interiores, na CV as temperaturas foram sempre superiores às da CT. No caso da CV, 

as temperaturas interiores variaram entre os 12.9ºC e os 14.8ºC e na CT variaram entre 

os 11.6ºC e 13.1ºC. A humidade relativa, por sua vez, aumentou bastante em relação 

às medições anteriores, visto que o aquecimento foi desligado e como era de esperar a 

humidade relativa interior aumentou. Os valores da humidade mantiveram-se superiores 

ao longo da medição, tendo estes variado entre os 42% e 48.6% na CV e 40.3% e 42% 

na CT. 
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Figura 33- Variação das Temperaturas interiores (Ti), Temperatura exterior (Te) e Humidade relativa 
(Hr) para a CV e CT no PM7 

 Fluxos de calor 

Quanto aos fluxos de calor como seria de esperar, observa-se através do gráfico da 

Figura 32, que os valores de fluxo de calor na CV variam entre os -1.30 W/m2 e os 2.70 

W/m2, enquanto que na CT os valores variam entre os -22 W/m2 e os 16 W/m2 . É visível 

uma maior oscilação dos valores dos fluxos de calor no caso da CT tendo em conta a 

constituição da cobertura e, consequentemente, o valor da resistência térmica da 

solução construtiva. Como não foram garantidos, por opção, as soluções necessárias à 

realização do ensaio, não foi possível obter neste caso o valor do coeficiente de 

transmissão térmica. Acrescenta-se ainda que não foi este o efeito de análise neste PM.  

 Temperaturas Superficiais 

Como se pode observar no gráfico da Figura 34, os valores de temperatura interior 

andam bastante próximos dos valores de temperatura superficial na CV, o mesmo 

ocorre com a CT. Até ao dia 14 de abril os valores de temperatura interior e superficial 

mantiveram-se mais elevados na CV, a partir do dia 15 de abril até ao final da medição 

ocorreu o oposto. Esta situação deve-se ao facto da temperatura exterior ser mais 

elevada a partir do dia 15, dessa forma a CT também aumentou a sua temperatura 

interior em relação à CV, pois como na CV o substrato ainda estava saturado da 
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precipitação, manteve a temperatura mais constante ao longo de todo o período de 

medição ao contrário da CT que obteve mais oscilações.  

 

Figura 34-  Variação das Temperaturas interiores (Ti), temperatura exterior (Te) e temperaturas 
superficiais (TSI1, TSI2) para a CV e CT no PM7 

4.2.8 PM8- 11 a 13 de maio  

 Temperaturas interiores e exteriores e Humidade relativa 

Esta medição foi realizada entre o dia 11 e 13 de maio, nestes dias o aquecimento já 

estava desligado desde dia 9 de abril, como já foi referido anteriormente.  A temperatura 

exterior variou entre os 4.3ºC e os 20.8ºC, esta manteve-se inferior às temperaturas 

interiores na maior parte do período de medição, gráfico da Figura 35. Relativamente às 

temperaturas interiores, as temperaturas em ambas as células mantiveram-se bastante 

próximas. No caso da CV, as temperaturas interiores variaram entre os 16.3ºC e os 

18.0ºC e na CT variaram entre os 15.4ºC e 18.4ºC. A humidade relativa continuou com 

percentagem mais elevada em relação às medições anteriores, visto que o aquecimento 

foi desligado e como era de esperar a humidade relativa interior aumentou. Os valores 

da humidade na CV mantiveram-se superiores ao longo da medição, tendo estes 

variado entre os 57.5% e 64.5% e 52.7% e 57.2% na CT.  
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Figura 35- Variação das Temperaturas interiores (Ti), Temperatura exterior (Te) e Humidade relativa 
(Hr) para a CV e CT no PM8 

4.3 Considerações Finais 

Na Tabela 4 estão referenciados os valores das temperaturas exteriores, interiores e 

coeficiente de transmissão térmica desde a PM3 à PM7 num estudo contínuo, na Tabela 

5 estão presentes os períodos de medição, PM1, PM4, PM5, PM6, PM7, PM8 referentes 

ao estudo termo-higrométrico em períodos de medição pontuais. Relativamente ao 

coeficiente de transmissão térmica, em ambas a cobertura contém valores obtidos 

experimentalmente bastante próximos dos valores calculados teoricamente, referidos 

no capítulo 3. Ao longo das medições onde foi possível obter este parâmetro, não houve 

grande variação dos valores. No PM4 houve um acréscimo do U para a CV e uma 

diminuição para a CT quando comparado com a PM3, visto ter sido um período de 

ocorrência de precipitação elevado com 84% de precipitação para 50% de precipitação 

na medição anterior. A partir desta medição, no PM5 e no PM6, o coeficiente de 

transmissão térmica estabilizou na CV, enquanto que na CT veio a diminuir. Quanto às 

temperaturas interiores, até ao PM6, verifica-se que as temperaturas interiores em 

ambas as células não variam muito. No PM7 e PM8 o aquecimento já estava desligado, 

o que levou a um decréscimo da temperatura interior para a CV e CT. Através dos 

valores de temperatura interior comparando com os da temperatura exterior, observa-

se que a CV tem mais influência na temperatura interior que CT, obtendo valores mais 

elevados quando a temperatura exterior é mais elevada. No caso do estudo termo-
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higrométrico, a Tabela 5 mostra como variaram as temperaturas (interior e exterior) e 

humidade relativa ao longo das 6 medições, visto na PM2 não ter sido possível a 

obtenção dos valores das temperaturas nem da humidade relativa. A temperatura 

interior manteve-se sempre superior na CV em relação à CT, tanto nos períodos de 

aquecimento como nos períodos sem aquecimento. O que leva a mostrar que a CV 

mantém o ambiente mais quente quando aquecido, quando comparada com a CT. 

Quanto à humidade relativa, durante os períodos de aquecimento (PM3 a PM6), pois o 

PM1 tinha aquecimento a relativamente pouco tempo e os valores ainda não estavam 

completamente estabilizados, a humidade variou entre os 11.2 % e os 24.3% na CV e 

na CT variou entre os 14.6% e os 24.2%. Quando o aquecimento começou a estabilizar, 

os valores de humidade variaram entre 31 % e os 40% na CV, já na CT variaram entre 

os 27% e 36%, acabando por diminuir depois do aquecimento desligado. Nas duas 

últimas medições como era de esperar aumentou para o intervalo de 45.5% a 64.5% no 

caso da CV e 40.2% a 57.2% na CT. Apresentam-se valores mais elevados na CV 

devido ao substrato estar saturado devido à precipitação recorrente no PM7 com 53% 

de precipitação e no PM6 com 71%. Concluindo de um modo geral, existe uma maior 

estabilização das condições interiores quando aquecido, tanto de temperaturas 

interiores como de humidade relativa. Ao longo dos períodos de medição, observou-se 

que na CV ocorrem menos flutuações de fluxos de calor e de temperaturas superficiais 

do que na CT. De todos os períodos, o período mais favorável foi o PM6, onde se 

verificam valores de coeficiente de transmissão térmica mais próximos dos calculados 

teoricamente.  
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Tabela 4- Tabela resumo de temperaturas exteriores, interiores e coeficiente de transmissão térmica 

 

 

Tabela 5- Tabela resumo de temperaturas exteriores, interiores e humidade relativa 

*As medições de Hr não são para os períodos de medições completas. 

 

Períodos 

de 

medição 

   

Te (ºC) 

Cobertura Verde 

CV 

Cobertura Tradicional 

CT 

Ti(ºC) 
U Ti(ºC) U 

Mín Máx Méd Mín Máx Méd Mín Máx Méd Mín Máx Méd Mín Máx Méd 

PM3 -3.8 16 4.2 33.3 40.1 37.3 0.76 0.88 0.82 32.2 35.7 34.0 1.44 1.46 1.45 

PM4 1.7 13.2 7.0 33.9 36.0 35.0 1.19 1.22 1.21 31.6 33.5 32.5 0.98 1.05 1.01 

PM5 -1.0 16.7 7.3 31.2 38.6 36.0 0.84 0.92 0.87 27.3 35.0 33.1 1.47 1.51 1.49 

PM6 2.0 21.7 9.2 33.2 37.8 35.7 0.85 0.92 0.88 26.8 34.1 32.8 1.41 1.46 1.44 

PM7 1.5 28.8 13.9 12.9 22.6 15.9 - - - 11.6 20.2 15.5 - - - 

Períodos 

de 

medição 

 

Te (ºC) 

Cobertura Verde 

CV 

Cobertura Tradicional 

CT 

Ti(ºC) 
Hr(%) Ti(ºC) Hr(%) 

Mín Máx Méd Mín Máx Méd Mín Máx Méd Mín Máx Méd Mín Máx Méd 

PM1 -3.8 16.0 6.5 29.6 36.8 34.2 11.2 43.4 23.3 29.0 32.8 31.6 16.1 37.9 26.9 

PM4 2.3 12.7 6.9 33.9 35.9 34.5 17.6 26.0 21.0 31.7 33.4 32.5 18.9 27.5 21.5 

PM5 -0.3 15.7 8.1 33.9 36.9 35.5 15.6 20.8 18.1 32.0 31.9 32.9 14.6 18.8 16.7 

PM6 5.6 21.0 11.5 33.6 36.4 35.2 18.5 24.3 21.3 31.8 33.9 32.5 18.9 24.2 21.7 

PM7 6.2 14.6 9.7 12.9 14.8 13.2 42.0 48.6 46.6 11.6 13.1 12.2 40.3 42.0 41.0 

PM8 4.3 20.8 9.7 16.3 18.0 17.0 57.5 64.5 61.0 15.4 18.4 16.7 52.7 57.2 53.9 
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5 APLICAÇÃO DO REGULAMENTO TÉRMICO DOS EDIFÍCIOS 

DE HABITAÇÃO 

5.1 Introdução 

Neste capítulo será aplicado o Regulamento dos Edifícios de Habitação às duas células 

de teste. A aplicação foi efetuada para quatro situações, duas para cada cobertura, uma 

utilizando o valor do coeficiente de transmissão térmica experimental (Uex) e o teórico 

(Ut). Posteriormente, analisaram-se e compararam-se os resultados obtidos. Apesar de 

se saber de antemão que a influência da cobertura verde apenas será visível na 

aplicação da regulamentação através da alteração do valor de U, considerou-se 

importante mostrar, em termos de valores, qual o impacto ao nível dos valores das 

necessidades de aquecimento e arrefecimento, e compará-las com a cobertura 

tradicional considerada. E alertar para o desajustamento da Regulamentação 

relativamente à realidade do comportamento térmico deste tipo de solução construtiva.  

5.2 Determinação dos dados climáticos 

Ambas as células de teste estão situadas no Campus da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, concelho de Vila Real, como já foi dito anteriormente e, como tal, 

pertence ao NUTS III zona do Douro, como é possível verificar na Tabela 6, tabela 01 

retirada do REH.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6- Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUTS III)[5]



CAPÍTULO V- APLICAÇÃO DO REGULAMENTO TÉRMICO DOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

(REH) 

81 
ESTUDO DO DESEMPENHO TERMO-HIGROMÉTRICO DE UMA COBERTURA VERDE EXTENSIVA 
 

5.2.1 Estação de arrefecimento 

Para o cálculo dos parâmetros climáticos foi necessário recorrer à expressão designada 

por [5]:             

X=Xref+a(Z-Zref) 

 X - Parâmetro climático     (Equação 2) 

 Z - altitude do local  

 Zref - altitude de referência 

 

Para se proceder aos cálculos foi necessário recorrer à seguinte tabela para determinar 

o Zref e o a de acordo com o parâmetro que queremos determinar, consoante a zona, 

neste caso zona Douro como está identificada na Tabela 7. 

 

 

Tabela 7- Valores de referência [5] 

 

A altitude das células de teste é de Z=462m. 

𝐺𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝐺𝐷𝑟𝑒𝑓 + 𝑎 ∗ (𝑍 − 𝑍𝑟𝑒𝑓)  

                                𝐺𝐷 = 1764 + 1400 ∗ (0.462 − 0.579) = 1600.2º𝐶       (Equação 3) 

 

𝑀𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑀𝑟𝑒𝑓 + 𝑎 ∗ (𝑍 − 𝑍𝑟𝑒𝑓) 

                                                   𝑀𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 6.9 + 0 = 6.9 meses             (Equação 4) 
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                                          𝜃𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 =  𝜃𝑟𝑒𝑓 + 𝑎 ∗ (𝑍 − 𝑍𝑟𝑒𝑓)                 (Equação 5) 

𝜃𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 6.3 + (−4) ∗ (0.462 − 0.579) = 6.77º𝐶 

Após correção dos parâmetros, obtemos com precisão a nossa zona climática de 

inverno, I2, de acordo com a Tabela 8. 

 

Tabela 8- Critérios para a determinação da zona climática de Inverno [5] 

 

5.2.2 Estação de aquecimento 

Para se proceder ao cálculo da zona climática de verão, retirou-se os dados através da 

tabela abaixo indicada, Tabela 9. 

 

 

Tabela 9- Valores de referência e declives para ajuste em altitude para a estação convencional [5] 
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                         𝜃𝑒𝑥𝑡, 𝑣 =  𝜃𝑟𝑒𝑓 + 𝑎 ∗ (𝑍 − 𝑍𝑟𝑒𝑓)            (Equação 6) 

𝜃𝑒𝑥𝑡, 𝑣 = 22.7 + (−6) ∗ (0.462 − 0.579) = 23.4ºC 

A duração da estação de arrefecimento é de 4 meses, segundo o regulamento no ponto 

2.2 parâmetro 1 da página 105. Após a correção dos parâmetros, obtemos com precisão 

a zona climática de verão, V3, de acordo com a Tabela 10. 

Tabela 10- Critérios para a determinação da zona climática de Verão [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11- Quadro resumo dos parâmetros climáticos

Dados Climáticos 

Descrição Valor 

Altitude 462m 

  Graus-dia (18ºC) 1600.2 ºC 

Temperatura média exterior (I / V) 6.77ºC / 23.4ºC 

Zona Climática de inverno I2 

Zona Climática de verão V3 

Duração da estação de aquecimento 6.9 meses 

Duração da estação de arrefecimento 4.0 meses 

Energia solar média (Gsul) 135KWh/m2 
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Figura 36- Parâmetros climáticos [43] 

5.3 Caraterísticas das células de teste 

As células de teste são de “tipologia T0”, com uma área útil do pavimento de 5.44 m2, 

um pé direito de 2.54 m2, e com um volume total de 13.82m3. 

5.4 Coeficiente de transmissão térmica 

• Cobertura 

Para o cálculo do coeficiente de transmissão térmica das duas soluções de cobertura, 

foram utilizados os valores de Ut e Uex durante os ensaios. O valor experimental de U 

para a CT tem-se Uct=1.46 W/m2ºC e para a CV tem-se Ucv=0.92 W/m2ºC. Dos 

valores de U obtidos experimentalmente, foram utilizados os valores de U mais 

desfavoráveis do PM6.  

A cobertura é constituída por uma laje aligeirada de 20cm de espessura, com vigotas 

de betão pré-esforçado, abobadilhas e uma camada de compressão de betão. Como 

se trata de uma cobertura verde, esta é constituída por uma membrana de 

impermeabilização, camada de proteção, camada drenante, camada filtrante, camada 

de substrato e por fim uma camada de vegetação. 

Consultando o ITE50, obteve-se o valor de Ut para a cobertura verde de 1,05 W/m2ºC. 

 

Figura 37- Cobertura [4] 
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Para a cobertura tradicional, obteve-se o coeficiente de transmissão térmica teórico de 

1,30 W/m2ºC. 

• Parede exteriores 

As paredes exteriores apresentam a mesma solução construtiva para ambas as células. 

São paredes simples de alvenaria em bloco térmico com 25 cm de espessura, com 

isolamento ETICS, constituído por placas de XPS de 8 cm, rebocado pelo interior com 

2 cm de espessura e com acabamento em cor clara pelo exterior com 2 cm. Consultando 

o ITE50, retiraram-se os seguintes valores teóricos para as paredes exteriores: 

 

Tabela 12- Coeficiente de transmissão térmica das paredes exteriores 

 

Figura 38- Paredes exteriores [43] 

• Vão opaco 

Em ambas as coberturas o único vão opaco existente é a porta, a porta é em alumínio 

lacado com corte térmico, as dimensões destas são 0.80x1.90m.  

Figura 39- Vão opaco [43] 

Paredes exteriores 

Elementos construtivos e (m) ʎ (W/m ºC) R (m2 ºC/W) 

Rsi (ascendente) - - 0,13 

Argamassa e reboco tradicional 1800-2000 0,02 1,3 0,015 

Alvenaria em bloco térmico 0,25 - 0,62 

XPS 0,08 0,037 2,162 

Argamassa de reboco não tradicional 1350 0,02 0,7 0,029 

Rse(ascendente) - - 0,04 

Total  0,37 - 3,00 

Coeficiente de transmissão térmica  0,33 W/m2ºC 
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• Pavimento térreo 

A constituição do pavimento é igual para as duas células de teste. Estas são constituídas 

por fundações são do género ensoleiramento geral, sendo estas constituídas por uma 

camada de brita e uma laje de betão. O pavimento contém isolamento pelo interior em 

XPS com 8 cm de espessura. Consultando o ITE50 retiraram-se os seguintes valores 

para o pavimento térreo. 

 

Tabela 13- Coeficiente de transmissão térmica do pavimento térreo 

 

Figura 40- Pavimento térreo [43] 

 

• Pontes térmicas lineares 

Em ambas as células existem dois tipos de ligação entre elementos, sendo estas, as 

fachadas com pavimentos térreos e duas paredes verticais com ângulo saliente. Através 

da folha de cálculo foram obtidos os seguintes valores, Figura 41: 

 

Figura 41- Pontes térmicas lineares [43] 

Pavimento térreo 

Elementos construtivos e (m) ʎ (W/m ºC) R (m2 ºC/W) 

Rsi (ascendente) - - 0,1 

XPS 0,08 0,037 2,16 

Laje de betão  0,2 2,5 0,08 

Total  0,28 - 2,34 

Coeficiente de transmissão térmica  0,43 W/m2ºC 
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5.5 Determinação da inércia térmica 

A inércia térmica depende da massa superficial útil de cada um dos elementos de 

construção (paredes, pavimentos, coberturas), envolventes ou interiores dessa fração, 

a expressão é designada por: 

 

 

 

 

 

 

Para ambas as células de teste, temos presente elemento da envolvente exterior ou 

envolvente interior, que corresponde a EL1, neste caso referente às paredes exteriores 

e cobertura. Está também presente EL2, elementos em contato com o solo, que 

corresponde ao pavimento. 

• EL1- paredes exteriores 

O valor de Msi nunca poderá ser superior a 150kg/m2 , de acordo com o REH. Para este 

parâmetro são consideradas as massas do bloco térmico e as massas do reboco 

interior. Para a massa do bloco térmico utilizou-se os dados da Artebel [43], como é 

identificado na Figura 42,  

 

Figura 42- Caraterísticas do bloco térmico [44] 

𝐼𝑡 =  
∑𝑀𝑠𝑖 ∗ 𝐴𝑖

𝐴𝑝
 

Msi - Massa superficial útil do elemento I [kg/m2] 

Si - área da superfície interior do elemento i [m2] 

Ap - área útil do pavimento 
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Como o valor de Msi=211,5 kg/m2 é superior a 150 kg/m2, então o valor de Msi para as 

paredes exteriores é igual a 150 kg/m2 para as duas células de teste.  

Tabela 14- Inércia térmica das paredes exteriores [43] 

• EL1- coberturas exteriores 

Para a cobertura verde, os parâmetros que entram no cálculo da inércia térmica são os 

seguintes: laje aligeirada, solo e todas as restantes camadas. Como é possível observar 

na Figura 43, o peso próprio da laje é de 288 kg/m2. Como este valor já é superior a 150 

kg/m2, logo o valor passa a ser Msi=150 kg/m2. Portanto, o impacto das restantes 

camadas destacando-se o solo e a vegetação não foi considerado. 

 

Figura 43- Elementos de cálculo de laje aligeirada [45] 
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Tabela 15- Inércia térmica da cobertura verde e cobertura tradicional [43] 

No caso da cobertura tradicional, para o cálculo desta só entra o valor da laje aligeirada, 

que se mantém igual ao da cobertura verde.  

• EL2- Pavimento térreo  

No caso do pavimento, ambas as células de teste têm a mesma constituição. Desta 

forma, como estas tem como isolamento térmico placas de XPS no interior, e visto que 

no regulamento o Msi=massa desde o isolamento térmico até a face interior, como o 

isolamento está na face interior o Msi=0 kg/m2. 

 

Tabela 16- Inércia térmica de pavimentos térreos [43] 

A classe de inércia é igual para ambas as células de teste, apresentando uma inércia 

térmica forte. 

5.6 Cálculo das necessidades nominais de energia útil por m2 área 

útil do pavimento, por estação de aquecimento (Nic). 

Apresentam-se de seguida os valores das necessidades nominais de energia útil para 

a estação de aquecimento para as duas soluções de cobertura, calculados com Ut, 

Tabela 17 e 18.  
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Tabela 17- Necessidades nominais de energia útil para aquecimento da cobertura verde com Ut [43] 

 

Tabela 18- Necessidades nominais de energia útil para aquecimento da cobertura tradicional com Ut 
[43] 

 

Relativamente ao quadro das necessidades anuais de energia útil para aquecimento da 

cobertura verde e da cobertura tradicional, verificou-se que ambos os valores são 

superiores ao do limite máximo das necessidades anuais (Ni), Tabela 19.   
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Tabela 19- Limite das necessidades nominais de energia útil para aquecimento da cobertura verde com 
Ut [43] 

Nas Tabelas 20 e 21 apresentam-se os valores das necessidades nominais de energia 

útil para a estação de aquecimento para as duas soluções de cobertura, calculados com 

Uex. Comparando com os valores limite na Tabela 19, observa-se que na cobertura 

tradicional estas também contêm valores superiores ao do limite das necessidades para 

aquecimento. Os valores mais baixos encontram-se na CV em comparação com a CT. 

Tabela 20- Necessidades nominais de energia útil para aquecimento da cobertura verde com Uex [43] 
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Tabela 21- Necessidades nominais de energia útil para aquecimento da cobertura tradicional com Uex 

[43] 

 

5.7 Cálculo das necessidades nominais de energia útil por m2 área 

útil do pavimento, por estação de arrefecimento (Nvc) 

Relativamente às necessidades nominais anuais de energia para arrefecimento 

utilizando o Ut, para a cobertura verde e cobertura tradicional, Tabela 22 e 23, 

respetivamente e comparando com os valores limite na Tabela 24, conclui-se que 

ambos estão acima dos valores limite.  

Tabela 22- Necessidades nominais de energia útil para arrefecimento da cobertura verde com Ut [43] 
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Tabela 23- Necessidades nominais de energia útil para arrefecimento da cobertura tradicional com Ut [43] 

 

Tabela 24- Limite das necessidades nominais de energia útil para arrefecimento da cobertura 

tradicional [43] 

Utilizando o Uex, obtiveram-se os valores expressos nas Tabelas 25 e 26. Comparando 

estes valores com os da Tabela 24, entende-se que estes também são superiores aos 

valores limite. A cobertura verde tanto com o Ut como com o Uex mantêm valores mais 

baixos do que a cobertura tradicional. 

Tabela 25- Necessidades nominais de energia útil para arrefecimento da cobertura verde com Uex 
[43] 
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Tabela 26- Necessidades nominais de energia útil para arrefecimento da cobertura tradicional com 
Uex [43] 

5.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta secção são analisados os resultados das necessidades anuais de aquecimento 

e arrefecimento e a classe energética referente a cada uma das células de teste. O valor 

de U para a realização destes cálculos foi o U calculado teoricamente e o U obtido 

experimentalmente.  

Como se observa nas Tabelas 27 e 28, os valores das necessidades de aquecimento e 

arrefecimento na cobertura tradicional são superiores aos da cobertura verde. Apesar 

de ambas as células terem a mesma classe energética, classe C. No caso das 

necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento, a CT teve um aumento 

de 6.9% em relação à CV, nas necessidades para arrefecimento o aumento foi de 8.14% 

para Ut. 

 

Tabela 27- Balanço energético da cobertura verde calculado com Ut [43] 
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Tabela 28- Balanço energético da cobertura tradicional calculado com Ut [43] 

No caso do Uex como se verifica nas Tabelas 29 e 30, a cobertura tradicional continua 

com valores superiores ao da cobertura verde. Neste caso, as necessidades nominais 

anuais de energia útil para aquecimento a CT tiveram um aumento de 15.5% em relação 

à CV, para as necessidades de arrefecimento o aumento foi de 38.1%. 

Na cobertura verde, o valor teórico é superior ao valor experimental, tal como os valores 

das necessidades são superiores também. A classe energética mantém-se a C para a 

célula de teste. 

No caso da cobertura tradicional ocorre o inverso, o valor experimental é superior ao 

valor teórico, tal como as necessidades são superiores no caso do Uex.  

 

Tabela 29- Balanço energético da cobertura verde com valor de Uex [43] 



CAPÍTULO V- APLICAÇÃO DO REGULAMENTO TÉRMICO DOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

(REH) 

 

96 
ESTUDO DO DESEMPENHO TERMO-HIGROMÉTRICO DE UMA COBERTURA VERDE EXTENSIVA 

 

Tabela 30- Balanço energético da cobertura tradicional com valor de Uex [43] 

 

5.9 Considerações Finais 

Através da realização de folhas de cálculo do Itecons, foi possível observar que os 

valores obtidos na realização destas foram sempre superiores aos valores de referência, 

tanto para a CV como a CT os valores de Ut e Uex como se pode verificar na Tabela 

31. 

Quando comparados são valores com pouca diferença significativa, o mesmo acontece 

com as necessidades de arrefecimento e aquecimento. De todos os valores os que se 

encontram mais perto dos de referência são os da CV com o Uex. 

Nos resultados obtidos observa-se que na CT teve um aumento quando utilizado o U 

experimental, tanto para as necessidades de arrefecimento como de aquecimento, o 

oposto ocorre na CV, sendo estas diferenças pouco significativas.  

No estudo experimental verifica-se uma estabilização das condições interiores, existindo 

menos flutuações das temperaturas interiores e fluxos de calor na cobertura verde 

quando comparada a cobertura tradicional. Outro aspeto que se pode concluir é que a 

integração da CV permitiu uma redução da humidade no interior desta.  

Contudo a aplicação do REH quando comparado com os resultados obtidos 

experimentalmente não demonstra o contributo da instalação de uma CV, verificado no 

estudo experimental do comportamento térmico. 
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Tabela 31- Tabela resumo dos resultados das necessidades do Ut e Uex para a CV e CT 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusões Finais 

As coberturas verdes garantem uma boa qualidade de vida. Em zonas onde existe 

excesso de poluição é uma mais valia para combater o efeito de ilha de calor, pois estas 

contêm plantas que melhoram a qualidade o ar e regulam a temperatura. Para além 

destes benefícios ambientais também contêm benefícios sociais, dentro destes 

salientam-se os jardins de cobertura que para além de uma melhoria estética nos 

edifícios contribuem para os utilizadores terem um espaço de lazer onde podem 

socializar.  

A utilização de coberturas verdes contribui para a eficiência energética de um edifício, 

estabilizando a temperatura ambiente no interior do edifício tornando-o desta forma mais 

confortável, reduzindo o consumo de energia associado à aquisição de equipamentos 

de aquecimento/arrefecimento.   

Neste âmbito, de forma a contribuir para o conhecimento deste tipo de solução, efetuou-

se um estudo comparativo entre uma cobertura verde e uma cobertura tradicional de 

chapa metálica, recorrendo a trabalho experimental. Durante as medições tiveram lugar 

alguns acontecimentos que criaram dificuldades na obtenção dos dados, onde nem 

sempre foi possível retirar todos os valores necessários ao cálculo do coeficiente de 

transmissão térmica. Estando perante elementos horizontais, houve alguma dificuldade 

na fixação dos instrumentos de medição na cobertura. Inicialmente foram colocados os 

equipamentos de medição, com fita cola, mas à medida que a temperatura interior ia 

aumentando devido ao aquecimento, a fita cola acabava por descolar e por sua vez os 

elementos também. A solução encontrada para solucionar este problema foi a utilização 

da cola térmica.  

Relativamente à análise de resultados, a cobertura verde oferece uma maior 

estabilização das condições interiores em período de aquecimento. Durante as 

medições percebeu-se que a CV traduz menos flutuações de fluxos de calor e de 

temperaturas superficiais quando comparada com a CT. Quanto ao estudo termo-

higrométrico, acontece a mesma situação, quando aquecido o ambiente os valores de 

temperatura interior e humidade relativa mantém-se mais próximos uns dos outros sem 

grandes oscilações, quando estes foram desligados como seria de esperar, houve um 

decréscimo da temperatura interior e um acréscimo da humidade relativa. Inicialmente 

enquanto as células de teste tinham o aquecimento ligado a humidade relativa na CV 
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variou entre os 11% e os 26.0%, apesar de na primeira medição o máximo que a 

humidade relativa atingiu foi de 43%, nessa altura ainda não havia estabilização das 

condições interiores. No caso da CT, a humidade relativa variou entre os 16% e os 

27.5%. Quando os aquecedores foram desligados, a humidade relativa da CV variou 

entre os 42% e os 64.5%, enquanto que na CT os valores variaram entre os 40.3% e os 

57.2%. Relativamente à temperatura interior, esta manteve-se mais elevada na CV do 

que na CT, atingindo um valor máximo de 36.9ºC e de 33.9ºC, respetivamente.  

Através da aplicação do REH e quando comparados os resultados obtidos nas folhas 

de cálculo do Itecons com os resultados obtidos experimentalmente, percebe-se que 

este não mostra o contributo do desempenho térmico de uma cobertura verde.  

De um modo geral, a cobertura verde mostrou melhor comportamento térmico do que a 

cobertura tradicional.  
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6.2  Trabalhos futuros  

No âmbito de melhorar o desempenho térmico dos edifícios é necessário recorrer a 

construções mais sustentáveis, exemplos destas são as coberturas verdes. Para a 

contribuição desta temática, sugere-se os seguintes trabalhos futuros: 

 

- Determinação do desempenho térmico para diferentes condições climáticas usando 

software de simulação; 

- Estudo de diferentes soluções construtivas de coberturas verdes; 

- Análise de custo e cálculo de período de retorno referentes à instalação de uma  

cobertura verde; 

- Estudo do comportamento acústico; 

- Medição dos consumos reais de energia para posterior comparação entre as células 

de teste; 

- Avaliação do impacto da presença de água no comportamento térmico da Cobertura 

Verde; 

- Proposta de alteração no Regulamento de Edifícios de Habitação no sentido de 

contabilizar a influência de Coberturas Verdes nas condições termo-higrométricas 

interiores.  
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