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RESUMO 

Com o desenvolvimento da regulamentação há uma tendência para o aumento das 

preocupações com a eficiência energética dos espaços onde as pessoas habitam. 

O objetivo desta pesquisa é o estudo de diferentes soluções construtivas e de sistemas, de 

forma a se obter uma maior eficiência energética de um edifício, reduzindo-se as necessidades 

energéticas do mesmo. Desta forma, analisam-se possíveis alternativas que permitam, através 

de sucessivas melhorias ao nível da envolvente exterior, dos vãos envidraçados, da ventilação 

e dos equipamentos de climatização e de preparação de águas quentes sanitárias (AQS) 

contemplados no regulamento, reduzir o consumo final de energia e assim otimizar o mais 

possível o desempenho energético do edifício. 

Posteriormente, estuda-se o impacto dos referidos equipamentos e da zona climática na 

classificação energética da edificação. 

Os resultados mostram que é possível atingir excelentes comportamentos térmicos de frações, 

sem um aumento significativo de custos. Cada vez mais é necessário fazer a diferença na 

construção, o que é conseguido com a implementação de soluções arquitetônicas que 

proporcionem um maior conforto interior. Por outro lado a evolução regulamentar está a 

motivar um aumento da exigência dos clientes, obrigando os nossos promotores / construtores 

imobiliários a apresentarem edifícios cada vez mais eficientes, com certificados energéticos 

de elevada classificação. 

Palavras-chave: Eficiência energética, energia renovável, soluções construtivas e de 

sistemas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O conflito de interesses entre o desenvolvimento econômico e o ambiente - consubstanciado 

numa procura de benefícios imediatos com desconsideração das conseqüências a longo prazo 

- conduziu a um estado de urgência global, deparando-se o planeta, no presente, em termos 

ambientais, com graves problemas de contaminação e degradação dos ecossistemas, 

esgotamento de recursos, crescimento descontrolado da população mundial, erosão da costa 

marítima, conflitos destrutivos, perda de diversidade biológica e cultural e o aparecimento de 

megacidades com altas concentrações de emissões de poluentes (Figura 1.1), criando as 

maiores dificuldades à habilidade e potencialidade das várias correntes científicas em avaliar 

e recomendar as soluções adequadas. As variadas tentativas das instituições políticas e 

econômicas em contrariar tais mudanças não estão a resultar. A porta aberta para opções das 

gerações vindouras importa para a geração atual o dever de começar a trabalhar, de forma 

conjunta, em termos nacionais e internacionais. 

 

Figura 1.1 - Chicago 1995, fotografia de Gary Braasch. 

Em 1983 as Nações Unidas nomearam uma comissão internacional para propor estratégias de 

desenvolvimento sustentável. 

Esta comissão, presidida pelo Primeiro-Ministro Norueguês Gro Harlem Brundtland, publicou 

em 1987 um relatório intitulado “Our Common Future” – que ficou conhecido como 

“Brundtland Report” – o qual foi um instrumento desencadeador de uma larga escala de 

ações, nomeadamente as Reuniões Mundiais de desenvolvimento sustentável promovidas 

pelas Nações Unidas em 1992 (Conferência do Rio) e 2002 (Conferência de Joanesburgo), a 

Convenção Internacional das Mudanças Climáticas e os programas mundiais “Agenda 21”. 
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Aquele relatório conclui que a continuação da situação atual de consumo energético 

desmedido, sobretudo pela queima de combustíveis fósseis, determinará o agravamento do 

efeito de estufa, poluição e acidificação do ar e, conseqüentemente, o agravamento das 

alterações climáticas, sem prejuízo de possíveis acidentes nucleares (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 - Efeito das alterações climáticas nos glaciares. 

Assim, é fundamental para um desenvolvimento sustentável, seguir um caminho que leve à 

redução da utilização de energia, não enquanto redutora da escassez de energia essencial, mas 

enquanto controladora eficiente do uso produtivo da energia primária. 

A última Reunião Mundial para o desenvolvimento sustentável mostrou que inúmeras 

organizações internacionais e nacionais, corporações transnacionais e organizações não 

governamentais assumiram já como verdadeira missão humanitária o desenvolvimento 

sustentável, o que se revelou um ponto bastante favorável. Negativamente, foi observado que 

os resultados ambientais estavam bastante abaixo do esperado, sendo absolutamente 

necessário ultrapassar o fato de ainda não existir nenhum indicador de sustentabilidade que 

seja universalmente aceite e que se revele como o denominador comum de toda a estratégia a 

seguir. 

Nos próximos 50 anos, a Comunidade Internacional vai ter a oportunidade de produzir os 

mesmos níveis de energia, mas utilizando apenas metade da energia primária atualmente 

consumida. 

Tal requer profundas alterações e mudanças estruturais nas relações sócio-econômicas e nos 

meios produtivos, tecnológicos, políticos e institucionais. Será, sem dúvida, um dos maiores 

desafios a impor á Humanidade para a sua própria sobrevivência. 
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1.1. CONTEXTO NACIONAL ENERGÉTICO E AMBIENTAL 

A redução dos custos da energia e a cada vez maior vulgarização do seu uso, verificados após 

o desencadeamento da Revolução Industrial, em paralelo com a cada vez maior procura do 

bem-estar das populações, importou, conseqüentemente, o exponencial aumento do seu 

consumo.  

Este consumo exacerbado levou à grave escassez de várias matérias-primas assim como a 

uma grave crise ambiental. Estes indicadores, por si só, deveriam ter levado toda a 

Comunidade Mundial politicamente organizada á tomada de medidas drásticas adequadas ao 

significativo abrandamento do consumo energético. Contudo, somente com as crises 

petrolíferas de 1973 e 1979 foram tomadas medidas com vista á redução do consumo 

energético e á elevada dependência do petróleo. 

A energia pode ser utilizada na forma de calor ou potencial mecânico, sendo para tal obtida 

pela queima de combustíveis, divisão da estrutura nuclear de átomos, radiação solar, etc. 

As fontes de energia dividem-se em dois grandes tipos: fontes renováveis ou alternativas e 

fontes não renováveis, fosseis ou convencionais. 

As fontes de energia renováveis são inesgotáveis ou podem ser repostas a curto ou médio 

prazo, espontaneamente ou por intervenção humana. Estas fontes encontram-se já em difusão, 

havendo a consciência mundial da sua importância futura quer em termos da nova economia 

global a implantar no mercado mundial quer em termos da preservação planetária, sobretudo 

ambiental. 

 

Figura 1.3 - Fontes de energia renováveis. 
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No presente, a procura e desenvolvimento da energia assenta (ainda) fundamentalmente nas 

fontes de energia não renováveis, com tecnologia difundida mas com elevado impacto 

ambiental, importando inverter esta tendência por forma a tornar o seu consumo mais 

eficiente e substituindo-o gradualmente por energias renováveis limpas. 

 

Figura 1.4 - Fontes de energia não renováveis. 

Em termos do mercado energético residencial, o petróleo, a eletricidade e o gás natural são as 

fontes energéticas mais vulgarizadas e importantes, sendo que a combustão de biomassa 

(madeira, resíduos, etc.) e de carvão são meios ainda utilizados por cerca de 3 bilhões de 

pessoas, sendo este último o mais poluente em termos da emissão de CO2, SO2, NOx e 

partículas, logo seguido do petróleo. Adicionalmente, a queima de carvão importa ainda a 

emissão de vários poluentes, com malefícios para a saúde privada e pública, tais como 

monóxido de carbono, formalaído e matéria orgânica cancerígena, estando a exposição a estes 

poluentes associada a doenças como cancro do pulmão, infecções respiratórias, entre outras. 

A promoção alternativa da utilização de outros combustíveis com queima mais limpa tanto 

para o ecossistema ambiental como para a saúde dos utentes, como o gás natural, tornou-se 

essencial, devendo ser utilizado em equipamentos para aquecimento em edifícios residenciais, 

substituindo outras fontes tradicionais poluentes. 

1.1.1. POLÍTICA ENERGÉTICA E AMBIENTAL 

Nos últimos 150 anos o clima tornou-se progressivamente mais instável e mais quente, sendo 

que se nada for feito tal instabilidade tenderá a acentuá-lo e a afetá-lo cada vez mais 
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negativamente, com repercussões nos recursos hídricos, nas zonas costeiras, na agricultura, na 

saúde humana, na energia e na biodiversidade. 

A ocorrência destas alterações climáticas está diretamente relacionada com o crescimento das 

emissões dos Gases de Efeito de Estufa (GEE), em que o dióxido de carbono (CO2) assume 

um papel preponderante não deixando também de serem relevantes outros gases como o 

metano (CH4), os óxidos de azoto (NOx) e os compostos fluorados. As emissões de CO2 e de 

NOx produzidas pelo Homem são majoritariamente atribuídas ao sector energético e aos 

transportes. 

O Protocolo de Quioto, aprovado no âmbito das Nações Unidas em 1997 visou a reposição 

das emissões de gases com efeito de estufa, no período 2008-2012, nos níveis de emissão 

registrados em 1990. Aos Países Subscritores foram impostos os níveis de redução de Gases 

de Efeito de Estufa (GEE). 

A União Européia constitui uma das signatárias do protocolo, comprometendo-se a reduzir, 

como um todo, em 8% as suas emissões de GEE, no período de 2008 a 2012, em relação aos 

níveis existentes no ano de referência (1990). Como a situação geográfica e econômico-social 

dos diversos Estados-Membros é diversa, foi celebrado entre estes um acordo com objetivos 

comuns e partilha de responsabilidades. A taxa de esforço que foi pedido a Portugal não foi a 

mesma que foi pedida, por exemplo, à Alemanha ou ao Reino Unido. Em Março de 2002 e ao 

abrigo do acordo de “partilha de responsabilidades”, Portugal acordou limitar o aumento de 

emissões de GEE em 27% nesse período (Figura 1.5). 

Com vista a quantificar o esforço necessário para Portugal cumprir este Protocolo, foi criado, 

em Julho de 2004, o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) no qual foram 

definidas políticas e medidas necessárias nos vários sectores, assim como os instrumentos 

necessários para o seu cumprimento. Também foi proposta uma monitorização contínua das 

emissões de GEE e uma maleabilidade do PNAC de forma a possibilitar ajustes necessários, 

conforme a resposta dada nos vários sectores. 
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Figura 1.5 - Compromissos de Quioto para os países da E15, em 2010 face a 1990. 

Mesmo assim, o objetivo está longe de ser alcançado. Os últimos dados inventariados para 

Portugal relativos aos principais GEE (CO2, CH4 e N2O), excluindo as emissões e remoções 

da floresta e alterações do uso do solo, evidenciam que ao longo do período 1990-2007 a 

emissão destes gases cresceu a um ritmo médio de 2% por ano, situando-se, em 2007, cerca 

de 37% acima do valor de 1990, ou seja, aproximadamente 10 pontos percentuais acima da 

meta estabelecida para 2008-2012. Este acréscimo resulta de um aumento, no período 

analisado, de 44% e 27% das emissões de CO2 e CH4, respectivamente. 

No entanto, depois de um aumento significativo das emissões verificado nos anos 90, a 

tendência tem sido, nos anos mais recentes, para uma certa estabilização, sendo que, de 

acordo com o Relatório do Estado do Ambiente de 2008, a partir de 2005 registrou-se um 

decréscimo das mesmas (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6 - Emissões de GEE e compromissos em 2008-2012 para Portugal. 

O crescimento acelerado das emissões de GEE deve-se, sobretudo, ao aumento do consumo 

de energia e ao aumento do recurso ao carbono na produção da mesma. Analisando por sector 

de atividade, entre 1990 e 2007 as emissões provenientes dos transportes aumentaram 



INTRODUÇÃO 

 7 

aproximadamente 94% e as resultantes da produção e transformação de energia cerca de 23%. 

Esta situação reflete a forte dependência de Portugal em relação aos combustíveis fósseis para 

a produção de eletricidade e no sector dos transportes. 

A redução de emissões deste tipo de gases surge como uma das grandes linhas de orientação 

da política energética, a par da valorização dos recursos energéticos endógenos (renováveis) e 

conseqüente redução da dependência externa, e da redução dos custos da energia como fator 

de competitividade da economia. 

Para a política energética nacional são fundamentais para a redução das emissões os seguintes 

vetores: 

 Introdução e consolidação do gás natural como fonte de abastecimento de energia; 

 Fomento das energias renováveis; 

 Utilização racional de energia em todos os segmentos consumidores; 

 Regulamentação da utilização de energia em edifícios, nos transportes, nos grandes 

consumidores industriais; 

 Incorporação progressiva das externalidades resultantes do uso da energia nos preços de 

produtos energéticos. 

Como instrumentos privilegiados para o sucesso das linhas de política enumeradas, salientam-

se a política de preços de compra pela rede pública da eletricidade produzida a partir de 

energias renováveis, a reforma fiscal dos combustíveis através da introdução de componentes 

ecológicas, os acordos voluntários com os grandes consumidores e políticas de apoio à 

introdução de novas tecnologias. 

1.1.2. CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR ENERGÉTICO 

No presente o consumo energético não se encontra distribuído de forma equitativa, sendo que 

os Países mais desenvolvidos têm consumos bastante mais elevados do que a média mundial. 

Atentos os resultados estatísticos da International Energy Agency (IEA), a América do Norte 

e a União Européia, cuja população conjunta representa 12,6% da população mundial, 

consomem 36,3% do total de energia primária à escala mundial, com um consumo de energia 
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primária per capita na América do Norte no ano de 2007 de 7,79 tep/pessoa, valor muito 

acima da média mundial (1,82 tep/pessoa - Tabela 1.1 e Figura 1.7). 

 

POPULAÇÃO 
CONSUMO DE 

ENERGIA PRIMÁRIA 

CONSUMO DE ENERGIA 

PRIMÁRIA PER CAPITA 

 

[MILHÕES 

HAB.] 
[MTEP] [TEP/HAB.] 

PORTUGAL 10,61 25,07 2,36 

UNIÃO EUROPÉIA 495,95 1758,85 3,55 

AMÉRICA DO NORTE 335,06 2609,31 7,79 

MUNDIAL 6609,27 12029,27 1,82 

Tabela 1.1 - Consumo de energia primária em 2007. 

 

Figura 1.7 - Consumo de energia primária em 2007. 

Constituem também indicadores energéticos importantes o consumo de eletricidade e as 

emissões de CO2. 

A partir da Tabela 1.2 e Figura 1.8 é possível verificar que as tendências seguidas por estes 

indicadores são semelhantes às observadas no consumo de energia final. Segundo a IEA, a 

América do Norte e a União Européia têm novamente grande impacto a nível mundial, 

representando 43,1% do consumo de eletricidade e 35,5% do total de emissões de CO2. 

 
POPULAÇÃO 

CONSUMO DE 

ELETRICIDADE 

CONSUMO DE 

ELETRICIDADE PER 

CAPITA 

EMISSÕES DE 

CO2 

EMISSÕES DE 

CO2 PER CAPITA 

  
[MILHÕES 

HAB.] 
[TWH] [KWH/HAB.] [MT DE CO2] [T CO2/HAB.] 

PORTUGAL 10,61 51,56 4861 55,20 5,20 

UNIÃO EUROPÉIA 495,95 3168,21 6388 3926,39 7,92 

AMÉRICA DO 

NORTE 
335,06 4673,49 13948 6342,24 18,93 

MUNDIAL 6609,27 18186,94 2752 28962,43 4,38 

Tabela 1.2 - Consumo de eletricidade e emissões de CO2 em 2007. 
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Figura 1.8 – Consumo de eletricidade e emissões de CO2 em 2007. 

Analisando os dados anteriores relativos à União Européia, Portugal traduz apenas 1.4% do 

total de emissões de CO2, 1,6% do total de consumo de eletricidade e 1,4% do consumo de 

energia primária. Comparativamente, os consumos e emissões de CO2 per capita em Portugal, 

estão um pouco abaixo da média Européia, mas acima das médias Mundiais. 

No que toca à evolução do consumo de energia registrada em Portugal é de notar que, após 

um período de grande crescimento ao longo da década de 90, o mesmo apresenta nos últimos 

anos uma tendência estabilizadora. Segundo a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 

em termos absolutos, o consumo de energia no final em 2007 encontrava-se na casa dos 18,13 

MTep (milhões de toneladas equivalente de petróleo). 

 

Figura 1.9 - Evolução do consumo de energia em Portugal. 

Como já referido supra, a utilização de fontes de energia renováveis apresenta como 

vantagens reduzidos impactos ambientais, aproveitamento de fontes energéticas endógenas 

(limitando a dependência externa), e aspectos como a descentralização e aproveitamento em 

pequena escala, próximo dos centros consumidores. 
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Como se pode constatar na Tabela 1.3, tem-se verificado um aumento gradual do consumo de 

energias renováveis desde 1994. No entanto, devido ao grande crescimento do consumo de 

energia final registrado na década de 90, a razão entre o consumo de energias renováveis e o 

consumo de energia final até ao ano 2000 teve um grande decréscimo, fato que pode ser 

comprovado através da Figura 1.10. 

Desde então, tem-se verificado uma certa estabilização com a variação verificada anualmente 

para estes dois tipos de consumos mais proporcional. 

  1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

C.E.F. 

[Mtep] 
11,66 12,65 13,17 14,28 15,79 17,39 17,81 18,20 18,35 18,74 18,64 18,45 18,13 

C.E.R. 

[Mtep] 
1,76 1,65 1,59 1,63 1,63 1,63 1,67 1,64 1,69 1,70 1,72 1,73 1,74 

C.E.F./C.E.R. 15,08% 13,02% 12,09% 11,41% 10,32% 9,39% 9,36% 9,00% 9,20% 9,09% 9,23% 9,36% 9,62% 

Tabela 1.3 – Consumo anual de energia final e de energias renováveis e razão C.E.R./C.E.F. em Portugal. 

 

Figura 1.10 - Razão entre o consumo anual das energias renováveis e o consumo de energia final em Portugal. 

Relativamente ao consumo energético por sector, verifica-se uma forte incidência no sector 

industrial, no sector de Transportes e ainda no sector dos edifícios -representado pelo 

residencial e de serviços - ao qual está associado cerca de 29% do consumo de energia final 

do País. 

Por outro lado, sendo as fontes energéticas correspondentes diversificadas, é de notar uma 

supremacia do consumo de energia elétrica no sector dos edifícios - cerca de 60% de toda a 

eletricidade consumida em Portugal - o que evidencia desde logo a necessidade de uma 

atenção particular à eficiência energética dos equipamentos consumidores de eletricidade 

como forma de moderação dos consumos. 
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Figura 1.11 - Consumo de energia final e elétrica por sectores em Portugal. 

Ao nível dos edifícios é possível distinguir dois sectores de análise com características de 

consumo muito distintas: o residencial e o de serviços. 

Contudo, versando o presente trabalho a análise de um edifício de habitação, faz-se uma 

caracterização mais precisa apenas do sector residencial. 

No sector residencial, a qualidade dos edifícios e do conforto a eles associado tem aumentado 

particularmente nos últimos anos. As necessidades ligadas à higiene, as necessidades básicas 

na confecção e conservação dos alimentos, as necessidades de conforto térmico (aquecimento 

e arrefecimento), e ainda o uso de equipamentos de entretenimento e equipamentos elétricos 

de apoio às tarefas (computadores pessoais, eletrodomésticos, etc.), são comodidades que 

foram sendo postas gradualmente à disposição dos utilizadores dos edifícios de habitação. 

Contudo, este nível mais elevado de conforto traduz-se normalmente num acréscimo de 

investimento e num maior consumo de energia com repercussão no aumento da emissão de 

gases que contribuem para o aquecimento global. 

O consumo de energia no sector doméstico depende diretamente do rendimento disponível 

das famílias. O crescimento sustentado deste indicador, com forte impacto na posse e 

utilização de aparelhos consumidores de energia, tem sido um dos motores da dinâmica da 

procura de energia elétrica no sector. Outra causa do aumento dos consumos de energia reside 

na enorme multiplicidade de pequenas e grandes ineficiências resultantes quer dos próprios 

equipamentos consumidores utilizados no sector, edifícios incluídos, quer dos procedimentos 

e hábitos de utilização desses equipamentos. É necessário ter presente que os edifícios 



INTRODUÇÃO 

 12 

residenciais são utilizados por um universo de mais de 10 milhões de consumidores, existindo 

alguma inércia na adoção de padrões eficientes de consumo de energia devido, não só a 

razões comportamentais dos consumidores, como também ao período necessário para a 

substituição dos equipamentos e progressiva recuperação dos edifícios. 

Em termos de utilizações finais, a distribuição do consumo energético no sector residencial é 

de aproximadamente 50% para águas quentes sanitárias (AQS) e cozinhas, 25% para 

aquecimento e arrefecimento e 25% para iluminação e equipamentos eletrodomésticos (Figura 

1.12). 

 

Figura 1.12 – Repartição dos consumos de energia no sector doméstico em Portugal. 

Estes valores permitem inferir algumas conclusões de forma a melhorar a eficiência térmica e 

energética dos edifícios. Assim: 

 as águas quentes sanitárias, cuja fonte energética (energia final) se divide entre o gás e a 

eletricidade, podem ser obtidas através da aplicação painéis solares; 

 a iluminação e equipamentos pelo aumento da eficiência dos equipamentos, nomeadamente 

através da etiquetagem de eletrodomésticos e lâmpadas, as quais poderão informar os 

consumidores sobre quais as opções mais adequadas; 

 os consumos destinados ao conforto térmico (aquecimento e arrefecimento) pela melhor 

gestão obtida com a aplicação de normas e princípios promotores da utilização racional de 

energia. 

Pese embora os consumos dedicados ao conforto não sejam ainda muito significativos em 

termos de balanço global, eles têm aumentado muito nos últimos anos, sendo de esperar que 

continuem em face das exigências de conforto individual e das famílias estarem a generalizar-

se à medida que o nível de vida em Portugal vai melhorando. 
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Se não se verificar na construção dos edifícios uma aplicação rigorosa de princípios, regras ou 

normas que promovam a utilização racional de energia e a introdução de novas tecnologias, os 

níveis de conforto térmico tenderão a ser atingidos com maior recurso a sistemas de 

condicionamento de ar. 

Para além disso, é também importante que os cidadãos tenham um papel ativo na utilização 

mais eficiente da energia, adotando medidas simples de executar: 

 Comportamentos diários inteligentes e ecos-sustentáveis na utilização de sistemas e de 

eletrodomésticos que consomem energia; 

 Seleção cuidadosa dos eletrodomésticos, caldeiras, sistemas de ar condicionado, levando em 

consideração a informação existente na etiqueta referente ao consumo de energia e adquirindo 

os produtos mais eficientes; 

 Melhoria da eficiência energética dos sistemas de aquecimento e ar condicionado da casa e 

do edifício na sua globalidade. 

 integração de energias alternativas que contribuam para a sustentabilidade da construção 

com a finalidade de promover um bom desempenho ambiental do edifício. 

A adoção de estratégias de design passivo são soluções para as quais Portugal dispõe de 

grande potencial, devido às condições climatéricas que implicam um custo inferior dos 

sistemas mecânicos de climatização, quer no investimento quer na manutenção. 

Por outro lado, os materiais e as soluções construtivas adotadas na construção do edifício são 

importantes no seu desempenho térmico e logo na sua eficiência energética. A escolha 

criteriosa dos materiais deve ser feita com o objetivo de minimizar o impacto ambiental da 

construção, conjugada com as expectativas do cliente no que respeita à estética. O comércio 

de materiais para construção sustentada reúne certas características que apresentam vantagens 

para a proteção ambiental, não constituindo um maior investimento e possuindo uma 

qualidade idêntica aos outros produtos. 

Antes de um edifício se tornar consumidor de energia, para alcançar as condições de 

habitabilidade necessárias e para oferecer conforto térmico aos seus utilizadores, pode 

transmitir para o seu interior o melhor que o clima oferece. Ainda antes de recorrer às fontes 

de energia convencionais, o gás natural e a eletricidade, pode transformar a energia renovável 
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do sol e do vento em energia útil, contribuindo para o conforto e para satisfazer as 

necessidades energéticas das atividades humanas. 

No clima mediterrânico, as temperaturas médias exteriores coincidem com as temperaturas 

que são consideradas confortáveis no interior das casas. A arquitetura bioclimática / 

construção sustentável proporciona o melhor conforto ambiental interior, reduzindo 

simultaneamente até 80% as necessidades de consumo de energias convencionais e as 

emissões de CO2 para a atmosfera. 

1.2. LEGISLAÇÃO NACIONAL 

O sector dos edifícios é responsável pelo consumo de aproximadamente 40% da energia final 

na Europa, sendo que mais de 50% deste consumo pode ser reduzido através de medidas 

eficiência energética, o que pode representar uma redução anual de 400 milhões de toneladas 

de CO2 – quase a totalidade do compromisso da UE no âmbito do Protocolo de Quioto. 

Para fazer face a esta situação, os Estados-Membros têm vindo a promover um conjunto de 

medidas com vista a promover a melhoria do desempenho energético e das condições de 

conforto dos edifícios. É neste contexto que, a 16 de Dezembro de 2002, o Parlamento 

Europeu e o Conselho da União Européia aprovam uma diretiva relativa ao desempenho 

térmico dos edifícios – a Diretiva n.º 2002/91/CE. 

Essa Diretiva estabelece que os Estados-Membros da União Européia devem implementar um 

sistema de certificação energética, realizada por peritos qualificados, de forma a informar o 

cidadão sobre a qualidade térmica dos edifícios, aquando da construção, da venda ou do 

arrendamento dos mesmos, exigindo também que o sistema de certificação abranja 

igualmente todos os grandes edifícios públicos e edifícios freqüentemente visitados pelo 

público. 

De acordo com a Diretiva, a certificação energética deve permite aos futuros utentes obter 

informação sobre os consumos de energia potenciais, no caso dos novos edifícios ou no caso 

de edifícios existentes sujeitos a grandes intervenções de reabilitação, dos seus consumos 

reais ou aferidos para padrões de utilização típicos, passando o critério dos custos energéticos, 

durante o funcionamento normal do edifício, a integrar o conjunto dos demais aspectos 

importantes para a caracterização do edifício. 



INTRODUÇÃO 

 15 

A Diretiva n.º 2002/91/CE foi transposta em 2006 para a ordem jurídica nacional através de 

um pacote legislativo composto por três Decretos-Lei. 

I. O Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril, Sistema Nacional de Certificação Energética e 

da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE), que tem por objetivos: 

 assegurar a aplicação regulamentar, nomeadamente no que respeita às condições de 

eficiência energética, à utilização de sistemas de energias renováveis e, ainda, às condições de 

garantia do ar interior, de acordo com as exigências e disposições contidas no RCCTE e no 

RSECE; 

 certificar o desempenho energético e a qualidade do ar interior nos edifícios; 

 identificar as medidas corretivas ou de melhoria de desempenho aplicáveis aos edifícios e 

respectivos sistemas energéticos, nomeadamente caldeiras e equipamentos de ar 

condicionado, quer no que respeita ao desempenho energético, quer no que respeita à 

qualidade do ar interior. 

II. O Decreto-Lei n.º 79/2006 de 4 Abril, Regulamento dos Sistemas Energéticos e de 

Climatização dos Edifícios (RSECE), que estabelece: 

 as condições a observar no projeto de novos sistemas de climatização, nomeadamente os 

requisitos em termos de conforto térmico, renovação, tratamento e qualidade do ar interior, 

que devem ser assegurados em condições de eficiência energética através da seleção adequada 

de equipamentos e a sua organização em sistemas; 

 os limites máximos de consumo de energia nos grandes edifícios de serviços existentes e 

para todo o edifício, em particular, para a climatização, previsíveis sob condições nominais de 

funcionamento para edifícios novos ou para grandes intervenções de reabilitação de edifícios 

existentes que venham a ter novos sistemas de climatização abrangidos pelo presente 

Regulamento, bem como os limites de potência aplicáveis aos sistemas de climatização a 

instalar nesses edifícios; 

 os termos de concepção, da instalação e do estabelecimento das condições de manutenção a 

que devem obedecer os sistemas de climatização, para garantia de qualidade e segurança 

durante o seu funcionamento normal, incluindo os requisitos, em termos de formação 

profissional, a que devem obedecer os principais intervenientes e a observância dos princípios 
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da utilização de materiais e tecnologias adequados em todos os sistemas energéticos do 

edifício, na óptica da sustentabilidade ambiental; 

 as condições de monitorização e de auditoria de funcionamento dos edifícios em termos dos 

consumos de energia e da qualidade do ar interior. 

III. O Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 Abril, Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), que indica as regras a observar no 

projeto de todos os edifícios de habitação e dos edifícios de serviços sem sistemas de 

climatização centralizados de modo que: 

 as exigências de conforto térmico, seja ele de aquecimento ou de arrefecimento, e de 

ventilação para garantia de qualidade do ar no interior dos edifícios, bem como as 

necessidades de água quente sanitária, possam vir a ser satisfeitas sem dispêndio excessivo de 

energia; 

 sejam minimizadas as situações patológicas nos elementos de construção provocadas pela 

ocorrência de condensações superficiais ou internas, com potencial impacte negativo na 

durabilidade dos elementos de construção e na qualidade do ar interior. 

1.2.1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Estão abrangidos pelo Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar 

Interior nos Edifícios (SCE), cuja entrada em vigor foi definida em Portaria n.º 461/2007, os 

seguintes edifícios: 

 Os novos edifícios, bem como os existentes sujeitos a grandes intervenções de reabilitação 

(definidas como intervenções na envolvente ou nas instalações, intervenções energéticas ou 

de outra natureza, cujo custo seja superior a 25 % do valor do edifício), nas condições 

definidas no RCCTE, independentemente de estarem ou não sujeitos a licenciamento ou a 

autorização, e da entidade competente para o licenciamento ou autorização, se for o caso; 

 Os edifícios de serviços existentes, sujeitos periodicamente a auditorias, conforme 

especificado no RSECE; 

 Os edifícios existentes, para habitação e para serviços, aquando da celebração de contratos 

de venda e de locação, incluindo o arrendamento, casos em que o proprietário deve apresentar 

ao potencial comprador, locatário ou arrendatário o certificado emitido no âmbito do SCE. 
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Excluem-se do âmbito de aplicação do SCE as infra-estruturas militares e os imóveis afetos 

ao sistema de informações ou a forças de segurança que se encontrem sujeitos a regras de 

controlo e confidencialidade. 

Em relação aos regulamentos técnicos (RCCTE e RSECE), o âmbito de aplicação pode ser 

sintetizado na seguinte tabela. 

EDIFÍCIOS OU FRAÇÕES 

AUTÔNOMAS DESTINADAS 

A HABITAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS DE 

CLIMATIZAÇÃO 

REGULAMENTOS 

APLICÁVEIS 
REQUISITOS 

s/ AVAC ou c/ AVAC (Pr < 25 kW) RCCTE Energéticos 

c/ AVAC (Pr ≥ 25 kW) RCCTE + RSECE Energéticos e Qualidade do Ar 

EDIFÍCIOS OU FRAÇÕES 

AUTÔNOMAS DESTINADAS 

A SERVIÇOS 

s/ AVAC ou c/ AVAC (Pr < 25 kW) RCCTE Energéticos 

c/ AVAC (Pr ≥ 25 kW) RSECE* Energéticos e Qualidade do Ar 

c/ Área > 1000 m2 (c/ ou s/ AVAC) RSECE* Energéticos e Qualidade do Ar 

* são também aplicáveis certos requisitos do RCCTE de qualidade mínima para a envolvente; 

Os sistemas AVAC englobam os sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado; 

Pr - Potência nominal de aquecimento ou arrefecimento. 

Tabela 1.4 – Âmbito de aplicação dos regulamentos técnicos dos edifícios. 

1.2.2. REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS 

EDIFÍCIOS (RCCTE) 

O Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/90, de 6 de Fevereiro, foi o primeiro instrumento legal que 

em Portugal impôs requisitos ao projeto de novos edifícios e de grandes remodelações por 

forma a salvaguardar a satisfação das condições de conforto térmico nos mesmos sem 

necessidades excessivas de energia quer no Inverno quer no Verão. 

Mais de uma dezena de anos passados, verifica-se que o RCCTE constituiu um marco 

significativo na melhoria da qualidade da construção em Portugal, havendo hoje uma prática 

quase generalizada de aplicação de isolamento térmico nos edifícios, incluindo nas zonas de 

clima mais ameno, mesmo para além do que o RCCTE exige, numa prova de que o referido 

Regulamento conseguiu atingir e mesmo superar os objetivos a que se propunha. 

Entretanto, alguns dos pressupostos do RCCTE, tal como definido em 1990, têm vindo a 

alterar-se. A primeira versão do regulamento instituiu o princípio que as exigências de 

qualidade térmica da envolvente do edifício depende das condições climáticas onde o mesmo 

se localiza e, neste pressuposto, dividiu o País em zonas climáticas, estabelecendo para cada 

uma delas determinados requisitos mínimos de qualidade da envolvente e valores de 

referência específicos. 
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Na revisão entretanto realizada e publicada (versão de 2006), manteve-se o mesmo princípio 

de que a cada zona climática deverá corresponder uma exigência térmica distinta. No entanto, 

foi efetuada uma reformulação no zoneamento climático (Figura 1.13) e fixaram-se valores de 

referência que duplicaram a exigência de isolamento relativamente a 1990, verificando-se 

assim uma exigência na qualidade da envolvente muito superior ao até à data estabelecido 

(Tabela 1.5). 

 

Figura 1.13 – Diferenças verificadas no Zoneamento Climático nos DL n.º 40/90 e DL n.º 80/06. 

 ENVOLVENTE OPACA 

EXTERIOR 

ZONA CLIMÁTICA DE INVERNO 

  I1 I2 I3 

U'S DE REFERÊNCIA DO DL N.º 40/90, 

EM W/M2˚C 

COBERTURA 1,1 0,85 0,75 

PAREDES 1,4 1,2 0,95 

U'S DE REFERÊNCIA DO DL N.º 80/06, 

EM W/M2˚C 

COBERTURA 0,5 0,45 0,4 

PAREDES 0,7 0,6 0,5 

Tabela 1.5 – Diferenças verificadas no Coeficiente de Transmissão Térmica de Referência, U, nos DL n.º 40/90 e DL 

n.º 80/06. 

Para além desta alteração de base, o procedimento de cálculo foi substancialmente 

modificado, tendo-se verificado mudanças ao nível da qualidade de cálculo, nomeadamente 

com a introdução de perdas de calor por pavimentos e paredes em contato com o solo, por 

perdas de calor através das pontes térmicas. 

No procedimento de cálculo da revisão atual passará a ser necessário verificarem-se quatro 

condições: 

i) Limitação das necessidades nominais de energia útil para aquecimento, Nic ≤ Ni; 

ii) Limitação das necessidades nominais de energia útil para arrefecimento, Nvc ≤ Nv; 
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iii) Limitação das necessidades nominais de energia útil para produção de águas quentes 

sanitárias, Nac ≤ Na; 

iv) Limitação das necessidades globais de energia primária do edifício, Ntc ≤ Nt. 

Se as duas primeiras já eram conhecidas e utilizadas no anterior regulamento, as duas últimas 

são completamente novas, correspondendo de fato a duas grandes mudanças estruturais. 

No primeiro caso, verifica-se a obrigatoriedade de utilização de coletores solares térmicos 

para aquecimento de águas sanitárias, correspondendo a uma decisão política de incrementar a 

utilização de Energia Solar nos novos edifícios (ou grandes reabilitações) sempre que se 

verifiquem condições para tal e que tem implicações muito importantes ao nível do valor final 

da energia primária de cada edifício. 

A outra novidade reside no fato de o valor final da energia primária, Ntc, definido em termos 

de uma soma ponderada dos valores de Nic, Nvc e Nac, ter em consideração o tipo de energia e 

o sistema energético utilizado, uma vez que o cálculo das necessidades de aquecimento, 

arrefecimento e AQS tem em conta o tipo de fonte energética (eletricidade e combustíveis) e a 

eficiência dos equipamentos utilizados para os sistemas de aquecimento e arrefecimento. 

As quatro condições acima enunciadas e os procedimentos de cálculo respectivos 

correspondem a um refinamento de cálculo e já de acordo com os requisitos da Diretiva 

Européia, sendo que os aspectos mais importantes neste refinamento dizem respeito a: 

 Novos Dados Climáticos (Graus Dia e Radiação Solar); 

 Introdução do Fator de Forma do edifício na metodologia de cálculo, com maiores requisitos 

para edifícios com fatores de forma mais elevados; 

 Valores de Referência de Aquecimento em função dos Graus Dia e do Fator de Forma; 

 Valores de Referência de Arrefecimento por zona climática e tendo em atenção a radiação 

solar média de cada zona no Verão (Junho a Setembro); 

 A introdução das necessidades globais de energia primária. 

Quanto ao licenciamento, também é introduzida a verificação do Projeto por uma entidade 

independente que emitirá uma declaração de conformidade com o Regulamento em 

consonância com a Certificação Energética, tal como deriva da Diretiva Européia. 
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1.2.3. REGULAMENTO DOS SISTEMAS ENERGÉTICOS DE CLIMATIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 

(RSECE) 

Este Regulamento, publicado em 1998 (Decreto Lei n.º 118/98), estabeleceu um conjunto de 

requisitos para os edifícios com sistemas energéticos de aquecimento e ou arrefecimento, com 

potências instaladas superiores a 25 kW (Aquecimento ou Arrefecimento) ou 40 kW 

(Aquecimento + Arrefecimento). Assim, para os edifícios sujeitos a este regulamento, é 

imposta uma metodologia de verificação regulamentar que consiste no cálculo das potências 

térmicas nominais de aquecimento e arrefecimento do edifício, de acordo com determinados 

parâmetros e tendo em atenção a respectiva zona climática, não podendo as potências dos 

equipamentos a instalar ser superiores em 25% às potências nominais calculadas. 

A sua aplicação foi no entanto praticamente ignorada, quer pelos projetistas, quer pelas 

entidades licenciadoras, carecendo pois de novos mecanismos de verificação. 

A versão agora revista em 2006 adota o princípio da limitação dos consumos energéticos no 

edifício em detrimento do conceito da limitação da potência instalada. Assim, o objetivo passa 

a ser, direta e não indiretamente, a redução dos efetivos consumos energéticos dos grandes 

edifícios existentes e a limitação de potenciais consumos nas novas edificações. Este 

regulamento continua no entanto a aplicar-se a todos os edifícios com sistemas AVAC com 

potências superiores a 25kW, impondo-se um limite aos consumos energéticos em função do 

tipo e dimensão do edifício. 

Os edifícios existentes com áreas superiores aos 1000 m
2

 (valor referido na Diretiva Européia) 

devem, em função do seu tipo de atividade (Hotelaria, Escritórios, Hospitais, Comerciais 

etc.), não ultrapassar determinado valor de consumo energético (valor de IEE - Índice de 

Eficiência Energética) pré - estabelecido, em termos de energia primária. Este valor deverá ser 

comprovado mediante auditoria energética a realizar de 2, 3 ou 6 anos, dependendo do tipo de 

edifício. A verificarem-se consumos superiores aos valores pré - estabelecidos para esse 

sector, esse edifício deverá implementar um conjunto de medidas de racionalização de 

consumos que o coloquem dentro do limite estabelecido, desde que tal seja possível com 

viabilidade econômica. 
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No caso de projeto de novos edifícios de serviços, dever-se-á fazer prova dos consumos 

previsíveis utilizando uma metodologia de cálculo por simulação detalhada, segundo método 

de simulação credível. 

Para além dos requisitos energéticos, a proposta para o novo RSECE apresenta também outras 

exigências no domínio da garantia da qualidade do ar interior, da qualidade dos equipamentos 

instalados e da manutenção dos sistemas em condições adequadas. 

Para garantia da qualidade do ar interior, são fixadas taxas mínimas de ar novo para 

renovação, nos edifícios novos, e concentrações máximas permitidas de um conjunto de 

poluentes críticos (nomeadamente, CO2, CO, partículas, etc.), que não podem ser excedidas 

durante o funcionamento normal, comprovadas por auditorias periódicas que decorrerão no 

âmbito do disposto na Lei da Certificação. 

A qualidade dos equipamentos e da instalação (conformidade com o projeto) deverá ser 

garantida por certificações dos produtos e por ensaios de recepção adequados. 

Finalmente, deverá ser preparado um manual para a manutenção dos sistemas de 

climatização, cuja implementação compete a um técnico responsável credenciado designado 

pelo proprietário do edifício, a quem cabe a responsabilidade última pela obrigação da 

manutenção. Estes procedimentos de manutenção serão verificados no âmbito da Lei da 

Certificação. 

1.2.4. CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS 

A certificação energética permite, aos utentes, comprovar a correcta aplicação da 

regulamentação térmica e da qualidade do ar interior em vigor para o edifício e para os seus 

sistemas energéticos, bem como obter informação sobre o desempenho energético em 

condições nominais de utilização, no caso dos novos edifícios ou, no caso de edifícios 

existentes, em condições reais ou aferidos para padrões de utilização típicos. 

Desta forma, os consumos energéticos nos edifícios, em condições nominais de utilização, são 

um fator de comparação credível aquando da compra ou aluguer de um imóvel, permitindo 

aos potenciais compradores ou arrendadores aferir a qualidade do imóvel no que respeita ao 

desempenho energético e à qualidade do ar interior. 
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Nos edifícios existentes, o certificado energético proporciona informação sobre as medidas de 

melhoria de desempenho energético e da qualidade do ar interior, com viabilidade econômica, 

que o proprietário pode implementar para reduzir as suas despesas energéticas, bem como 

para assegurar uma boa qualidade do ar interior, isento de riscos para a saúde pública e 

potenciador do conforto e da produtividade. 

O processo de certificação envolve a atuação de um Perito Qualificado com base de formação 

em engenharia ou arquitetura e reconhecido pela OE (Ordem dos Engenheiros), OA (Ordem 

dos Arquitetos) ou pela ANET (Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos), o qual terá 

que verificar a conformidade regulamentar do edifício no âmbito do(s) regulamento(s) 

aplicáveis (RCCTE e/ou RSECE), classificá-lo de acordo com o seu desempenho energético 

e, eventualmente, propor medidas de melhoria. Em resultado da sua análise o perito pode 

emitir: 

 Declaração de conformidade regulamentar (DCR) necessária para a obtenção do pedido de 

licença de construção; 

 Certificado Energético e da Qualidade do Ar Interior (CE) necessário para a obtenção do 

pedido de licença de utilização ou, no caso de edifícios existentes, para venda ou aluguer do 

imóvel. 

Na figura seguinte estão esquematizadas as fases de intervenção do perito nas várias etapas da 

vida de um edifício (projeto, construção e utilização). 

 

Figura 1.14 – Fases de intervenção do perito nas várias etapas da vida de um edifício. 

O Certificado Energético e da Qualidade do Ar Interior, emitido por um PQ para cada edifício 

ou fração autônoma, é então a face visível da aplicação dos regulamentos. O CE/DCR inclui a 
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classificação do imóvel em termos do seu desempenho energético, determinada com base em 

pressupostos nominais (condições típicas ou convencionadas de funcionamento). 

A classificação do edifício segue uma escala pré-definida de 9 classes (A+, A, B, B-, C, D, E, 

F e G), em que a classe A+ corresponde a um edifício com melhor desempenho energético, e 

a classe G corresponde a um edifício de pior desempenho energético (Figura 1.15). 

 

Figura 1.15 – Etiqueta de desempenho energético. 

Embora o número de classes na escala seja o mesmo, as metodologias de cálculo utilizadas na 

determinação da classe energética de um edifício dependem da sua tipologia, sendo que 

independentemente do tipo de edifício, para aqueles que são novos (com pedido de licença de 

construção após entrada em vigor do SCE) apenas é permitido que as classes energéticas 

variem entre A+ e B-, sendo que os edifícios existentes podem ter qualquer classe. 

A Classificação Energética de edifícios de habitação (com e sem sistemas de climatização) e 

pequenos edifícios de serviços sem sistemas de climatização ou com sistemas de climatização 

inferior a 25 kW de potência instalada, é calculada a partir da expressão R = Ntc / Nt, em que 

Ntc representa as necessidades anuais globais estimadas de energia primária para climatização 

e águas quentes e Ntc o valor limite destas. Na seguinte figura apresenta-se a escala utilizada 

na classificação energética deste tipo de edifícios. 
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Figura 1.16 – Classes Energéticas de edifícios de habitação e de pequenos edifícios de serviços s/ AVAC ou c/ AVAC 

(Pr < 25 kW). 

A Classificação Energética de edifícios de serviços com sistemas de climatização superior ou 

igual a 25 kW de potência instalada, é calculada a partir dos valores do IEEnom, IEEref e do 

valor de um parâmetro S, em que: 

 IEEnom -  Índice de eficiência energética nominal (valor obtido por simulação dinâmica com 

base nos perfis nominais definidos no anexo XV do RSECE); 

 IEEref -  Índice de eficiência energética de referência (valor indicado no anexo XI do RSECE 

de acordo com a tipologia, ou por ponderação de tipologias); 

 S - Soma dos consumos específicos para aquecimento, arrefecimento e iluminação, conforme 

determinados na simulação dinâmica que deu origem aos valores limites de referência para 

edifícios novos que constam no regulamento. 

 

Figura 1.17 – Classificação Energética de edifícios de serviços c/ AVAC (Pr ≥ 25 kW). 
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1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO 

São objetivos desta pesquisa: 

 Avaliar a influência de diferentes soluções construtivas e de sistemas no desempenho 

energético do edifício; 

 Analisar graficamente a variação das necessidades de aquecimento, de arrefecimento e 

necessidades globais de energia primária, conseqüentes de cada solução construtiva; 

 Analisar sobre a importância e impacto dos sistemas de aquecimento, arrefecimento e 

preparação de águas quentes sanitárias (AQS) nas necessidades energéticas e classificação 

energética do edifício; 

 Verificar a variação das necessidades energéticas e classificação energética do edifício, 

derivada da mudança de localização para a zona climática mais desfavorável de Portugal. 

1.4. METODOLOGIA 

Apresenta-se a metodologia desenvolvida para alcançar a intenção fundamental deste 

trabalho, que é analisar possíveis alternativas que permitam, através de sucessivas melhorias 

ao nível da envolvente exterior, dos vãos envidraçados, da ventilação e dos equipamentos de 

climatização e de preparação de águas quentes sanitárias (AQS), reduzir o consumo final de 

energia e assim otimizar o mais possível a eficiência energética de um edifício real. 

Posteriormente, analisa-se a influência dos referidos equipamentos e da zona climática na 

classificação energética da edificação considerando a solução de projeto e a solução obtida 

através das referidas melhorias. 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho é dividido em cinco capítulos: 

Capítulo 1. Introdução 

  No qual se apela à necessidade de seguir uma política energética e ambiental 

com vista à redução das emissões de GEE, se caracteriza o sector energético nacional e se 

introduz a legislação nacional relativa ao desempenho energético dos edifícios. Estabelecem-

se também os objetivos do trabalho, a metodologia seguida e a estrutura da dissertação. 
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Capítulo 2. Eficiência energética nos edifícios residenciais 

  Apresenta-se um conjunto de medidas de eficiência energética com vista à 

melhoria das condições de conforto e à redução do consumo de energia elétrica de um edifício 

residencial. 

Capítulo 3. Regulamento de características de comportamento térmico dos edifícios 

  Abordam-se os diversos aspectos do regulamento de características de 

comportamento térmico dos edifícios (RCCTE) de um ponto de vista pragmático e 

simplificado. 

Capítulo 4. Análise do desempenho energético do empreendimento 

  São apresentados todos os dados obtidos do projeto térmico, assim como várias 

soluções construtivas e de sistemas, analisando-se as variações que as mesmas provocam nas 

necessidades energéticas e na classificação final do empreendimento. 

Capítulo 5. Conclusões 

  Faz-se um sumário de todo o conteúdo da tese, a discussão de resultados 

encontrados e das principais conclusões obtidas. 
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2. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS 

As condições de conforto proporcionadas por uma habitação dependem de uma série de 

fatores que incluem as características de construção do edifício e dos sistemas de aquecimento 

e arrefecimento utilizados. Estes fatores estão também relacionados de forma direta com os 

custos de operação do edifício. Assim, é essencial proceder a uma avaliação correta destas 

características para avaliar as linhas de ação que podem conduzir a uma melhoria significativa 

do ambiente interior da habitação e a menores custos na utilização de energia. 

A avaliação das características de construção e dos sistemas de aquecimento e arrefecimento é 

especialmente importante quando se compra uma casa nova. É fundamental que, para além do 

aspecto agradável da habitação e do seu custo de aquisição, também sejam levados em 

consideração os requisitos de eficiência energética. 

2.1. CARACTERÍSTICAS EXTERIORES DOS EDIFÍCIOS 

As características arquitetônicas e construtivas dos edifícios têm uma influência determinante 

nas condições de conforto interior. Um edifício que tenha sido projetado e construído sem ter 

em conta as condições climatéricas do local onde seria implantado não poderá ser considerado 

um edifício eficiente na utilização de energia para proporcionar conforto aos seus moradores. 

Nas últimas décadas, as questões de conforto de um edifício têm sido resolvidas através de 

sistemas artificiais de controlo do conforto ambiente, ignorando as características climatéricas 

do local onde o edifício se insere. 

A conseqüência direta desta abordagem é a elevada incidência dos custos de aquecimento e de 

ar condicionado nas despesas das famílias. 

No caso da compra de uma habitação, a verificação destas características fornece pistas muito 

importantes no sentido de perceber quais os custos futuros em energia da habitação. 

As variáveis climáticas que mais influenciam os edifícios, em termos de transferência de calor 

são a temperatura do ar exterior e a radiação solar. A temperatura do ar determina o 

estabelecimento das trocas de calor entre o interior e o exterior da habitação. Assim, no 

Inverno, a temperatura exterior é baixa, pelo que existem perdas térmicas do interior para o 

exterior das habitações. No Verão, acontece o inverso: a temperatura elevada do exterior 

provoca a entrada de calor indesejado nas habitações. 
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Quanto á radiação solar, no Inverno constitui uma fonte de calor muito importante, 

contribuindo para o aumento da temperatura interior, e no Verão uma fonte de calor a evitar, 

face á contribuição do aumento da temperatura interior nos edifícios. 

A energia solar depende particularmente da trajetória do Sol (é o ângulo de incidência dos 

raios solares que determinam a intensidade da radiação) e da duração da exposição solar 

(número de horas de Sol recebidas ao longo do dia e do ano). 

É possível construir edifícios que obtenham uma maior e melhor a trajetória do Sol e que, 

conseqüentemente, consigam fazer um melhor aproveitamento do mesmo. Para se ter uma 

idéia de como um edifício poderá responder no Verão e no Inverno, importa considerar a 

forma do edifício e, sobretudo, a sua orientação solar. 

2.1.1. FORMA E LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO 

A forma do edifício tem um forte impacto na eficiência energética do edifício. 

A necessidade de aquecer uma casa no Inverno advém do fato do calor gerado no seu interior 

ser continuamente transmitido para o exterior da mesma através das paredes, janelas, telhados, 

etc., ou seja, através das suas superfícies externas. Assim, quanto maior for a superfície (S) 

que envolve o volume (V) aquecido, maior será a transferência de calor. 

Para ser eficiente do ponto de vista energético, um edifício deve ter um fator de forma (FF), 

ou seja, uma relação superfície/volume (S/V), baixa. Por este motivo, como se ilustra na 

tabela seguinte, uma casa independente é menos eficiente em termos energéticos do que um 

edifício de vários pisos. 

 

Figura 2.1 – Influência do tipo de edifício no valor do fator de forma. 
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Por outro lado, a localização do edifício é importante no tocante às necessidades térmicas do 

espaço interior, as quais estão contempladas no Regulamento de Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), que define as estratégias que contribuem 

significativamente para a melhoria do desempenho térmico dos edifícios. Para se saber as 

condições climáticas do País, deve consultar-se o mapa climático de Verão e de Inverno. 

 

Figura 2.2 – Zoneamento Climático de Verão e de Inverno para Portugal Continental. 

As zonas classificadas como I1 compreendem os locais com menores necessidades de 

aquecimento no Inverno, enquanto as zonas classificadas como I3 retratam os locais com 

necessidades mais elevadas. Da mesma forma, no Verão, as zonas V3 terão maiores 

necessidades de arrefecimento do que as zonas V1. 

A par da zona climática, deve atentar-se também se o edifício está localizado numa área com 

boa ventilação, mas sem sujeição a ventos fortes. 

2.1.2. ORIENTAÇÃO E CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 

A captação eficaz de energia solar constitui um fator primordial a ter em consideração, 

especialmente num País como Portugal, onde, apesar de existir um clima moderado, se nota 

uma diferenciação muito significativa da estação quente (Verão) e fria (Inverno). 

A capacidade que um edifício tem de captar a radiação solar nos períodos em que existe uma 

maior necessidade de energia (isto é, no Inverno) e de ter a menor superfície possível exposta 

à luz do Sol quando existe a necessidade de dissipar o calor (isto é, no Verão), determina o 

grau de conforto oferecido aos ocupantes e os conseqüentes gastos de energia. Sendo essas 

condições opostas, é freqüente os edifícios serem muito eficientes no Inverno mas pouco 
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eficientes no Verão e ou vice-versa. Existem, no entanto, alguns tipos de edifícios que têm 

boas prestações tanto no Inverno como no Verão. 

Consoante o clima local ou os diferentes objetivos específicos, pode optar-se por privilegiar 

uma condição ou a outra. No caso de uma casa situada num clima muito frio, o Verão não 

será um problema tão grande e poder-se-á concentrar quase exclusivamente na eficiência 

durante o Inverno. Por outro lado, no caso de um edifício situado no Sul, o objetivo consistirá 

em reduzir a irradiação durante o Verão. 

No nosso país, em que ambas as condições meteorológicas estão presentes, é necessário ter os 

dois valores em consideração por forma a deles obter o melhor compromisso possível e a 

maximização do equilíbrio de eficiência da energia solar, devendo para tal reduzir-se a 

exposição solar das superfícies a Este e Oeste. Estas duas orientações são irradiadas 

principalmente durante o Verão e a entrada de radiação é muito difícil de controlar, uma vez 

que se faz quase perpendicularmente às janelas. Para combater a influência do frio do 

Inverno, é aconselhável reduzir as paredes e janelas orientadas para o Norte, (esta orientação 

leva a grandes perdas térmicas através dos vidros durante a estação fria), e aumentar as 

orientadas para o Sul, porque também estas são mais fáceis de proteger da luz do Sol durante 

o Verão (Figura 2.3). O lado Norte da casa deve ser reservado a WC`s, arrumos, ou outras 

divisões que necessitem de poucas aberturas (ou mesmo nenhuma) para o exterior. 



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS 

 

 31 

 

Figura 2.3 – Radiação solar nas fachadas. 

As zonas com clima mediterrânico apresentam uma necessidade dupla, com a proteção solar 

no Verão e a obtenção de aquecimento no Inverno. Atualmente é possível conseguir este 

objetivo utilizando sistemas simples de proteção de janelas, atenta a sua importância ao 

nível da eficiência energética de um edifício, uma vez que permitem por um lado controlar a 

entrada da luz solar e bloquear a sua incidência direta durante o Verão e por outro a 

penetração da luz do sol durante o Inverno. 

A proteção das janelas pode ser realizada através de unidades fixas (telheiros, palas, varandas 

ou alpendres), sistemas de proteção externos móveis (toldos, estores venezianos, etc.), 

unidades externas fixas (guarda-sóis verticais e horizontais, alpendres, etc.) ou plantas 
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trepadeiras e arbustos, desde que de folhagem caduca permissiva da entrada de radiação solar 

no Inverno. 

A proteção solar deverá ter uma dimensão adequada, tendo em conta quer os requisitos de 

Inverno quer os de Verão. Por conseguinte, estes sistemas de sombreamento devem ser 

concebidos de acordo com as condições específicas de latitude. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO 

Do ponto de vista energético, a qualidade de um edifício também depende das características 

dos elementos que fazem a fronteira entre a casa e o ambiente exterior, ou seja, da sua 

envolvente (fachadas, janelas, telhados). 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DA ENVOLVENTE EXTERIOR 

O tipo de materiais com que se constrói a fachada de um edifício é condicionante do conforto 

no seu interior, sendo as principais características a ter em conta, no que diz respeito aos 

ganhos e perdas de energia, a inércia térmica do material e o seu poder isolante. 

A inércia térmica é uma característica própria dos materiais pesados e densos, como, por 

exemplo, os tijolos maciços e a pedra. As paredes com uma estrutura pesada têm uma elevada 

capacidade térmica, funcionando como reservatórios de calor e amortecedores térmicos, ou 

seja, amortecem e contrariam os picos climáticos exteriores, algo que uma estrutura isolante, 

mais leve, não consegue fazer. Nas casas com este tipo de paredes podem arejar-se as divisões 

mesmo que esteja frio no exterior, porque, uma vez fechada a janela, a temperatura interna 

restabelece-se quase imediatamente. No Verão, a mesma capacidade para absorver o calor 

mantém mais fresco o ambiente interior, como se pode constatar quando se entra numa casa 

antiga com espessas paredes de pedra, capazes de transmitir uma sensação de bem-estar, 

embora a pedra tenha uma reduzidíssima capacidade de isolamento térmico. 

A quantidade de calor necessária para manter uma habitação à temperatura de conforto 

depende também, de forma substancial, do seu nível de isolamento térmico, preventivo da 

transferência de calor por condução entre o interior e o exterior de um edifício. 

 Um edifício mal isolado acarreta maiores custos com o aquecimento, por maior consumo de 

energia: no Inverno arrefece rapidamente, podendo ocorrer condensações no seu interior, e no 
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Verão aquece mais e num curto espaço de tempo. Atento este fenômeno é essencial diminuir 

as perdas e os ganhos de calor utilizando técnicas de isolamento adequadas nos edifícios, 

sendo que pequenas intervenções de melhoria no isolamento dos mesmos podem conduzir a 

economias energéticas avultadas, com a inevitável minoração de custos no aquecimento e na 

refrigeração de espaços. 

Para proporcionar um baixo nível de transmissão de calor do edifício, é essencial a verificação 

dos seguintes requisitos do seu isolamento: 

Todas as partes estruturais (isto é, pilares, vigas, paredes de proteção) devem estar 

posicionadas dentro da área isolada; 

As ligações entre os diferentes elementos do edifício deve ser objeto de uma especial atenção, 

por forma a evitar-se o aparecimento de pontes térmicas, ou seja, áreas em que o calor é 

dissipado em maior quantidade do que no resto do edifício (zonas de junção entre materiais 

diferentes, possíveis descontinuidades na colocação do isolamento, como pode acontecer nos 

pilares, nas vigas ou no recorte das janelas); 

As janelas e as portas devem ser montadas utilizando métodos de construção específicos, de 

forma a criar uma barreira de corte de calor, reduzindo assim a sua entrada e saída; 

As varandas e terraços não devem entrar em contato com as estruturas posicionadas dentro da 

área isolada, devendo ser elementos estruturais separados. 

2.2.2. ISOLAMENTO DAS PAREDES EXTERIORES 

Um bom isolamento da envolvente do edifício proporciona poupanças ao nível dos custos de 

aquecimento e arrefecimento, ou seja, permite poupar energia durante a sua utilização, 

existindo vários tipos de materiais e técnicas de isolamento. A escolha depende evidentemente 

do clima da zona (ou seja, do grau de isolamento que se pretende alcançar) e de quaisquer 

restrições de construção da área visada. 

Os isolantes térmicos são geralmente materiais porosos e de baixa densidade como o EPS 

(Poliestireno Expandido), o XPS (Poliestireno Extrudido), a PUR (Espuma de Poliuretano ), o 

ICB (Aglomerado de cortiça), a MW (lã mineral), etc. Consoante os casos, são utilizados 

materiais soltos ou sob a forma de espuma, placas compactas, tapetes ou placas de feltro. A 
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par do ICB, existem ainda outros materiais de isolamento de origem natural como a 

vermiculite, a perlite e a fibra de coco. 

ISOLAMENTO PELO EXTERIOR 

O sistema de isolamento mais eficaz consiste na aplicação de placas de material isolante ou 

aplicação contínua, de uma espuma na face exterior das paredes e na cobertura desses 

materiais com um revestimento/reforço/reboco adequado, que pode ser pintado ou revestido 

de outros materiais, obtendo-se assim uma aparência tradicional. Esta forma de isolar as 

paredes exteriores proporciona vantagens significativas em termos de capacidade de 

aquecimento do edifício. A ininterruptibilidade do isolamento externo importa a eliminação 

da quase totalidade das pontes térmicas aumentando, por conseguinte, a espessura do material 

isolante e a obtenção de níveis baixos de transmissão de calor. Por outro lado, é praticamente 

impossível conseguir este nível de isolamento através de isolamentos interiores ou de 

enchimento, nas caixas-de-ar. 

A eliminação das pontes térmicas proporciona um ambiente mais confortável e uma melhor 

conservação do edifício. Uma vez eliminadas as áreas frias das superfícies internas situadas 

junto das pontes térmicas, a temperatura das paredes interiores aumenta, aumentando o 

conforto. Para além disso impede também o aparecimento de zonas de condensação de 

umidade e formação de bolor nas paredes interiores, advindo, desse modo, uma casa mais 

saudável, com uma degradação física mais lenta das suas superfícies.  

Devido ao custo considerável desta intervenção, é especificamente recomendada nos casos em 

que a fachada do edifício é renovada. 
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Figura 2.4 – Dois sistemas de Isolamento térmico pelo exterior. 

ISOLAMENTO PELO INTERIOR 

Esta intervenção é bastante interessante em termos de custos ao não exigir o recurso a mão-

de-obra especializada, sendo indicada para casos de ações seletivas, como o isolamento de 

uma parede orientada a Norte, e consiste na colagem de material de isolamento em placas na 

face interior da parede. O isolamento pode ser revestido com placas de gesso cartonado ou 

outro material, sobre o qual é aplicado o acabamento final (tinta, papel de parede, etc.) da 

parede interior. O isolamento térmico de paredes simples pelo interior evita as pontes térmicas 

em pilares mas não nas vigas e lajes, tendo ainda o inconveniente do não aproveitamento da 

inércia térmica das paredes. 

ISOLAMENTO COLOCADO NA CAIXA-DE-AR 

Se a parede exterior tiver uma caixa-de-ar adequada, esta poderá ser preenchida com 

isolamento térmico mediante perfuração feita na parede e injeção ou sopro de material de 

isolamento para o seu interior (de um modo geral espuma, grânulos em poliestireno 

expandido ou grânulos minerais). A operação tem custos muito razoáveis e proporciona um 

isolamento eficaz, devendo para tal ser utilizado um material isolante estável a longo prazo, 

não produtor fumos tóxicos nem desagradáveis, sendo recomendável para estes trabalhos a 

contratação de empreiteiros qualificados e experientes. 
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2.2.3. COBERTURAS 

As coberturas são as superfícies da envolvente que mais contribuem para as perdas de calor 

num edifício. O isolamento térmico de uma cobertura é considerada uma intervenção de 

eficiência energética prioritária, em face dos benefícios imediatos tradutores da diminuição 

das necessidades energéticas e por definirem medidas simples e pouco dispendiosas. 

COBERTURA HORIZONTAL 

A aplicação do isolante térmico pelo exterior deve ser realizada com a solução “cobertura 

invertida”: o isolamento térmico, sob a forma de placas, é aplicado sobre a impermeabilização 

da laje de betão e protegido superiormente pela aplicação de uma proteção pesada. Esta 

solução deve ser usada em detrimento da solução em que o isolante térmico desempenha a 

função de suporte de impermeabilização, pois permite aumentar a vida útil da 

impermeabilização ao protegê-la de amplitudes térmicas significativas. 

 

Figura 2.5 – Colocação do isolamento térmico em coberturas invertidas. 

COBERTURA INCLINADA 

Em coberturas inclinadas com desvão habitável (um sótão, por exemplo), o isolamento 

exterior deve, sempre que possível, ser colocado sob o telhado e sobre a impermeabilização 

da laje (isolamento térmico nas vertentes). No caso de telhados sem laje o isolamento térmico 

deve ser aplicado sob a estrutura de fixação das telhas, podendo ser revestido pelo interior 

com outro material. 
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Figura 2.6 – Cobertura inclinada com desvão útil com e sem laje inclinada – isolamento térmico nas vertentes. 

No caso do isolamento pelo interior, o material isolante é colocado sobre a estrutura do 

telhado inclinado, sendo esta intervenção de fácil instalação e constituindo uma solução viável 

igualmente do ponto de vista da concepção. Se o espaço disponível no interior sob o telhado 

inclinado do edifício não for um local habitável, o material isolante pode ser aplicado sobre o 

pavimento (isolamento térmico na esteira horizontal). Este tipo de solução é muito econômico 

(comparativamente com o isolamento das vertentes) pois a quantidade de isolante utilizada é 

menor e a sua aplicação encontra-se geralmente mais facilitada. 

 

Figura 2.7 – Cobertura inclinada com desvão não útil – isolamento térmico na esteira horizontal. 

2.2.4. PAVIMENTOS 

A intervenção ao nível dos pavimentos é fundamental quando estes estão em contato direto 

com o exterior ou com espaços interiores não aquecidos. Regra geral o isolamento térmico é 

aplicado sobre a laje de fundo, depois de executada a adequada preparação e de aplicada a 

cola apropriada. O sistema de aplicação simples proporciona a correção das pontes de calor, 

tem um tempo de duração bastante longo, é resistente aos choques acidentais e não é 

facilmente inflamável. 
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Figura 2.8 – Isolamento térmico de pavimentos. 

2.2.5. VIDROS E JANELAS 

As superfícies vidradas desempenham um papel muito importante no domínio da eficiência 

térmica do edifício. Se, por um lado, podem contribuir para a entrada de calor sem custos, por 

outro, podem ser saídas através das quais o calor se dissipa, quando não construídas e 

montadas de uma forma apropriada. A intervenção ao nível das janelas deve ser feita com o 

intuito de reduzir as infiltrações de ar não controladas, aumentar a captação de ganhos solares 

no Inverno, reforçar a proteção da radiação solar durante o Verão e melhorar as condições de 

ventilação natural. 

Estima-se que entre 25 a 30% das nossas necessidades de aquecimento são devidas a perdas 

de calor com origem nos envidraçados. Os fatores mais importantes na avaliação das janelas 

são: 

 A área da superfície envidraçada; 

 O tipo de vidro utilizado; 

 O tipo de caixilharia. 

No que diz respeito à área, se o edifício estiver orientado de forma adequada (considerando-

se esta como a do lado Sul), a superfície vidrada deverá rondar 40% da superfície total. Se a 

superfície vidrada exceder 50% da superfície total do lado Sul, a luz solar conseguida no 

Inverno não aumentará significativamente mas as salas situadas na parte Sul da casa ficarão 

expostas a um calor excessivo no Verão, com uma diminuição considerável no bem-estar. Por 

outro lado, uma superfície vidrada reduzida diminui o risco de sobreaquecimento no Verão, 

mas também diminui a luz solar, aumentando assim o consumo de energia associado à 

iluminação artificial e ao aquecimento. 

As janelas voltadas para Este e Oeste não melhoram consideravelmente o equilíbrio 

energético no Inverno, contribuindo contundo, em grande medida, para o sobreaquecimento 
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no Verão (mais do que as janelas voltadas para Sul). Devem portanto ser equipadas com 

sistemas de sombra eficazes (como os estores venezianos) ou através de vegetação densa no 

exterior. 

O isolamento térmico de uma janela depende da qualidade do vidro e do tipo de caixilharia 

utilizado. As janelas que possuem vidros duplos têm maior capacidade de isolamento do que 

as que possuem vidros simples por o espaço entre os dois vidros reduzir a perda de calor, 

sendo que, geralmente, quanto maior este espaço, mais isolante é o vidro. Para prevenir a 

entrada de calor em excesso no Verão, o vidro exterior pode ser refletor. De notar que as 

janelas de vidro duplo reduzem quase a metade a perda de calor comparativamente com as de 

vidros simples. 

 

Figura 2.9 – Intervenção nos envidraçados – i) Colocação de um sobrevidro; ii) Colocação de outra janela; iii) Vidro 

duplo. 

Estão, ainda, disponíveis no mercado uma variedade de vidros energeticamente eficientes com 

desempenho térmico superior ao do vidro duplo clássico com recurso a diferentes tecnologias. 

Para tornar as janelas mais eficientes reduzindo as perdas ou ganhos de calor, podem ser 

executadas intervenções simples, de custo pouco significativo e sem que para isso seja 

necessário contratar mão-de-obra especializada. Por exemplo, para reduzir a excessiva 

penetração de ar podem ser aplicadas tiras vedantes nas juntas das janelas ou injetar borracha 

de silicone nas fissuras. A instalação de cortinas em tecido pesado (evitando, contudo, instalar 

cortinas pesadas à frente de aquecedores e/ou radiadores) é outra forma de diminuir as fugas 

de calor. 

As caixilharias das janelas desempenham um papel chave na dissipação do calor. As 

caixilharias em madeira, PVC ou alumínio com corte térmico são as que apresentam melhores 

propriedades térmicas, enquanto as de alumínio que não disponham de corte térmico só são 
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adequadas nos casos em que esteja instalada uma barreira que impeça a passagem do calor, 

para evitar o problema da condensação. 

Se existir espaço suficiente nas caixas de estores, pode ser introduzido material isolante, a 

um preço razoável, evitando as entradas de ar frio no Inverno e assim impedir as 

desnecessárias perdas de energia. 

2.2.6. COR DOS REVESTIMENTOS 

As cores utilizadas nas fachadas e coberturas também influenciam o conforto térmico. Uma 

superfície lisa de cor preta absorve cerca de 90% da radiação solar incidente, ao passo que 

uma superfície branca reflete 80% da radiação. É fácil adotar este princípio simples numa 

habitação. A escolha de cores claras para o revestimento das paredes exteriores permitirá, 

assim, refletir grande parte da radiação. 

Assim que a radiação solar atinge a superfície de uma parede, uma parte é refletida para o 

ambiente, sendo a outra absorvida pelo material, contribuindo, desta forma, para o seu 

aquecimento. Para evitar esta absorção pelo material e que o calor se acumule nas paredes, é 

necessário, no Verão, que a parte refletida da radiação seja aumentada. 

2.3. VENTILAÇÃO 

Tendo em vista a eficiência energética de um edifício, também é muito importante dispor de 

uma troca de ar nas condições consideradas ideais. 

A mistura e a renovação do ar nos espaços com uma ventilação adequada - natural ou 

mecânica – também permite uma redução da umidade e contaminação, contribuindo para um 

maior conforto. Uma casa insuficientemente ventilada poderá gerar umidade através dos 

vapores que se formam, afetando o conforto ou mesmo a saúde dos seus habitantes. 

2.3.1. VENTILAÇÃO NATURAL 

A melhor escolha consiste na exploração da ventilação natural, sempre que possível, 

fazendo uso da pressão e depressão causada pela ação do vento na superfície exterior do 

edifício. 
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No primeiro caso (pressão), é utilizado o princípio do efeito de tiragem: o ar quente, que é 

mais leve do que o ar frio, tende a subir e a arrastar ar frio. As diferenças de temperatura entre 

as diferentes divisões da casa produzem ventilação, permitindo a mudança do ar, desde que 

hajam aberturas para o exterior que permitam a entrada de ar novo. Quando, nestas condições, 

existem duas aberturas em diferentes alturas, estabelece-se uma circulação de ar da abertura 

inferior para a superior, denominada efeito chaminé. 

 

Figura 2.10 – Ventilação natural por diferença de temperatura – efeito chaminé. 

O outro fenômeno (depressão) pode ser explorado com mais freqüência: quando um edifício é 

fustigado pelo vento, a parede diretamente exposta ao vento é sujeita a uma forte pressão, 

enquanto a parede do lado oposto, é envolvida numa depressão. A diferença de pressão entre 

os dois lados é suficiente para gerar uma ventilação natural entre as divisões. 

Para explorar de forma otimizada a ventilação natural, deve existir uma corrente de ar no 

apartamento, ou seja, devem existir pelo menos duas janelas em duas fachadas opostas que 

promovam a ventilação cruzada. No caso de ambientes sem abertura para saída do vento, tem-

se a ventilação unilateral. 

 

Figura 2.11 – Ventilação natural por diferença de pressão causada pelo vento – i) Ventilação cruzada; ii) Ventilação 

unilateral. 

Esta é de fato a melhor maneira de estabelecer condições de diferença de pressão, que são 

essenciais para explorar a ventilação natural. Os apartamentos que estejam voltados apenas 

para um lado do edifício têm uma capacidade muito menor de fazer uso da ventilação natural. 
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Além disso, as portas e janelas afetam a ventilação natural. As portas e janelas estanques não 

permitem a entrada de ar, nem no Verão nem no Inverno, impedindo assim a ventilação 

natural. 

2.3.2. VENTILAÇÃO FORÇADA 

Os sistemas de ventilação forçada (ou mecânica) permitem a permuta de ar entre os espaços 

em que não seja possível utilizar a ventilação diretamente a partir do exterior. 

A permuta do ar é proporcionada por condutas de ventilação forçada ligadas aos espaços 

interiores através de extratores (destinados a extrair o ar parado ou poluído) e ventiladores 

(para injetar ar fresco). Regra geral, os sistemas centralizados de aquecimento e ar 

condicionado (AVAC), mais comuns nos grandes edifícios de serviços, incluem uma 

ventilação forçada. 

Os sistemas recentes de ventilação forçada com recuperação de energia permitem a 

recuperação parcial da energia – no arrefecimento ou no aquecimento. Esta energia seria 

desperdiçada com a permuta de ar simples. Isto deve-se aos permutadores de calor dentro dos 

quais os fluxos de entrada e saída de ar se cruzam - sem se misturarem um com o outro - 

sendo que, no modo de arrefecimento, um fluxo de ar aquece o outro e vice-versa. Assim, no 

Verão, o ar quente de fora passa junto do ar que sai do ar condicionado e é arrefecido, 

enquanto no Inverno, o processo é o inverso. 

2.4. AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO 

Os sistemas de aquecimento e arrefecimento desempenham um papel essencial no lar e são, 

indubitavelmente, os que têm maior impacto no conforto ambiente. São, ao mesmo tempo, 

responsáveis por uma parte significativa da factura energética da habitação e pelas emissões 

de gases poluentes para a atmosfera, daí que a sua eficiência energética seja fundamental. 

A eficiência energética de um sistema de aquecimento e/ou arrefecimento num edifício atinge 

o nível mais elevado, quanto menor for o consumo de energia para manter as condições de 

calor o mais estáveis possíveis, proporcionando assim o bem-estar das pessoas. 
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2.4.1. SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL 

Este tipo de sistema serve para aquecer as divisões no Inverno e pode, ainda, produzir água 

quente para uso doméstico. É formado pelos seguintes componentes: 

 Uma unidade geradora de calor (caldeira); 

 Sistemas de distribuição do calor (tubagens) e utilização (isto é, radiadores, piso radiante, 

etc.); 

 Unidades de regulação e controlo. 

A caldeira é o coração do equipamento de aquecimento e sua eficiência reveste-se da máxima 

importância na otimização da economia e na redução das emissões poluentes para a 

atmosfera. 

A seleção de uma caldeira com potência adequada, tendo em conta os níveis de calor de 

que a habitação necessita efetivamente, é uma medida muito importante de eficiência 

energética, sendo freqüente escolher-se uma caldeira com tamanho maior do que o necessário. 

Na realidade, as caldeiras com capacidade superior à necessária podem apresentar uma 

eficiência mais baixa do que o previsto e, portanto, uma menor economia de combustível. Nas 

estações intermédias com temperaturas exteriores mais amenas, o sistema atinge de imediato a 

temperatura requerida e desliga-se durante longos períodos, acarretando este tipo de 

funcionamento maiores perdas de energia. Durante os períodos do ano em que a caldeira 

funciona apenas para o aquecimento de águas para banho e duches, a eficiência de produção é 

inferior à de um equipamento dedicado a esse efeito. Assim, a escolha da potência adequada 

deve levar em consideração: 

 a dimensão e tipologia da habitação; 

 o clima da região; 

 o tipo de construção; 

 o número de pessoas a que se destina. 

CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO 

As caldeiras tradicionais, incluindo as mais avançadas – denominadas caldeiras de alta 

eficiência - utilizam apenas uma parte do calor gerado pela queima do combustível, situando-
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se a sua eficiência nos 91-93%. Nestas caldeiras, o vapor de água produzido durante a 

combustão é lançado para a atmosfera através da chaminé, transportando uma importante 

quantidade de calor - denominada calor latente de vaporização - que corresponde a cerca de 

11% da energia produzida pela combustão. 

Ao contrário das caldeiras tradicionais, uma caldeira de condensação pode recuperar uma 

grande parte do calor existente nos gases de exaustão expedidos através da chaminé, 

conseguindo assim uma eficiência muito elevada. Podem atingir o seu potencial máximo 

quando usadas em conjunto com sistemas de aquecimento que funcionem a baixa temperatura 

(30 a 50°C), como no caso dos sistemas de piso radiante, por exemplo. 

No entanto, as caldeiras de condensação também funcionam muito bem com radiadores 

tradicionais, desde que o sistema de aquecimento seja operado corretamente, situação em que 

a temperatura da água de aquecimento deve ser mantida abaixo dos 55 °C. 

CALDEIRAS DE TEMPERATURA VARIÁVEL 

As caldeiras de temperatura variável permitem atingir melhores níveis de eficiência. Por 

conseguirem modelar a temperatura de funcionamento, respondem de forma mais adequada 

em função das necessidades reais de calor, que variam ao longo do dia, devido às condições 

meteorológicas e ao número de horas de ocupação da casa. 

Estas caldeiras podem produzir uma temperatura muito baixa da água (45-50°C), reduzindo a 

perda de calor, tanto através das paredes do edifício como da chaminé, não produzem 

condensação e emitem menos gases poluentes. As baixas temperaturas atingidas com estas 

caldeiras durante a maior parte da estação do Inverno permitem uma dissipação reduzida do 

calor através da rede de distribuição da instalação de aquecimento, e a mais elevada eficiência 

dos aquecedores, quer se trate de radiadores ou de outros aparelhos de aquecimento. 

RADIADORES 

Os radiadores são elementos muito utilizados nas novas habitações. São aparelhos de 

construção muito simples que se colocam na parede, tendo um tubo de entrada de água quente 

e de saída de água (um pouco mais) fria. Não obstante a sua simplicidade, ainda é possível 

encontrar diversos tipos de radiador no mercado, tendo em conta o material de que são feitos e 

a maior ou menor capacidade de transmissão de calor. 
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Figura 2.12 – Diferentes tipos de radiadores de parede. 

Existem, contudo, algumas características que são comuns aos radiadores. Por exemplo, em 

todos eles a potência é diretamente associada à área do radiador e, como tal, se o utilizador 

tiver uma sala muito grande, necessita de mais potência de aquecimento, logo o radiador terá 

de ser maior. Nos radiadores por elementos, o aumento de potência passa por acrescentar mais 

elementos ao radiador. Também em todos eles é necessário instalar um sistema de controlo 

externo que pode ser manual ou automático (com possibilidade de ler a temperatura). 

No entanto, estes sistemas também têm as suas desvantagens, nomeadamente: 

 As salas são aquecidas por uma corrente de ar ascendente. Deste modo, o ar que está em 

contato com o teto é aquecido primeiro, sendo o ar que está por baixo aquecido 

posteriormente. Isto ocasiona a perda de uma quantidade considerável de energia; 

 As correntes de ar interiores dão lugar à recirculação do pó; 

 O calor dos radiadores pode tornar o ar interior muito seco, conduzindo à necessidade de 

utilizar umidificadores para combater os efeitos prejudiciais para a saúde humana. 

PISO RADIANTE 

O piso radiante, com aquecimento de baixa temperatura, é constituído por uma serpentina em 

tubo flexível (tubo de aquecimento PEX radiante) enterrado na laje do piso, circulando a água 

na serpentina a uma temperatura baixa (de 35 a 45°C). Em comparação com os sistemas de 

aquecimento tradicionais, este sistema proporciona um maior conforto com um consumo 

reduzido de energia. O calor propaga-se até uma altura de dois metros, onde é mais 

necessário. 
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Figura 2.13 – Aquecimento central por piso radiante. 

Assim, a caldeira necessita de menos energia para proporcionar o mesmo nível de conforto. 

Com uma irradiação de baixo para cima, o calor é distribuído de modo uniforme e requer uma 

temperatura da água de apenas 30 a 40°C em vez dos 70 a 80°C que costumam ser 

necessários num sistema de aquecimento tradicional. 

REGULAÇÃO DO AQUECIMENTO 

Uma unidade de regulação adequada é essencial para o sistema de aquecimento completo, 

uma vez que: 

 mantém a temperatura de um compartimento estável, independentemente das condições 

atmosféricas exteriores; 

 permite a utilização e otimização de fontes de calor sem custos, como a radiação solar que 

penetra através de uma janela, a presença de pessoas numa sala, ou o funcionamento de 

eletrodomésticos, evitando assim o sobreaquecimento; 

 permite a regulação correta e separada da temperatura em cada um dos compartimentos, em 

função da sua utilização. Por exemplo, é possível regular uma temperatura mais elevada na 

casa de banho e temperaturas mais baixas nos quartos. 

Um dispositivo que pode ser utilizado para regular o sistema de aquecimento é o termostato 

programável, existindo diversos tipos de solução, com maiores ou menores funcionalidades 

de programação. Um bom aparelho deve, pelo menos, permitir programações diferentes para 

os dias de semana e para os fins-de-semana. Atualmente existem, também, aparelhos 

portáteis, que são particularmente úteis para utilizadores que passam grande parte do tempo 

em casa: assim poderão regular o aquecimento na divisão da casa onde se encontram (por 
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exemplo, escritório e posteriormente sala de estar). É preciso ter cuidado com o local onde se 

colocam os sensores: devem ficar em paredes que não estejam expostas a radiação solar direta 

e em locais onde não existam correntes de ar. A altura ideal ronda 1,5m de forma a registrar a 

temperatura ao nível dos ocupantes e o aparelho deve ser sempre colocado na divisão onde os 

ocupantes passam a maior parte do tempo. 

Outro dispositivo que pode ser utilizado para regular o sistema de aquecimento é a válvula 

termos tática, um dispositivo específico que permite que cada radiador da casa funcione de 

forma independente. 

As válvulas termos táticas controlam automaticamente a entrada de água quente no radiador 

em função da temperatura regulada em cada comando individual. A válvula fecha-se quando a 

temperatura ambiente, medida por um sensor, se aproxima da temperatura desejada, 

permitindo o encaminhamento da água quente para os outros radiadores que ainda estão 

abertos ou reduzindo o funcionamento da caldeira, quando as necessidades totais da casa 

foram atingidas. 

A instalação de válvulas termos táticas é fácil e a sua correta regulação e calibragem permite 

poupanças de energia significativas. Por esta razão, estes dispositivos devem ser instalados 

nos novos edifícios ou na reabilitação de edifícios antigos. 

As válvulas termos táticas podem ainda ser usadas em complemento dos termostatos. Numa 

situação normal, é instalado um termostato na divisão da casa que é ocupada durante mais 

tempo - usualmente a sala de estar - sendo instaladas as válvulas termos táticas nas restantes 

divisões. 

 

Figura 2.14 – Dispositivos de regulação do aquecimento - i) Termostato programável; ii) Válvula termos tática. 
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SISTEMAS DE AQUECIMENTO INDEPENDENTE VERSUS SISTEMAS DE AQUECIMENTO CENTRAL 

EM EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS 

Um sistema de aquecimento independente toma esta designação quando os sistemas de 

produção e de distribuição de calor servem uma unidade residencial individual do edifício. A 

escolha deste sistema recai no desejo de as famílias gerirem de forma independente os seus 

sistemas de aquecimento: 

 com o aquecimento independente, as horas de operação do sistema e as temperaturas dos 

compartimentos podem ser adequadas ao perfil do utilizador; 

 uma vez que pagam pelo seu consumo real, os utilizadores tornam-se mais responsáveis, 

reduzindo, assim, o desperdício de energia. 

As vantagens da utilização alargada de aparelhos de aquecimento independentes em blocos de 

apartamentos não são assim tão óbvias, apresentando também desvantagens: 

 Consumo excessivo de combustível devido ao sobre dimensionamentos das caldeiras, 

resultando em maiores emissões poluentes para a atmosfera; 

 Maiores riscos de segurança: a manutenção normal nem sempre é feita para todas as 

caldeiras instaladas no bloco de apartamentos; 

 A estética do edifício acaba por ficar comprometida, devido ao elevado número de chaminés 

e caldeiras instaladas. 

Num bloco de apartamentos, um sistema de aquecimento centralizado inclui apenas uma 

caldeira situada num local adequado à sua instalação. A rede de distribuição é formada pelo 

sistema de tubagens destinados à alimentação de água quente (temperaturas entre os 50º C e 

os 90º C) e retorno que fazem a ligação da caldeira aos radiadores. O aquecimento central tem 

vantagens inquestionáveis quando comparado com o aquecimento central independente, 

nomeadamente: 

 Maior poupança de energia, devido à instalação de um sistema com uma capacidade mais 

baixa e um desempenho mais elevado da caldeira. 

 Segurança melhorada, uma vez que a gestão e a manutenção da caldeira são da 

responsabilidade do gestor do condomínio; 
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 Emissões poluentes reduzidas (uma única chaminé); 

 Manutenção da caldeira com menores custos. 

 

Figura 2.15 – Sistema de aquecimento central em edifícios de apartamentos. 

Este tipo de sistema de aquecimento centralizado não permite, contudo, a regulação 

independente da temperatura dos apartamentos, podendo originar a ocorrência de conflitos 

entre os co-proprietários do edifício acerca da regulação das horas de operação diária da 

caldeira. 

Se a casa possuir este tipo de equipamento centralizado, deverá verificar se foi instalado um 

sistema de contagem de aquecimento independente em cada apartamento (contador de 

entalpia). Este é um dispositivo de contagem específico que mede o calor efetivamente 

consumido em cada apartamento. Se cada apartamento estiver equipado com válvulas termos 

táticas, o sistema permite controlar as temperaturas das secções do sistema de aquecimento 

que aquece o apartamento em causa. 

No entanto, à semelhança do que acontece nalguns casos com a eletricidade, poderá ser paga 

uma quantia fixa independentemente do grau e da freqüência de utilização do sistema de 

aquecimento, quantia essa que cobre os custos de manutenção da caldeira comum e de outras 

unidades relacionadas. 

MANUTENÇÃO 

Ao longo dos anos, a corrosão e a formação de calcário e de depósitos acabam por danificar 

os componentes do sistema de aquecimento, provocando assim a perda de energia, reduzindo 
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o nível de conforto no interior da casa e a eficiência global do sistema e, eventualmente 

provocando danos e avarias. Este é um processo progressivo e invisível e os danos só são 

detectados quando já não é possível realizar ações de reparação. 

Para evitar esta situação, nomeadamente em instalações mais antigas, é recomendável analisar 

todo o sistema de aquecimento, com o objetivo de verificar se deve ser iniciada qualquer ação 

que possa devolver a eficiência ao sistema, acabando assim com a corrosão e com os 

depósitos de calcário. Existem no mercado empresas com experiência que podem ajudar a 

resolver estes problemas, de modo a evitar a ocorrência de avarias e/ou a substituição 

completa do sistema de aquecimento. 

A ação de manutenção consiste em lavar o sistema de tubagens com agentes não agressivos e 

em injetar uma substância protetora que impede a corrosão e, assim, a oxidação do sistema de 

aquecimento. Uma ação de manutenção deste tipo traz as seguintes vantagens: 

 Ações não invasivas; 

 Equilíbrio térmico do sistema; 

 Reposição das capacidades e temperaturas iniciais, aumentando, assim, a permuta de calor; 

 Melhoria da eficiência energética e do conforto ambiente; 

 Manutenção extraordinária reduzida, diminuindo, também, os custos de operação; 

 Ciclo de vida útil do sistema de aquecimento aumentado; 

 Baixo impacto ambiental; 

 Aumento da economia de combustível, até um máximo de 15-20%. 

O período de recuperação do custo desta intervenção depende da economia de combustível 

realmente obtida mas, de um modo geral, pode corresponder a mais de um ano de 

aquecimento. 

2.4.2. AR CONDICIONADO 

O ar condicionado no Verão transformou-se num requisito de conforto sem o qual as pessoas 

já não passam, como o demonstra a utilização generalizada de unidades individuais de ar 

condicionado instaladas em edifícios não equipados com sistemas de origem. 
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O ar condicionado tem por objetivo manter uma temperatura ambiente o mais confortável 

possível, sendo que o conforto a que estamos acostumados resulta da combinação de três 

fatores: a temperatura, a umidade e a distribuição do ar. É no controlo destes três parâmetros 

que se baseia a eficiência de um aparelho. 

As unidades individuais, para além de produzirem ruído, ocupam muito espaço e a sua 

instalação na fachada pode não ser permitida, seja por regra do condomínio, seja por 

imposição urbanística. Qualquer alteração de fachada terá de passar não só pela autorização 

do condomínio, como pelo licenciamento autárquico. Quando o ar condicionado é, de fato, 

necessário, devem preferir-se instalações centralizadas de ventilação e ar condicionado, 

usadas em todo o edifício, as quais são mais eficientes e não alteram a arquitetura do edifício. 

SISTEMAS CENTRALIZADOS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 

À semelhança do que acontece com o aquecimento centralizado, também os sistemas centrais 

de arrefecimento são mais eficientes. De fato, a capacidade instalada é inferior à soma das 

capacidades instaladas para cada utilizador individual, os custos de instalação e manutenção 

são mais baixos, consegue-se uma boa economia de escala através da redução do desperdício 

de energia e podem conseguir-se descontos na factura de eletricidade através da combinação 

dos consumos. 

As unidades centrais devem ser escolhidas com base na eficiência de funcionamento. Deve 

certificar-se igualmente de que as condutas dos sistemas de arrefecimento têm uma camada 

considerável de material isolante para impedir a condensação e evitar danos no sistema. 

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO INDEPENDENTES 

Os sistemas de ar condicionado independentes não estão ligados a um sistema central de 

aquecimento e/ou arrefecimento. Os tipos mais utilizados são: 

 Aparelhos de ar condicionado independentes de instalação em janela; 

 Aparelhos de ar condicionados independentes split ou com compressor incorporado; 

 Aparelhos de ar condicionado independentes multi-split; 

De notar que o sistema split é composto por uma parte externa (condensador), que tem o 

compressor, interligada por tubulações de passagem de gás e dreno a outra parte colocada 
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dentro do ambiente (evaporador). No caso do sistema multi-split, com apenas uma parte 

externa, é possível utilizar mais que uma evaporadora, dependendo esse número do modelo a 

ser escolhido e da necessidade de cada ambiente. 

 

Figura 2.16 – Sistemas de ar condicionado independentes – i) Janela; ii) Split; iii) Multi-Split. 

Todos estes aparelhos estão equipados com as funções de arrefecimento e desumidificação do 

ar, ventiladores e unidades de controlo e operação, permitindo também os dois últimos, regra 

geral, o aquecimento. Estes são os denominados sistemas “ar-ar”, uma vez que o ar é o fluido 

transportador. Podem constituir uma solução bastante satisfatória de climatização tanto no 

Verão como no Inverno nomeadamente em edifícios já existentes. Contudo, nos edifícios 

novos, é preferível utilizar sistemas de ventilação e climatização centrais, uma vez que os 

sistemas independentes têm custos de operação mais elevados do que os sistemas centrais. 

No nosso país começou a ser habitual a existência de pré-instalação de aparelhos de ar 

condicionado nas habitações novas. No entanto, é preciso ter atenção para o tipo de aparelhos 

que foram instalados e para a sua potência: 

 Os aparelhos do tipo “inverter” consomem entre 20 a 30% menos de eletricidade que os 

aparelhos ditos convencionais, constituindo uma solução eficiente. Este sistema permite o 

abrandar o funcionamento do compressor, evitando assim contínuos arranques e paragens que 

aumentam os consumos e reduzem o tempo de vida do aparelho, possibilitando manter a 

temperatura real com menos variações e menor ruído. Por outro lado, o sistema 

“convencional” baseia-se no funcionamento do compressor a pleno rendimento ou desligado, 

mantendo-se em funcionamento até ser alcançada a temperatura desejada, desligando-se de 

seguida até que a temperatura da sala o solicite. 
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Figura 2.17 – Sistema inverter versus Sistema convencional 

 O valor do índice de eficiência energética, designado pelas siglas inglesas EER (quando em 

arrefecimento) e COP (quando em aquecimento), é um critério muito importante, sendo que 

quanto mais altos os valores, melhor. Uma forma de conhecer estes valores é a consulta da 

etiqueta energética dos aparelhos. 

 A potência adequada varia não só com o tamanho da divisão, mas também com a exposição 

solar da mesma. Como tal, uma sala com janelas viradas a Sul precisará de maior potência de 

arrefecimento. 

Sem esquecer outras vantagens como a maior facilidade de instalação, operação e 

manutenção, existem também outros fatores que não devem ser subestimados, como o ruído 

produzido pelas unidades e a dificuldade de controlar a umidade de forma adequada no 

Inverno. 

2.5. PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE 

Na maior parte dos casos, a água quente para uso doméstico é obtida com o recurso a um 

esquentador a gás ou a um termo acumulador elétrico mas, quando existem unidades de 

aquecimento central, é habitual que elas também produzam água quente. 

O aquecimento de água é um processo no qual é consumido uma grande quantidade de 

energia, pelo que a seleção e utilização eficiente destes sistemas apresenta um grande impacto 

no consumo de energia.  

A medida mais eficiente para poupar energia reside na minimização racional dos consumos de 

água quente devendo, sempre que possível, dar-se preferência ao duche por banho de imersão, 

evitando duches muito prolongados e desligando a água enquanto o utilizador se ensaboa. 
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Outra forma de reduzir os consumos passa pela instalação de sistemas redutores de caudal, 

como os chuveiros economizadores e os filtros arejadores. Estes sistemas proporcionam um 

conforto de utilização semelhante ao de um chuveiro ou torneira normal, mas com cerca de 

metade do caudal de água. 

2.5.1. ESQUENTADORES A GÁS E CALDEIRAS 

Os esquentadores a gás e as caldeiras murais são aparelhos de produção “instantânea”, isto é, 

com um dispositivo que aquece imediatamente a água no momento em que é necessária. A 

selecção do esquentador mais adequado depende da análise de um conjunto diversificado de 

factores salientando-se a capacidade (o número de litros de água aquecidos num minuto), o 

número de pontos de tiragem de água, a distância entre o local do esquentador e o de tiragem 

de água, bem como do tipo de sistema de ignição de chama e do tipo de sistema de ventilação 

dos gases de combustão (atmosféricos ou ventilados). Podem dividir-se em: 

 Aparelhos de potência fixa, em que a temperatura da água baixa com o aumento do fluxo. 

Por isso, caso se abra uma torneira enquanto uma pessoa toma duche, a água deste ficará mais 

fria; 

 Aparelhos de potência variável, que não apresentam este problema, porque os fluxos de gás 

e água estão relacionados entre si, de forma a manter a temperatura tanto quanto possível 

constante. Estes aparelhos estão a substituir os anteriores por oferecerem maior conforto aos 

utilizadores e, também, maior economia. 

Existem modelos de esquentadores instantâneos a gás que conseguem fornecer caudais de 

água quente de 5, 11, 14 e 18 litros por minuto (embora as capacidades possam variar de um 

fabricante para outro). Um aparelho de 5 litros por minuto apenas conseguirá fornecer água 

quente para uma torneira de um lavatório, enquanto que para ter uma torneira de lavatório 

aberta e tomar um duche ao mesmo tempo, já será necessário escolher um modelo de 11 litros 

por minuto, embora também possam ocorrer flutuações da temperatura. Para utilizações 

simultâneas superiores, é necessária uma capacidade superior. 

As caldeiras de aquecimento central também podem produzir águas quentes sanitárias. No 

caso das caldeiras murais, o funcionamento é muito semelhante ao de um esquentador, se bem 

que a eficiência de produção de águas quentes é um pouco inferior. A junção do fornecimento 
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da água quente sanitária com o aquecimento do ar permite uma única instalação e conduta de 

evacuação de gases e vapores. 

Na instalação dos equipamentos deve recorrer-se sempre a instaladores qualificados e 

respeitar as normas de segurança, em particular a obrigatoriedade de colocar o aparelho num 

ambiente bem ventilado e de evacuar os gases para o exterior. 

Nos modelos que dispõem de chama piloto recomenda-se que se desligue o esquentador 

sempre que não for necessário, obtendo assim poupanças consideráveis e também garantindo 

uma maior segurança. 

A chama do esquentador deverá apresentar uma cor azulada quando em funcionamento. 

Tonalidades amarelas indicam que a combustão é incompleta, provocando um maior consumo 

de gás. Nesta situação é necessário solicitar assistência para a limpeza e regulação dos 

queimadores. 

No caso dos aparelhos a gás, é necessário, também, saber qual o tipo de gás que está 

disponível na habitação, sendo a opção pelo gás natural a mais vantajosa, tanto do ponto de 

vista econômico como ambiental. Convém ainda ter em conta que as tarifas do gás natural 

mudam com alguma freqüência e dependem diretamente do preço do petróleo, pelo que a 

tendência tem sido de aumento de custos de utilização dos sistemas a gás face aos custos da 

eletricidade. Ou seja, de um ponto de vista econômico, um termo acumulador elétrico, 

associado à tarifa bi-horária, poderá ser a melhor opção, embora não seja a mais desejável do 

ponto de vista ambiental. 

De referir que a tarifa bi-horária caracteriza-se por preços diferenciados do kWh, consoante a 

utilização em horas de vazio ou fora de vazio, correspondendo as horas de vazio, 

fundamentalmente, às horas do período noturno e fins-de-semana, em que é mais freqüente a 

utilização de grandes eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa e louça, forno ou 

aquecimento. 

2.5.2. TERMO ACUMULADORES ELÉTRICOS 

Estes equipamentos são formados por uma resistência elétrica que aquece a água, um 

reservatório isolado para a armazenar, um termostato e um dispositivo que impede o 

sobreaquecimento. O aquecimento da água com termo acumuladores não é imediato 
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encontrando-se dependente da potência da resistência elétrica e da capacidade do aparelho, 

sendo sempre necessário aguardar algum tempo até que a água aqueça e possa ser utilizada. 

A capacidade do termo acumulador, que, para uso doméstico, varia entre 30 e 150 litros 

(embora existam capacidades superiores), deve ser escolhida em função da quantidade de 

água necessária: cerca de 50 litros por dia por pessoa, 100 litros para duas ou três, 150 litros 

para quatro ou mais pessoas. 

Se o termo acumulador for pequeno a reserva de água será insuficiente, mas um termo 

acumulador sobre dimensionado desperdiça muita energia, visto que mantém a uma 

temperatura elevada uma significativa quantidade de água que não é utilizada. Como as 

perdas através das paredes dos termo acumuladores são significativas, não existe vantagem 

em adquirir e instalar um termo acumulador maior do que o necessário. Um termo 

acumulador mal isolado pode perder, para o ambiente, até 1,2 kWh por dia (equivalentes a 

cerca de 0,14 euros), mesmo quando a água não está a ser utilizada. 

Para reduzir os custos, é importante limitar as perdas de calor, o que passa por isolar bem o 

reservatório e regular o termostato para 65°C, instalar um temporizador para aquecer a água 

apenas quando é necessário, no caso de ter aderido à tarifa bi-horária, e colocar torneiras 

termos táticas no lava-loiça ou na banheira, regulando-as para a temperatura desejada. É 

contraproducente desligar o aparelho e voltar a ligá-lo algumas horas antes de necessitar de 

água quente uma vez que, em vez de se limitar a manter a água à temperatura atingida, seria 

necessário voltar a aquecê-la. 

Considerar a hipótese de um isolamento adicional poderá reduzir o consumo do termo 

acumulador em cerca de 5 a 10%. Existem, também, casos de caldeiras de aquecimento 

central em que a água quente é mantida em acumuladores, sofrendo do mesmo problema. 

O aparelho deve ser instalado de preferência num local quente e estrategicamente colocado 

entre a cozinha e a(s) casa(s) de banho, para minimizar o comprimento da canalização 

necessária e conseqüentemente diminuir as perdas de calor, nunca devendo ser instalado numa 

cave não aquecida. 

Devem efetuar-se manutenções periódicas (cada dois anos), aos tanques de armazenamento de 

água quente dos sistemas de aquecimento central e termo acumuladores elétricos, para 

remover os depósitos de calcário da resistência, reparar de imediata as torneiras que vertem e 
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substituir os ânodos de magnésio (dispositivos que servem para prevenir a formação de 

ferrugem no depósito). Além disso, de seis em seis meses deve abrir-se a válvula de 

segurança, para eliminar depósitos de calcário que se tenham formado. 

2.5.3. AQUECIMENTO DE ÁGUA CENTRALIZADO EM EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS 

À semelhança do que acontece com as instalações de aquecimento ambiente, um sistema 

centralizado, quando comparado com o sistema tradicional - com vários termo acumuladores 

elétricos, esquentadores ou caldeiras a gás - torna-se mais econômico, uma vez que consome 

menos energia. Existe ainda a vantagem da possibilidade facilitada para integração com a 

instalação de painéis solares térmicos: desta forma, obtém-se uma maior poupança de energia. 

No caso de existir um tanque de armazenamento de água quente, recomenda-se a utilização de 

reservatórios em aço inoxidável, com bom isolamento térmico e proteção interna contra a 

corrosão. Caso não haja ligação com sistemas solares térmicos a serpentina deve ser colocada 

no fundo da caldeira. No caso de se usar água quente solar o tanque deverá ter duas 

serpentinas: uma colocada no fundo, que recebe o calor vindo dos painéis e outra (ou uma 

resistência elétrica) no topo ao qual está ligado o sistema de apoio (como caldeiras ou 

esquentadores que compensem o aquecimento solar nos dias nublados em que o sol se vê 

impedido de irradiar a sua energia nos painéis), situação ilustrada na Figura 2.18. De referir 

ainda que a temperatura da água deve rondar os 65ºC, de forma a evitar o desenvolvimento de 

bactérias. 

 

Figura 2.18 – Tanque de armazenamento de água quente com duas serpentinas de cobre. 
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2.5.4. PAINÉIS SOLARES 

Em Portugal, desde Julho de 2006, todos os edifícios novos devem ser projetados de acordo 

com o novo Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (DL 

80/2006). Neste Regulamento prevê-se a utilização de painéis solares térmicos sempre que o 

edifício apresentar boas condições de captação de radiação solar (boa exposição solar). 

Não há dúvida de que os painéis solares são a tecnologia mais difundida de aquecimento de 

águas com fontes de energia renováveis. Infelizmente, no nosso país, tem-se feito pouco 

aproveitamento da energia solar, muito embora, nos últimos anos, a tecnologia tenha atingido 

níveis de fiabilidade e eficiência que permitem a sua utilização de forma eficiente. 

Um painel solar (ou coletor solar) é um dispositivo que converte a energia solar em energia 

térmica. Em termos gerais, o sistema completo é constituído por um painel (formado por uma 

placa de vidro, que provoque um fenômeno de efeito de estufa, e por uma chapa de alumínio 

enegrecida, que facilite a absorção de luz solar, e conseqüente transmissão para os tubos de 

cobre) que recebe a luz do sol, um permutador (geralmente, uma serpentina de cobre) em 

que o fluido de aquecimento circula e um depósito em que a água quente é armazenada. A 

moldura que envolve o coletor é normalmente de um material bastante resistente, por forma a 

garantir proteção relativamente aos agentes externos, e é isolada termicamente para que se 

minimizem as perdas de calor. 

 

Figura 2.19 – Constituição de um painel solar. 

Os painéis solares produzem água quente de baixa temperatura (entre 50 e 90 °C) e a área de 

painel necessária para uma habitação ronda 1 m
2

 por pessoa. No que diz respeito à dimensão 

do depósito, deve considerar-se entre 50 a 70 litros por pessoa. 

Para otimizar o retorno do investimento, os painéis solares deverão ter uma dimensão 

adequada para preencher as necessidades de água quente do lar com a energia solar disponível 
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no Verão. Isto significa que só são preenchidas cerca de 70% das necessidades, uma vez que 

seriam necessários painéis solares maiores para obter a mesma energia no Inverno. No 

entanto, a escolha do tamanho dos painéis solares em função das necessidades de energia 

durante os meses de Inverno resulta num excedente de energia durante o Verão, constituindo 

um desperdício. Assim, os sistemas solares necessitam de apoio de sistemas convencionais 

para a produção de água quente (caldeira a gás, caldeira de gasóleo, etc.). 

Existem diversos métodos para tirar o máximo partido do sistema em termos de eficiência, 

nomeadamente: 

 Os coletores devem ficar orientados para Sul ou, se isto não for possível, serem rodados a 45 

graus, no máximo, para Este ou Oeste; 

 O ângulo dos coletores relativamente à linha horizontal deve ser o correspondente à latitude 

do local: também são aceitáveis ângulos mais baixos para objetivos arquiteturais específicos e 

para coletores usados apenas no Verão. Em caso de maior utilização durante o Inverno - 

nomeadamente para fins de aquecimento - recomenda-se um ângulo mais elevado; 

 As tubagens devem ser isoladas de forma adequada para reduzir as perdas de calor desde o 

coletor até ao ponto de utilização; 

 O acesso para manutenção e limpeza dos coletores deve ser fácil. 

Como já fora referido, o painel solar transforma a luz solar em calor aproveitável. Este calor é 

absorvido pelo líquido solar que se encontra dentro do painel e é transportado com a ajuda de 

uma bomba através de tubos devidamente isolados, até ao depósito de água quente, onde a 

mesma vai sendo acumulada. O material isolante do depósito impede que a água arrefeça, 

sendo possível dispor de água quente em períodos em que não há sol, como por exemplo, 

durante a noite. 

Para produção de Água Quente Sanitária, o sistema solar térmico é composto por: 

• Painel Solar - Um ou mais painéis, que transformam a radiação solar incidente em energia 

térmica; 

• Acumulador Solar - Depósito que acumula a água quente até que esta seja necessária para 

consumo; 

• Circuito hidráulico - Tubagens, bombas circuladoras e válvulas; 
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• Grupo de Circulação - Incorporado no circuito hidráulico, faz circular o líquido térmico 

pelos tubos que ligam o painel solar ao depósito acumulador; 

• Central de Controlo - Elementos de controlo e regulação que asseguram o correto 

funcionamento do sistema; 

• Apoio energético - Sistemas complementares de aquecimento, como caldeiras e 

esquentadores, que apenas são acionados quando as radiações recebidas pelo painel não são 

suficientes para o nível de aquecimento desejado. 

 

Figura 2.20 – Constituição de um sistema solar térmico. 

A integração de uma instalação solar térmica num edifício existente pode apresentar alguns 

problemas, muitas das vezes ultrapassáveis e decorrentes da localização e montagem dos 

coletores e depósito, colocação de tubagens e infra-estrutura elétrica bem como de 

compatibilidades com os sistemas de apoio. 

Os painéis solares térmicos também podem constituir um complemento interessante como 

apoio a climatização ambiente. O aproveitamento da energia solar para produzir frio é uma 

das aplicações térmicas com maior potencial futuro, uma vez que nas épocas em que se 

necessita de arrefecimento coincide com aquelas de maior radiação solar. 

A seleção de um equipamento deve recair num coletor solar certificado que apresentará 

características de qualidade comprovada, permitindo dar uma maior garantia ao utilizador 

final, e a instalação dos sistemas deverá ser realizada por instaladores certificados para o 

efeito. 
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Um sistema de energia solar, instalado por pessoal qualificado e devidamente dimensionado, 

pode conduzir a uma poupança de 70% dos custos em energia necessários para a produção de 

água quente para uso doméstico. 
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3. REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS 

EDIFÍCIOS (RCCTE) 

3.1. OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O RCCTE estabelece as regras a observar no projeto de todos os edifícios de habitação e dos 

edifícios de serviços sem sistemas de climatização centralizados de modo a que: 

 as exigências de conforto térmico, seja ele de aquecimento ou de arrefecimento, e de 

ventilação para garantia de qualidade do ar no interior dos edifícios, bem como as 

necessidades de água quente sanitária, possam vir a ser satisfeitas sem dispêndio excessivo de 

energia; 

 sejam minimizadas as situações patológicas nos elementos de construção provocadas pela 

ocorrência de condensações superficiais ou internas, com potencial impacte negativo na 

durabilidade dos elementos de construção e na qualidade do ar interior. 

O RCCTE aplica-se a cada uma das frações autônomas
1
 de todos os novos edifícios de 

habitação e de todos os pequenos novos edifícios de serviços sem sistemas de climatização 

centralizados, independentemente de serem ou não, nos termos de legislação específica, 

sujeitos a licenciamento ou autorização no território nacional, com exceção das seguintes 

situações: 

 Edifícios de serviços com mais de 1000 m
2

 de área útil, exceto centros comerciais, 

hipermercados, supermercados e piscinas cobertas que são considerados pequenos quando a 

área útil do pavimento é inferior a 500 m
2

 (sendo estes do âmbito exclusivo do RSECE); 

 Edifícios de serviços que tenham mais de 25kW de potência instalada de climatização, 

qualquer que seja a sua área útil (sendo estes do âmbito exclusivo do RSECE); 

 Edifícios de habitação com sistemas de climatização de potência instalada ≥ 25kW (do 

âmbito do RSECE); 

                                                 

1
 Entende-se por fracção autónoma de um edifício cada uma das partes de um edifício dotadas de contador 

individual de consumo de energia, separada do resto do edifício por uma barreira física contínua. 
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 Edifícios ou frações autônomas destinados a serviços, a construir ou renovar que, pelas suas 

características de utilização, se destinem a permanecer freqüentemente abertos ao contato com 

o exterior e não sejam aquecidos nem climatizados; 

 Edifícios utilizados como locais de culto e os edifícios para fins industriais, afetos ao 

processo de produção, bem como garagens, armazéns, oficinas e edifícios agrícolas não 

residenciais; 

 As intervenções de remodelação, recuperação e ampliação de edifícios em zonas históricas 

ou em edifícios classificados, sempre que se verifiquem incompatibilidades com as exigências 

do RCCTE (as incompatibilidades devem ser convenientemente justificadas e aceites pela 

entidade licenciadora); 

 As infra-estruturas militares e os imóveis afetos ao sistema de informações ou a forças de 

segurança que se encontrem sujeitos a regras de controlo e confidencialidade. 

O RCCTE também é aplicável às grandes intervenções de remodelação
2
 ou de alteração na 

envolvente ou nas instalações de preparação de águas quentes sanitárias dos edifícios de 

habitação e dos edifícios de serviços sem sistemas de climatização centralizados já existentes, 

independentemente de serem ou não, nos termos de legislação específica, sujeitos a 

licenciamento no território nacional. 

Estão ainda sujeitas ao Regulamento as ampliações de edifícios existentes, exclusivamente na 

nova área construída, independentemente de carecerem ou não, nos termos de legislação 

específica, de licenciamento no território nacional. 

3.2. ZONEAMENTO CLIMÁTICO 

PORTUGAL CONTINENTAL 

Para efeitos do RCCTE, o país é dividido em três zonas climáticas de Inverno, I1, I2 e I3 e em 

três zonas climáticas de Verão V1, V2 e V3, tal como se pode observar na Figura 3.1. 

                                                 

2
 As intervenções na envolvente ou nas instalações cujo custo seja superior a 25% do valor do edifício calculado 

com base num valor de referência Cref por metro quadrado de 630 €/m
2
 (actualizável por portaria). 
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Figura 3.1 – Zoneamento Climático. 

A delimitação destas zonas é a indicada no Quadro III.1 do RCCTE. As zonas de Verão estão 

divididas em Região Norte e Região Sul, sendo que a Região Sul abrange toda a área a sul do 

rio Tejo e ainda os seguintes concelhos dos distritos de Lisboa e Santarém: Lisboa, Oeiras, 

Cascais, Amadora, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira, Azambuja, Cartaxo e Santarém. 

No Quadro III.1 constam, ainda, os seguintes dados climáticos de referência de Inverno e de 

Verão: 

 Número de graus-dias de aquecimento GD (na base de 20ºC) correspondente à estação 

convencional de aquecimento; 

 Duração da estação de aquecimento (meses M); 

 Temperatura exterior de projeto de Verão; 

 Amplitude térmica média diária do mês mais quente. 

O país é então dividido em zonas climáticas de Inverno e Verão, numa base concelhia com 

ajustes associados à altitude e à proximidade das localidades ao litoral: 

a) Nos Quadros III.2 e III.3 indicam-se as alterações, em função da altitude dos locais, a 

introduzir relativamente ao zoneamento e aos dados climáticos de referência indicados no 

Quadro III.1. 

b) Relativamente às alterações em função da proximidade das localidades ao litoral, o 

regulamento refere que: 
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 nos concelhos de Pombal (I2), Leiria (I2) e Alcobaça (I2), os locais situados numa faixa 

litoral com 10 km de largura são incluídos na zona climática de Inverno I1 e adotam-se os 

seguintes dados climáticos de referência: GD = 1500˚C.dias e Duração da estação de 

aquecimento de 6 meses; 

 nos concelhos de Pombal (V3) e Santiago do Cacém (V3), os locais situados numa faixa 

litoral com 15 km de largura são incluídos na zona climática de Verão V1 e adotam-se os 

seguintes dados climáticos de referência: Temperatura exterior de projeto de Verão de 31˚C e 

Amplitude térmica média diária do mês mais quente de 10˚C; 

 no concelho de Alcácer do Sal (V3), os locais situados numa faixa litoral com 10 km de 

largura são incluídos na zona climática de Verão V2 e adotam-se os seguintes dados 

climáticos de referência: Temperatura exterior de projeto de Verão de 33˚C e Amplitude 

térmica média diária do mês mais quente de 13˚C. 

REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES 

 Zonas climáticas de Inverno: 

Locais situados até 600 m de altitude são classificados como I1, locais situados entre 600 m e 

1000 m de altitude são classificados como I2, locais situados acima de 1000 m de altitude são 

classificados como I3. Para cada local, o número médio de graus-dias de aquecimento (na base 

de 20ºC) da estação convencional de aquecimento pode ser calculado, em função da 

respectiva altitude, z, pela expressão: 

 

A duração média da estação convencional de aquecimento, em função da altitude, é dada no 

Quadro III.4. 

 Zonas climáticas de Verão: 

Toda a Região Autônoma dos Açores é classificada como V1. Para cada local, a temperatura 

exterior de projeto de Verão e a amplitude térmica diária do mês mais quente, em função da 

respectiva altitude, são dadas no Quadro III.5. 

REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA 

 Zonas climáticas de Inverno: 
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Locais situados até 800 m de altitude são classificados como I1, locais situados entre 800 m e 

1100 m de altitude são classificados como I2, locais situados acima de 1100 m de altitude são 

classificados como I3. Para cada local, o número médio de graus-dias de aquecimento da 

estação convencional de aquecimento pode ser calculado, em função da respectiva altitude, z, 

pela seguinte expressão: 

 

A duração média da estação convencional de aquecimento, em função da altitude, é dada no 

Quadro III.6. 

 Zonas climáticas de Verão: 

Toda a Região Autônoma da Madeira é classificada como V1. Para cada local, a temperatura 

exterior de projeto de Verão e a amplitude térmica diária do mês mais quente, em função da 

respectiva altitude, são dadas no Quadro III.5. 

3.3. DEFINIÇÃO DA ENVOLVENTE E ESPAÇOS COM REQUISITOS DE CONFORTO TÉRMICO 

Define-se como “envolvente exterior” o conjunto dos elementos do edifício ou da fração 

autônoma que estabelecem a fronteira entre o espaço interior e o ambiente exterior. 

 

Figura 3.2 – Definição de “envolvente exterior”. 

Define-se como “envolvente interior” a fronteira que separa a fração autônoma de ambientes 

normalmente não climatizados (espaços anexos “não úteis”), tais como garagens ou armazéns, 

bem como de outras frações autônomas adjacentes em edifícios vizinhos. 
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Figura 3.3 – Definição de “envolvente interior”. 

Os espaços a seguir indicados, aos quais não se aplicam as condições de referência acima 

indicadas, consideram-se espaços “não úteis” e não podem ser incluídos no cálculo dos 

valores de Nic, Nvc e Ntc: 

a) Sótãos e caves não habitadas, acessíveis ou não; 

b) Circulações (interiores ou exteriores) comuns às várias frações autônomas de um edifício; 

c) Varandas e marquises fechadas, estufas ou solários adjacentes aos espaços úteis; 

d) Garagens, armazéns, arrecadações e similares. 

De notar que em casos excepcionais devidamente justificados, as condições de referência 

podem ser aplicadas a alguns destes espaços, devendo então ser considerados espaços úteis 

para efeitos de aplicação do RCCTE e, portanto, incluídos no cálculo dos valores de Nic, Nvc e 

de Ntc. 

3.4. REQUISITOS ENERGÉTICOS IMPOSTOS PELO RCCTE 

Para efeitos do RCCTE, a caracterização do comportamento térmico dos edifícios faz-se 

através da quantificação dos seguintes índices: 

 Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento, Nic; 

 Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento, Nvc; 

 Necessidades nominais anuais de energia para produção de águas quentes sanitárias, Nac; 
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 Necessidades globais de energia primária, Ntc. 

Estes índices devem ser calculados com base nas seguintes CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA
3
: 

a) As condições ambientes de conforto de referência são uma temperatura do ar de 20ºC 

para a estação de aquecimento e uma temperatura do ar de 25ºC e 50% de umidade 

relativa para a estação de arrefecimento; 

b) A taxa de referência para a renovação do ar, para garantia da qualidade do ar interior, é 

de 0,6 renovações por hora, devendo as soluções construtivas adotadas para o edifício ou 

fração autônoma, dotados ou não de sistemas mecânicos de ventilação, garantir a satisfação 

desse valor sob condições médias de funcionamento; 

c) O consumo de referência de água quente sanitária para utilização em edifícios de 

habitação é de 40 litros de água quente a 60ºC por pessoa e por dia. 

Os valores de Nic, Nvc e Nac calculados para cada fração autônoma sujeita a verificação 

regulamentar nunca poderão ser superiores aos correspondentes valores limites de referência 

Nv, Ni e Na impostos no RCCTE. Para além destas condições, as necessidades nominais anuais 

globais Ntc, de cada uma das frações autônomas de um edifício não podem exceder um valor 

máximo admissível de energia primária Nt definido em termos de uma soma ponderada dos 

valores Nv, Ni e Na. 

3.5. PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO DOS ÍNDICES N( ) 

3.5.1. COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA, U 

O coeficiente de transmissão térmica representa a quantidade de calor que atravessa 

perpendicularmente, um elemento de faces planas e paralelas, por unidade de tempo e de 

superfície, quando sujeito s um gradiente de temperatura unitário (˚C) entre ambientes que 

separa. 

O coeficiente de transmissão térmica de elementos constituídos por um ou vários materiais, 

em camadas de espessura constante, é calculado pela seguinte fórmula: 

                                                 

3
 As condições de referência podem fazer objecto de actualizações por portaria conjunta dos ministros 

responsáveis pelas áreas da economia, das obras públicas, do ambiente, do ordenamento do território e habitação. 
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          (1) 

em que: 

U coeficiente de transmissão térmica (W/m
2
.˚C); 

Rj resistência térmica da camada j (m
2
.˚C/W); 

1/hi resistência térmica superficial interior (m
2
.˚C/W); 

1/he resistência térmica superficial exterior (m
2
.˚C/W). 

Tratando-se de camadas de materiais homogêneos, a resistência térmica, Rj é calculada 

como sendo o quociente entre a espessura da camada j, ej (m), e o valor de cálculo da 

condutibilidade térmica do material que a constitui, λj (W/m.˚C). 

 

Figura 3.4 – Resistência térmica de camadas homogêneas perpendiculares ao fluxo de calor. 

Para camadas não homogêneas (alvenarias, lajes aligeiradas, espaços de ar, etc.) os valores 

das correspondentes resistências térmicas devem ser calculados de acordo com a metodologia 

estabelecida na norma européia EN ISO 6946 quer obtidos diretamente em tabelas. Os valores 

da condutibilidade térmica dos materiais correntes de construção e das resistências térmicas 

das camadas homogêneas mais utilizadas constam da publicação do LNEC Coeficientes de 

Transmissão Térmica de Elementos da Envolvente dos Edifícios. 

A publicação do LNEC Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos da Envolvente 

dos Edifícios contém uma listagem extensa do valor dos coeficientes de transmissão térmica 

(U) dos elementos de construção mais comuns, obtidos segundo este método. 

Quando um edifício utilize uma solução construtiva não tabelada nessa publicação, o 

respectivo valor de U deve ser obtido usando os princípios de cálculo descritos nas normas 

européias EN ISO 6946 e EN ISO 13789. 
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Figura 3.5 – Resistência térmica de camadas não homogêneas perpendiculares ao fluxo de calor. 

Os valores das resistências térmicas superficiais em função da posição do elemento 

construtivo e do sentido do fluxo de calor constam do Quadro VII.1. 

No Quadro VII.2 apresentam-se os valores da resistência térmica dos espaços de ar não 

ventilados, que devem se adotados para o cálculo do coeficiente de transmissão térmica, em 

função da posição e da espessura do espaço de ar, e do sentido do fluxo de calor. 

3.5.2. INÉRCIA TÉRMICA, It 

A inércia térmica interior de uma fração autônoma é função da capacidade calorífica que os 

locais apresentam e depende da massa superficial útil de cada um dos elementos da 

construção. 

A massa superficial útil por metro quadrado de área útil de pavimento é calculada pela 

expressão: 

       (2) 

em que: 

Msi representa a massa superficial útil do elemento i (kg/m
2
); 

Si representa a área da superfície interior do elemento i (m
2
); 

ri fator de redução que toma em conta a influência dos revestimentos superficiais 

interiores com propriedades de “isolamento térmico”
4
; 

Ap é a área útil de pavimento da respectiva fração (m
2
). 

                                                 

4
 Isolante térmico é, por definição, o material de condutibilidade térmica inferior a 0,065 W/m.ºC, com uma 

espessura que conduza a uma resistência térmica superior a 0,30 m
2
.ºC/W; 
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As classes de inércia térmica são definidas no RCCTE de seguinte modo: 

     (3) 

A massa superficial útil Msi dos elementos de construção depende da massa total por unidade 

de área do elemento mt
5

 e, ainda, dos seguintes aspectos: 

 da sua localização no edifício; 

 da sua própria massa superficial e da sua constituição, nomeadamente do posicionamento a 

da qualidade do isolamento térmico; 

 das características térmicas do revestimento superficial interior. 

Na tabela seguinte são definidos os valores de massa superficial Msi em função da localização 

dos respectivos elementos no edifício, para alguns casos genéricos. 

                                                 

5
 As massas dos diferentes elementos de construção podem ser obtidas em tabelas técnicas ou nas seguintes 

publicações do LNEC: “Caracterização Térmica de Paredes de Alvenaria - ITE 12” e “Caracterização Térmica 

de Pavimentos Pré-Fabricados - ITE 11”. 
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Tabela 3.1 – Valores de massa superficial Msi em função da localização para alguns casos genéricos. 

No caso das paredes de separação entre frações autônomas e dos elementos interiores a fração 

autônoma, os valores de Msi são: 

 Elementos de separação entre duas frações autônomas → Msi = mpi/2 ou Msi ≤ 150 kg/m
2
; 

 Elementos interiores a fração (paredes e pavimentos) → Msi = mt ou Msi ≤ 300 kg/m
2
. 

Os valores do fator de redução ri em função da qualidade térmica dos revestimentos 

superficiais interiores são dados no Quadro VII.7. 

3.5.3. FATOR SOLAR DE UM VÃO ENVIDRAÇADO, g⊥ 

O fator solar de um vão envidraçado, com ou sem proteção, é o quociente entre a energia 

solar que entra através do vão envidraçado e a energia de radiação que nele incide. 

O fator solar de um vidro, é o quociente entre a energia solar transmitida através do vidro 

para o interior e a energia solar nele incidente. 
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3.5.3.1. SITUAÇÃO DE INVERNO 

Na Tabela IV.4 são apresentados os valores do fator solar de vários tipos de vidros sem 

dispositivos de proteção solar. 

Para maximizar o aproveitamento da radiação solar, os dispositivos de proteção solar móveis 

(estores, portadas, cortinas, etc.) admitem-se estar totalmente abertos, nessas circunstâncias 

sendo considerado apenas o valor do fator solar do vidro g⊥v. Todavia, sempre que seja 

previsível a utilização de cortinas ou de outros dispositivos de proteção solar que 

normalmente permanecem fechados, estes devem ser considerados no fator solar do vão 

envidraçado. Portanto, no cálculo do fator solar de vãos envidraçados do sector 

residencial, salvo justificação em contrário, deve ser considerada a existência, pelo 

menos, de cortinas interiores muito transparentes de cor clara: 

 Vidro simples incolor c/cortinas interiores muito transparentes → g⊥ = 0,70; 

 Vidro duplo incolor c/cortinas interiores muito transparentes → g⊥ = 0,63. 

No valor de g⊥ do vão envidraçado não se considera a obstrução criada pelos perfis, porque 

esta é considerada através da fração envidraçada Fg. 

3.5.3.2. SITUAÇÃO DE VERÃO 

O fator solar do envidraçado deve ser tomado com dispositivos de sombreamento móveis 

ativados a 70%. Neste caso o fator solar do vão envidraçado é igual à soma de 30% do fator 

solar do vidro g⊥v mais 70% do fator solar do vão envidraçado com a proteção solar móvel 

atuada g’⊥, ou seja: 

         (4) 

O Quadro V.4 lista os valores de fator solar do vão envidraçado com a proteção solar móvel 

ativada a 100% (g’⊥) mais habituais nos quais são utilizados vidros incolores correntes. 

Caso sejam aplicados vidros especiais diferentes dos incolores correntes, o fator solar dos 

vãos envidraçados com dispositivos de proteção solar interiores ou com proteção exterior não 

opaca é obtido pelas Equações 5 ou 6, consoante se trate de vãos com vidro simples ou vidro 

duplo: 
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          (5) 

          (6) 

Caso exista uma proteção solar exterior opaca (tipo persiana) o valor do fator solar do vão 

com vidros especiais é obtido diretamente do Quadro V.4. 

Nos vãos protegidos por mais do que uma proteção solar, deve ser utilizada a Equação 7 ou 8, 

consoante se trate de vãos com vidro simples ou vidro duplo, considerando apenas as 

proteções solares existentes do lado exterior até ao interior até à primeira proteção solar 

opaca: 

          (7) 

          (8) 

De notar que o valor final do fator solar do envidraçado para os casos particulares descritos 

pelas Equações 5 - 8 deverá ainda ser calculado aplicando ao valor obtido a regra definida 

pela Equação 4. 

3.5.4. FATORES SOLARES, F( ) 

3.5.4.1. SITUAÇÃO DE INVERNO 

O cálculo dos ganhos solares brutos através dos vãos envidraçados pode ser realizado por uma 

de duas metodologias: 

i) Método detalhado; 

ii) Método simplificado. 

i) MÉTODO DETALHADO 

No método detalhado, os ganhos solares são calculados pela Equação 42, em que os 

respectivos fatores F( ) são: 
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Fh o fator de sombreamento do horizonte 

Toma em conta o sombreamento provocado num vão envidraçado por outros edifícios 

e/ou outras obstruções construídas ou naturais (próximas ou longínquas). Fh depende 

do ângulo do horizonte α, latitude, orientação, clima local e da duração da estação de 

aquecimento (ver Tabela IV.5). O ângulo de horizonte é definido como o ângulo entre 

o plano horizontal e a reta que passa pelo centro do envidraçado e pelo ponto mais alto 

da maior obstrução existente entre dois planos verticais que fazem 60˚ para cada um 

dos lados da normal ao envidraçado. 

O ângulo do horizonte α, deve ser calculado, em cada edifício ou fração autônoma, 

para cada vão (ou para grupos de vãos semelhantes) de cada fachada. Caso não exista 

informação disponível que permita o cálculo do ângulo de horizonte, Fh deve ser 

calculado por defeito adotando os seguintes valores: 

α = 45º, em ambiente urbano; 

α = 20º, edifícios isolados fora das zonas urbanas. 

 

Figura 3.6 – Ângulo de horizonte (α), medido a partir do ponto médio do vão envidraçado. 

F0 o fator de sombreamento por elementos horizontais sobrepostos ao vão 

envidraçado 

Toma em conta o sombreamento provocado num vão envidraçado por palas, varandas 

ou outros elementos horizontais. F0 depende do comprimento da obstrução (ângulo da 

obstrução), da latitude, da exposição e do clima local (ver Tabela IV.6). 
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Figura 3.7 – Ângulo da pala horizontal, medido a partir do ponto médio do vão envidraçado. 

Ff o fator de sombreamento por elementos verticais adjacentes ou sobrepostos ao 

vão envidraçado 

Toma em conta o sombreamento provocado num vão envidraçado por palas opacas 

verticais ou outros elementos com efeito semelhante. Ff depende do comprimento da 

obstrução (ângulo da obstrução), da latitude, da exposição e do clima local (ver Tabela 

IV.7). 

 

Figura 3.8 – Ângulo da pala vertical, medido a partir do ponto médio do vão envidraçado. 

Quando o envidraçado não dispuser de quaisquer palas de sombreamento (horizontais ou 

verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão deve considerar-se 

o produto: 

          (9) 

No RCCTE, o produto Fh.F0.Ff denomina-se fator de obstrução Fs. Para ter em atenção o fato 

de se verificar sempre radiação incidente difusa e refletida nos envidraçados, o regulamento 

estabelece que o produto do fator de orientação Xj (Quadro IV.4) pelo fator de obstrução Fs 

não pode ser inferior a 0,27: 

         (10) 

ii) MÉTODO SIMPLIFICADO 

Para dispensar um cálculo exaustivo dos coeficientes F() para cada orientação, pode adotar-se 

por defeito: 
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        (11) 

desde que sejam satisfeitas as seguintes condições: 

 Para cada orientação, tendo em conta o ponto médio de cada uma das fachadas do edifício ou 

da fração autônoma, não devem existir obstruções situadas acima de um plano inclinado a 20º 

com a horizontal e também entre os planos verticais que fazem 60º para cada um dos lados da 

normal ao ponto médio da fachada, a menos de pequenos obstáculos sem impacto 

significativo, do tipo postes de iluminação, de telefones, ou equivalente; 

 Os envidraçados não devem ser sombreados por elementos do edifício, como palas por 

exemplo, sendo esta aproximação satisfatória quando os elementos horizontais que se 

projetam sobre a janela têm um comprimento inferior a 1/5 da altura da janela e que os 

elementos verticais adjacentes às janelas não se projetam mais de 1/4 da largura da janela. 

Fg a fração envidraçada 

Traduz a redução da transmissão da energia solar associada à existência da caixilharia, 

sendo dada pela relação entre a área envidraçada e a área total do vão envidraçado 

(Quadro IV.5). 

Fw o fator de correção da seletividade angular dos envidraçados 

Traduz a redução dos ganhos solares causada pela variação das propriedades do vidro 

com o ângulo de incidência da radiação solar direta. Para vidros correntes simples e 

duplos assume o valor Fw = 0,9.       (12) 

Para outros tipos de envidraçados, devem ser utilizados os valores fornecidos pelos 

fabricantes com base na EN 410. 

Nestas condições os ganhos solares brutos através dos vãos envidraçados podem ser 

calculados, para cada fachada, pela equação: 

        (13) 
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3.5.4.2. SITUAÇÃO DE VERÃO 

Tal como no caso da situação de Inverno, o cálculo dos ganhos solares brutos na estação de 

Verão pode ser realizado recorrendo a um método detalhado ou a um método simplificado. 

i) MÉTODO DETALHADO 

No método detalhado, os ganhos solares são calculados pela Equação 46, em que os 

respectivos fatores F( ) são: 

Fh o fator de sombreamento do horizonte 

Na estação de arrefecimento considera-se que a fachada do edifício em estudo não é 

sombreada e portanto: 

          (14) 

Fo o fator de sombreamento por elementos horizontais sobrepostos ao vão 

envidraçado 

Toma o mesmo significado já descrito na situação de Inverno. Fo é obtido por consulta 

direta do Quadro V.1. No caso de proteções móveis (toldos, palas reguláveis, etc.) 

admite-se que o Fo seja calculado da seguinte forma: 

 

Ff o fator de sombreamento por elementos verticais adjacentes ou sobrepostos ao 

vão envidraçado 

Toma o mesmo significado já descrito na situação de Inverno. Ff é obtido por consulta 

direta do Quadro V.2. No caso de proteções móveis (toldos, palas reguláveis, etc.) 

admite-se que o Ff seja calculado da seguinte forma: 

 

Fg a fração envidraçada 

O valor do Fg permanece o mesmo, e portanto, pode ser obtido por consulta direta do 

Quadro IV.5. 
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Fw o fator de correção da seletividade angular dos envidraçados 

Para vidros correntes simples e duplos pode ser obtido por consulta direta do Quadro 

V.3. 

ii) MÉTODO SIMPLIFICADO 

Para dispensar um cálculo exaustivo dos coeficientes F() para cada orientação, pode adotar-se 

por defeito: 

        (15) 

desde que seja satisfeita a seguinte condição: Os envidraçados não devem ser sombreados por 

elementos do edifício, como palas por exemplo, sendo esta aproximação satisfatória quando 

os elementos horizontais que se projetam sobre a janela têm um comprimento inferior a 1/5 da 

altura da janela e que os elementos verticais adjacentes às janelas não se projetam mais de 1/4 

da largura da janela. 

Nestas condições os ganhos solares brutos através dos vãos envidraçados podem ser 

calculados, para cada fachada, pela equação: 

       (16) 

3.5.5. TAXA DE RENOVAÇÃO HORÁRIA NOMINAL Rph 

Por razões de higiene e conforto dos ocupantes, é necessário que os edifícios sejam ventilados 

em permanência por um caudal mínimo de ar. A metodologia de cálculo detalhada nos pontos 

seguintes é baseada na presunção de que, efetivamente, o edifício, ou fração autônoma, tem 

características construtivas ou dispositivos apropriados para garantirem, por ventilação natural 

ou mecânica, a taxa de renovação mínima necessária de Rph = 0,6 h
-1

. 

A taxa de renovação do ar é então, por definição, o caudal horário de entrada de ar novo num 

edifício ou fração autônoma para renovação do ar interior, expresso em múltiplos do volume 

interior útil do edifício ou da fração autônoma. 
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3.5.5.1. VENTILAÇÃO NATURAL 

Sempre que os edifícios estejam em conformidade com as disposições da norma NP 1037-1 

(o que deve ser objeto de demonstração clara e inequívoca pelo responsável pela aplicação do 

RCCTE), considera-se que o edifício é ventilado naturalmente e que Rph = 0,6 h
-1

. Nestes 

edifícios não pode haver quaisquer meios mecânicos de insuflação ou de extração de ar
6
, 

nomeadamente extração mecânica nas instalações sanitárias. 

Nos casos de edifícios ventilados naturalmente, o valor de Rph é determinado de acordo com o 

Quadro IV.1, em função das seguintes características: 

 Tipologia do edifício; 

 Exposição ao vento; 

 Permeabilidade ao ar da envolvente do edifício. 

Para efeitos de aplicação do RCCTE, o grau de exposição é definido de acordo com o 

Quadro IV.2. 

A classe de permeabilidade ao ar da caixilharia prevista deve ser comprovada por resultados 

de ensaios de qualificação efetuados por um laboratório idôneo (LNEC), sobre o protótipo 

representativo da série comercial a que caixilharia pertence. São consideradas quatro classes 

de permeabilizadas ao ar, por ordem crescente de desempenho: Sem classificação, Classe 1, 

Classe 2 e Classe 3. 

3.5.5.2. VENTILAÇÃO MECÂNICA 

No caso dos sistemas em que a ventilação recorre a sistemas mecânicos, a taxa de renovação 

horária Rph é calculada com base na expressão: 

         (17) 

em que: 

                                                 

6
 Excepção os exaustores de cozinha e as ventaxias (ventiladores) de casa de banho ligadas a luz, dado que estes 

funcionam durante períodos curtos. 
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Vf é o caudal devido à ventilação mecânica (m
3
/h); 

Vx é o caudal devido à ventilação natural (as infiltrações devidas ao efeito do vento e ao 

efeito de chaminé) (m
3
/h); 

V é o volume útil interior da fração autônoma (m
3
). 

O caudal devido à ventilação mecânica é avaliado da seguinte maneira: 

  (18) 

em que: 

Vins  é o caudal insuflado (m
3
/h); 

Vev  é o caudal evacuado à ventilação natural (m
3
/h); 

Vins−med  é o caudal médio diário insuflado (m
3
/h); 

Vev−med  é o caudal médio diário evacuado (m
3
/h). 

Como se pode observar na Figura 3.9, a taxa de renovação horária devida a ventilação natural 

Vx depende do caudal devido a ventilação mecânica Vf e da classe de exposição ao vento. 

 

Figura 3.9 – Taxa de renovação de ar horária devida a ventilação natural no caso dos sistemas em que a ventilação 

recorre a sistemas mecânicos (Manual de apoio à aplicação do RCCTE ver.1.0 2006, INETI). 

Preferencialmente, os sistemas de ventilação mecânica devem estar dimensionados para a 

colocação do edifício em sobre pressão ou depressão adequada, de modo a que se possa 
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desprezar o efeito da ventilação natural. Como se pode observar na Figura 3.9, para que a 

ventilação natural possa ser desprezada (Vx / V = 0), é necessário que: 

        (19) 

A Figura 3.9 também mostra que o valor de Vx / V, no caso de sistemas de ventilação 

mecânica equilibrados (Vins = Vev), deve ser correspondente a 0,3 h
-1

 no caso de edifícios com 

Exp 1, 0,7 h
-1

 no caso de edifícios com Exp 2, e 1 h
-1

 no caso de edifícios com Exp 3 ou 4, 

variando linearmente até 0,1 h
-1

 para os casos limites de desequilíbrio de caudais de insuflação 

e de extração especificados no parágrafo anterior
7
. 

De relembrar que em qualquer edifício com ventilação mecânica, para efeitos do RCCTE, a 

taxa de renovação nominal Rph nunca pode ser inferior a 0,6 h
-1

. 

3.5.6. FATOR DE UTILIZAÇÃO DOS GANHOS η 

O fator de utilização dos ganhos térmicos é a fração dos ganhos solares captados e dos ganhos 

internos que contribuem de forma útil para o aquecimento ambiente durante a estação de 

aquecimento. 

3.5.6.1. SITUAÇÃO DE INVERNO 

Durante a estação de aquecimento (Inverno), o objetivo é que a temperatura no interior do 

edifício seja mantida igual a 20ºC (temperatura de referência). Quando se verificam ganhos 

internos e solares excessivos, a temperatura interior sobe acima do valor de referência dando 

origem a um sobreaquecimento. Os ganhos indesejáveis são classificados como “ganhos não 

úteis” sendo que os ganhos efetivamente utilizados para o objetivo enunciado de manter a 

temperatura interior igual à de referência, são considerados “ganhos úteis” (Figura 3.10). 

                                                 

7
 Quando o edifício tem ventilação mecânica equilibrada a pressão interior é neutra e as infiltrações decorrem de 

modo idêntico ao de um edifício ventilado naturalmente em paralelo com a ventilação mecânica. 
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Figura 3.10 – Exemplo ilustrativo da influência dos ganhos de calor no comportamento térmico (Manual de apoio à 

aplicação do RCCTE ver.1.0 2006, INETI). 

Para efeitos de cálculo dos ganhos térmicos úteis na estação de aquecimento, o η é definido 

como o fator de utilização dos ganhos térmicos (ganhos úteis) e é calculado pelas expressões 

representadas graficamente na Figura 3.11: 

         (20) 

em que γ representa a relação entre os ganhos totais brutos (internos e solares) e as perdas 

térmicas totais do edifício: 

 

e a é um parâmetro que determina a forma da curva η-γ (Eq. 20) em função da inércia térmica 

do edifício: 

      (21) 
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Figura 3.11 – Factor de utilização dos ganhos térmicos η em função do γ e da classe de inércia térmica (Eq. 20). 

Deve notar-se que valores de γ elevados, que conduzam a valores de η inferiores a 0,8 

(aproveitamentos com eficácia inferior a 80% no caso de um edifício com inércia térmica 

forte significa ganhos totais brutos Qg superiores as perdas térmicas totais Qt + Qv), levam a 

sérios riscos de sobreaquecimento, pelo que devem ser evitados. Os vãos envidraçados devem 

dispor sempre de meios eficazes de proteção solar para evitar potenciais sobreaquecimentos 

na estação de aquecimento. 

3.5.6.2. SITUAÇÃO DE VERÃO 

Durante a estação de arrefecimento (Verão), o objetivo é que a temperatura no interior do 

edifício seja mantida igual a 25ºC (os valores de temperatura do ar interior superiores ao valor 

de referência são associadas a sobreaquecimento). 

Os ganhos responsáveis pelos aumentos de temperatura interior acima do valor de referência, 

ou seja, os ganhos de calor não úteis, são os que os sistemas de condicionamento de ar têm de 

retirar, e representam, portanto, as necessidades de arrefecimento. 

Como se pode observar na Figura 3.10, a fração de ganhos de calor não úteis representa neste 

caso a quantidade (1−η), com η definido através das Equações 20. Contudo, uma vez que os 

ganhos e as perdas de calor de Inverno são distintos das do Verão pelas razões óbvias, o fator 

de utilização dos ganhos térmicos η na estação de aquecimento é obtido a partir de um 

coeficiente γ calculado da seguinte forma: 

      (22) 
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em que: 

Qi são os ganhos internos (Eq. 50); 

Qs são os ganhos solares através dos vãos envidraçados (Eq. 46); 

Qar-Sol representam os ganhos solares através da envolvente opaca (Eq. 45); 

Qext são as perdas pela envolvente em contato com o exterior (Eq. 45); 

Qv representam as perdas por ventilação (Eq. 48). 

3.6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE TÉRMICA DOS EDIFÍCIOS 

Os valores máximos admissíveis de Nic e Nvc devem ser satisfeitos sem que sejam 

ultrapassados os valores limites máximos admissíveis para os coeficientes de transmissão 

térmica superficial U e fator solar dos vãos envidraçados g⊥, fixados nos Quadros IX.1 e IX.2. 

Apresentam-se como requisitos mínimos de qualidade térmica para a envolvente dos edifícios 

as seguintes três condições: 

a) Coeficientes de transmissão térmica máximos admissíveis: Nenhum elemento da 

envolvente de qualquer edifício pode ter um coeficiente de transmissão térmica em zona 

corrente (U) superior ao valor correspondente no Quadro IX.1 (U ≤Umáx); 

b) Zonas não correntes da envolvente: Nenhuma zona de qualquer elemento opaco da 

envolvente, incluindo zonas de ponte térmica plana, nomeadamente pilares, vigas, caixas de 

estore, pode ter um valor de U, calculado de forma unidimensional na direção normal à 

envolvente, superior ao dobro do dos elementos homogêneos (verticais ou horizontais) em 

zona corrente, respeitando sempre, no entanto, os valores máximos indicados no Quadro IX.1; 

 

Figura 3.12 – Requisito mínimo de qualidade térmica para a envolvente dos edifícios em zonas não correntes. 

c) Factor solar máximo admissível: Nenhum vão envidraçado da envolvente de qualquer 

edifício com área total superior a 5% da área útil de pavimento do espaço que serve, desde 
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que não orientado a norte, pode apresentar um fator solar correspondente ao vão envidraçado 

com o(s) respectivo(s) de proteção 100% ativo(s) que exceda os valores indicados no Quadro 

IX.2. 

Sempre que o valor do parâmetro τ, definido no Anexo IV do RCCTE, for superior a 0,7, 

ao elemento que separa o espaço interior útil do espaço não-útil, aplicam-se os requisitos 

mínimos definidos para a envolvente exterior. De referir que este parâmetro adimensional 

se calcula através da seguinte expressão: 

 

em que: 

θi representa a temperatura do ar no interior do edifício; 

θa representa a temperatura do ar do local não-aquecido; 

θatm representa a temperatura do ar no exterior do edifício. 

Importa ainda referir que estão isentos da verificação do RCCTE os edifícios/Frações 

Autônomas que satisfaçam cumulativamente as seguintes condições: 

a) Ap <Amv = 50 m
2

 (área útil inferior a um limite máximo); 

b) Verificação simultânea das seguintes características mínimas de referência: 

i) Nenhum elemento opaco da envolvente, em zona corrente, pode ter um coeficiente 

de transmissão térmica superior ao valor correspondente ao indicado no Quadro IX.3 

(U ≤Uref), obedecendo também ao limite estabelecido em termos de valores locais para 

as zonas de ponte térmica plana; 

ii) A área dos vãos envidraçados não pode exceder 15% da área útil de pavimento do 

edifício (Aenv <15%Ap); 

iii) Os vãos envidraçados com mais de 5% da área útil do espaço que servem, e não 

orientados no quadrante Norte, devem ter fatores solares que não excedam os valores 

indicados no Quadro IX.4 (g’⊥≤ g’⊥ref); 

c) As coberturas têm de ser de cor clara; 
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d) A inércia térmica do edifício tem de ser média ou forte. 

3.7. CÁLCULO DAS NECESSIDADES DE ENERGIA 

Embora todos os fenômenos de transmissão de calor a abordar neste capítulo sejam, por 

natureza, fenômenos não-estacionários, eles são abordados, no âmbito do RCCTE, em regime 

permanente. O cálculo das necessidades de energia será efetuado, portanto, por integração das 

respectivas equações de perdas/ganhos instantâneas de calor no intervalo de tempo 

correspondente à estação em análise. 

3.7.1. MÉTODO DE CÁLCULO DAS NECESSIDADES DE AQUECIMENTO, Nic 

Este método está definido de acordo com as disposições da norma européia EN ISO 13790. 

Para simplicidade de cálculo, considera-se todo o edifício (ou fração autônoma) como uma 

única zona, todo mantido permanentemente à mesma temperatura de referência (20ºC). 

As necessidades nominais de aquecimento resultam do valor integrado na estação de 

aquecimento da soma algébrica de três parcelas: 

a) Perdas de calor por condução através da envolvente dos edifícios, Qt; 

b) Perdas de calor resultantes da renovação de ar, Qv; 

c) Ganhos de calor úteis, Qgu, resultantes da iluminação, dos equipamentos, dos ocupantes e 

dos ganhos solares através dos envidraçados. 

As necessidades anuais de aquecimento do edifício, Nic são calculadas pela expressão 

seguinte: 

       (23) 

em que Ap representa a área útil (m
2
). 

A metodologia de cálculo de cada um dos três termos acima identificados é definida 

individualmente de seguida. 
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3.7.1.1. PERDAS DE CALOR POR CONDUÇÃO ATRAVÉS DA ENVOLVENTE, Qt 

As perdas de calor pela envolvente durante toda a estação de aquecimento Qt, devidas à 

diferença de temperatura entre o interior e o exterior do edifício, resultam da soma de quatro 

parcelas: 

       (24) 

em que: 

Qext são as perdas de calor instantâneas pelas zonas correntes das paredes, envidraçados, 

coberturas e pavimentos em contato com o exterior; 

Qlna são as perdas de calor instantâneas pelas zonas correntes das paredes, envidraçados e 

pavimentos em contato com locais não-aquecidos; 

Qpe são as perdas de calor instantâneas pelos pavimentos e paredes em contato com o solo; 

Qpt são as perdas de calor instantâneas pelas pontes térmicas lineares existentes no 

edifício. 

PERDAS PELA ENVOLVENTE EM ZONA CORRENTE, Qext 

As perdas instantâneas pelas zonas correntes das paredes, envidraçados, coberturas e 

pavimentos exteriores Qext são calculadas pela expressão: 

         (25) 

em que: 

U representa coeficiente de transmissão térmica do elemento da envolvente (em 

W/m
2
.ºC); 

A representa a área do elemento medida pelo interior (m
2
); 

θi representa a temperatura do ar no interior do edifício (20ºC); 

θatm representa a temperatura do ar exterior (em ºC). 

As perdas de calor para toda a estação de aquecimento resultarão, portanto, por integração da 

equação de perdas instantâneas de calor em regime permanente: 

        (26) 
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em que: 

0,024 é o resultado obtido pela expressão: 24 horas /1000; 

GD Graus-Dias de aquecimento - define-se como o somatório das diferenças positivas 

registradas entre a temperatura base (de 20ºC) e a temperatura do ar exterior ao longo 

da estação de aquecimento (Quadro III.1): 

         (27) 

PERDAS PELA ENVOLVENTE EM ZONA CORRENTE, Qlna 

As perdas pelas zonas correntes das paredes, envidraçados e pavimentos que separam um 

espaço aquecido de um local não-aquecido Qlna, são calculadas pela expressão: 

         (28) 

em que: 

U representa coeficiente de transmissão térmica do elemento da envolvente (W/m
2
.ºC); 

A representa a área do elemento medida pelo interior (m
2
); 

θi representa a temperatura do ar no interior do edifício (20ºC); 

θa representa a temperatura do ar do local não-aquecido (ºC). 

A temperatura do ar do local não-aquecido, θa, toma um valor intermédio entre a temperatura 

atmosférica exterior θatm e a temperatura da zona aquecida θi: 

        (29) 

em que τ é um parâmetro adimensional que toma valores de 0 a 1, e é dado pela expressão: 

          (30) 

Dada a dificuldade em conhecer com precisão o valor de θa sem fixação de alguns parâmetros 

de difícil previsão dependentes do uso concreto e real de cada espaço, admite-se que τ pode 

tomar os valores convencionais indicados na Tabela IV.1 para várias situações comuns de 

espaços não-aquecidos, calculados com base nos valores de referência dos coeficientes de 

transmissão térmica da envolvente preconizados neste regulamento e em valores típicos das 
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taxas de renovação de ar que neles ocorrem, sem prejuízo de se recorrer a um cálculo mais 

preciso baseado na metodologia indicada na norma européia EN ISO 13789. 

A energia necessária para compensar estas perdas é obtida, para cada elemento da envolvente 

em contato com um local não-aquecido, pela integração da equação de perdas instantâneas de 

calor em regime permanente Eq. 28: 

        (31) 

PERDAS POR PAVIMENTOS E PAREDES EM CONTATO COM O SOLO, Qpe 

Na Figura 3.13 mostra-se a título ilustrativo a transmissão de calor através dos elementos de 

construção em contato com o solo. 

As perdas de calor através dos elementos de construção em contato com o terreno são 

calculadas pela expressão: 

      (32) 

em que: 

ψj é o coeficiente de transmissão térmica linear do elemento j (W/m
2
.ºC) (vd. Tabelas 

IV.2); 

Bj é o desenvolvimento da parede medido pelo interior do elemento j (m); 

Lpe representa as perdas unitárias de calor (por ºC de diferença de temperatura entre os 

ambientes interior e exterior) através dos elementos de construção em contato com o 

terreno, Lpe = ψj.Bj (W/ºC). 
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Figura 3.13 – Exemplo ilustrando a transmissão de calor através de elementos em contato com o solo. 

Em termos de toda a estação convencional de aquecimento, Qpe é obtido pela integração das 

perdas instantâneas ao longo do período do Inverno: 

        (33) 

PERDAS DE CALOR PELAS PONTES TÉRMICAS LINEARES, Qpt  

Na Figura 3.14 mostra-se a título ilustrativo a transmissão de calor através de uma ponte 

térmica linear. 

Para efeitos do RCCTE, a análise limita-se às pontes térmicas bidimensionais, sendo 

indicados na Tabela IV.3 os valores de ψ correspondentes às situações mais correntes na 

construção em Portugal. Para outras situações muito distintas destas, podem ser adotados 

valores de ψ calculados por metodologia adequada, segundo a norma EN ISO 10211-1 

(devidamente justificados pelo responsável pela aplicação do RCCTE), ou utilizar-se um 

valor convencional de ψ = 0,5 W/m ºC. 

As perdas de calor através das pontes térmicas lineares são calculadas pela seguinte 

expressão: 

      (34) 

em que: 

ψj é o coeficiente de transmissão térmica linear da ponte térmica linear j (W/m
2
.ºC); 

Bj é o desenvolvimento da ponte térmica linear j medido pelo interior (m); 
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Lpt representa as perdas unitárias de calor (por ºC de diferença de temperatura entre os 

ambientes interior e exterior) através das pontes térmicas, Lpt = ψj.Bj (W/ºC). 

 

Figura 3.14 – Exemplo ilustrando a transmissão de calor através de uma ponte térmica linear, tratando-se, neste caso, 

de uma ligação entre duas paredes verticais (corte horizontal). 

Em termos de toda a estação convencional de aquecimento, Qpt é obtido pela integração das 

perdas instantâneas ao longo do período do Inverno: 

        (35) 

3.7.1.2. PERDAS DE CALOR RESULTANTES DA RENOVAÇÃO DO AR, Qv 

As perdas de calor por unidade de tempo correspondentes à renovação do ar interior, Qv, são 

calculadas pela expressão: 

    (36) 

em que: 

ρ massa volúmica do ar (1,2191 kg/m
3
); 

Cp calor específico do ar (1005,6 J/kg.ºC); 

Rph número de renovações horárias do ar interior (h
-1

). O valor nominal de Rph a utilizar 

para a verificação regulamentar é o estabelecido pela metodologia descrita na Secção 

3.5.5; 

V é o volume interior da fração autônoma que, na generalidade dos casos, pode ser 

calculado como o produto da área útil de pavimento Ap pelo pé-direito médio Pd; 

0,34 é o resultado obtido pela expressão ρ.Cp/3600. 
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Em termos de toda a estação convencional de aquecimento, Qv é obtido pela integração das 

perdas instantâneas ao longo do período do Inverno: 

      (37) 

em que ηv é o rendimento do sistema de recuperação de calor (apenas no caso de a ventilação 

ser assegurada por meios mecânicos providos de dispositivos de recuperação de calor do ar 

extraído). 

Quando o edifício dispuser de sistemas mecânicos de ventilação, à energia Qv calculada pela 

expressão anterior deve ser adicionada a energia elétrica Ev necessária ao seu funcionamento, 

que se considera ligado em permanência durante 24 horas por dia, durante a estação de 

aquecimento
8
: 

        (38) 

em que: 

Pv é a soma das potências elétricas de todos os ventiladores instalados (W); 

M é a duração média da estação convencional de aquecimento (meses) (Quadro III.1) 

24 representam horas; 

0,03 é o resultado obtido pela expressão: 30 dias/1000. 

3.7.1.3. GANHOS TÉRMICOS ÚTEIS NA ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO, Qgu 

Os ganhos térmicos a considerar no cálculo das necessidades nominais de aquecimento do 

edifício têm duas origens: 

i) ganhos térmicos associados a fontes internas de calor Qi; 

ii) ganhos térmicos associados ao aproveitamento da radiação solar Qs (através dos vãos 

envidraçados). 

Os ganhos térmicos brutos, Qg, são calculados com base na equação seguinte: 

                                                 

8
 No caso de um ventilador comum a várias fracções autónomas, a energia total correspondente ao seu 

funcionamento deve ser dividida entre cada uma dessas fracções autónomas, numa base directamente 

proporcional aos caudais de ar nominais correspondentes a cada uma delas. 
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         (39) 

Os ganhos solares úteis resultam do aproveitamento de parte dos ganhos brutos apenas, sendo 

obtidos através da seguinte expressão: 

         (40) 

em que η é o fator de utilização dos ganhos térmicos definido na Secção 3.5.6.1. 

GANHOS TÉRMICOS BRUTOS RESULTANTES DE FONTES INTERNAS, Qi 

Os ganhos térmicos internos, Qi, incluem qualquer fonte de calor situada no espaço a aquecer, 

excluindo o sistema de aquecimento, nomeadamente: 

 ganhos de calor associados ao metabolismo dos ocupantes; 

 calor dissipado nos equipamentos e nos dispositivos de iluminação. 

Os ganhos de calor de fontes internas durante toda a estação de aquecimento são calculados 

com base na equação seguinte: 

        (41) 

em que: 

qi são os ganhos térmicos internos médios por unidade de área útil de pavimento, em 

W/m
2

 (Quadro IV.3), numa base de 24 h/dia, todos os dias do ano no caso dos 

edifícios residenciais, e em cada dia em que haja ocupação nos edifícios de serviços; 

M é a duração média da estação convencional de aquecimento em meses (ver Quadro 

III.1); 

0.720 é o resultado obtido pela expressão (24 horas × 30 dias)/1000. 

GANHOS SOLARES BRUTOS ATRAVÉS DOS ENVIDRAÇADOS, Qs 

Os ganhos solares (brutos) através dos vãos envidraçados são dados pela expressão: 

   (42) 
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em que: 

Gsul é o valor médio mensal da energia solar média incidente numa superfície vertical 

orientada a sul de área unitária durante a estação de aquecimento, (kWh/m
2
.mês) 

(Quadro III.8); 

Xj é o fator de orientação, para as diferentes exposições (Quadro IV.4); 

A é a área efetiva coletora da radiação solar da superfície n que tem a orientação j, (m
2
); 

g⊥ é o fator solar do vão envidraçado; representa a relação entre a energia solar 

transmitida para o interior através do vão envidraçado em relação à radiação solar 

incidente na direção normal ao envidraçado (vd. Secção 3.5.3.1); 

F() fatores solares que tomam conta de existência de eventuais “obstáculos” associados a 

transmissão da radiação solar para o interior do espaço útil através do vão 

envidraçado. Devido ao fato de o sol descrever uma trajetória distinta em cada estação, 

os fatores solares devem ser substituídos por valores calculados em separado para cada 

estação (vd. Secção 3.5.4.1); 

M é a duração média da estação convencional de aquecimento (meses) (Quadro III.1). 

3.7.2. MÉTODO DE CÁLCULO DAS NECESSIDADES DE ARREFECIMENTO, Nvc 

As necessidades nominais de arrefecimento de uma fração autônoma de um edifício 

correspondem a energia útil que seria necessário retirar para que no seu interior não seja 

excedida a temperatura de 25 ºC, durante toda a estação convencional de arrefecimento (desde 

Junho até Setembro, inclusive). As necessidades de arrefecimento são calculadas com recurso 

a expressão: 

        (43) 

em que: 

(1-η) é o fator de utilização dos ganhos solares e internos na estação de arrefecimento; 

Qg são os ganhos totais brutos do edifício ou da fração autônoma. 

Embora o coeficiente η tenha o mesmo significado que o definido na situação de Inverno 

(3.5.6.1), este parâmetro, no Verão, é calculado com base em condições distintas das 

utilizadas para a estação de aquecimento, tal como se mostra na Secção 3.5.6.2. 
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Os ganhos totais brutos são obtidos pela soma das seguintes parcelas: 

a) As cargas através da envolvente opaca exterior, Qopaco; 

b) As cargas devidas à entrada de radiação solar através dos vãos envidraçados, Qs; 

c) As cargas devidas à renovação do ar, Qv; 

d) As cargas internas, devidas aos ocupantes, aos equipamentos e à iluminação artificial, Qi. 

3.7.2.1. AS CARGAS ATRAVÉS DA ENVOLVENTE OPACA EXTERIOR, Qopaco 

As cargas através da envolvente opaca exterior resultam dos efeitos combinados da 

temperatura do ar exterior θatm e da radiação solar incidente G. Para o seu cálculo, adota-se 

uma metodologia simplificada baseada na “temperatura ar-Sol”, que se traduz, para cada 

orientação, na seguinte equação: 

    (44) 

em que: 

θar-Sol representa Temperatura ar-Sol
9
 (ºC); 

α é o coeficiente de absorção (para a radiação solar) da superfície exterior da parede 

(Quadro V.5); 

G a intensidade de radiação solar instantânea incidente em cada orientação (W/m
2
); 

he a condutância térmica superficial exterior do elemento da envolvente, que toma o valor 

de 25 W/m2.ºC. 

Em termos de toda a estação convencional de arrefecimento, Qopaco é obtido pela integração 

dos ganhos instantâneos ao longo dos 4 meses em causa (122 dias), o que conduz à seguinte 

equação final: 

   (45) 

                                                 

9
 A temperatura fictícia que induz o mesmo efeito da radiação solar incidente e temperatura do ar ambiente 

combinados: Qar-Sol = θatm + αG/he. 
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em que: 

Qext representa o fluxo de calor devido à diferença de temperatura interior-exterior: Qopaco = 

2,928.UA.(θm - θi). Dado que a temperatura média exterior θm durante toda a estação de 

arrefecimento para todas as regiões climáticas em Portugal é sempre inferior à 

temperatura interior de referência θi, o valor desta expressão é sempre negativo. Nestas 

condições, a diferença de temperatura interior-exterior, em termos médios e ao longo 

de toda a estação de arrefecimento, está na origem de uma perda de calor; 

Qar-Sol representa os ganhos solares pela envolvente opaca devidos à incidência da radiação 

solar: Qar-sol = UA.(α.Ir / he); 

2,928 é o resultado obtido pela expressão: (122 dias × 24 h) /1000; 

θm a temperatura média do ar exterior na estação convencional de arrefecimento na zona 

climática de Verão onde se localiza o edifício (ºC) (Quadro III.9); 

Ir a intensidade média de radiação total incidente em cada orientação durante toda a 

estação de arrefecimento (kWh/m
2
) (Quadro III.9). 

3.7.2.2. OS GANHOS SOLARES ATRAVÉS DOS VÃOS ENVIDRAÇADOS, Qs 

Os ganhos solares (brutos) através dos vãos envidraçados são dados pela expressão: 

     (46) 

em que: 

A é a área efetiva coletora da radiação solar da superfície n que tem a orientação j, (m
2
); 

Irj é a intensidade da radiação solar incidente no vão envidraçado com a orientação j, na 

estação de arrefecimento (kWh/m
2
) (Quadro III.9); 

F( ) e g⊥ representam os fatores solares conforme o definido na Secção 3.7.1.3. Devido ao fato 

de o sol descrever uma trajetória distinta em cada estação, os fatores solares na estação 

de Verão são diferentes dos utilizados na estação de Inverno (vd. Secção 3.5.4.2). 

3.7.2.3. AS CARGAS DEVIDAS À RENOVAÇÃO DO AR, Qv 

A metodologia de cálculo é igual à indicada na Secção 3.7.1.2: 

        (47) 
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Em termos de toda a estação de arrefecimento Qv é obtido pela integração da Equação 25 ao 

longo dos 122 dias: 

      (48) 

Tal como na situação de Inverno, quando o edifício dispuser de sistemas mecânicos de 

ventilação, à energia Qv deve ser adicionada a energia elétrica Ev necessária ao seu 

funcionamento, que se considera ligado em permanência durante 24 horas por dia, durante a 

estação de aquecimento: 

         (49) 

em que: 

Pv é a soma das potências elétricas de todos os ventiladores instalados (W); 

4 é a duração média da estação convencional de arrefecimento (meses); 

24 representam horas; 

0,03 é o resultado obtido pela expressão: 30 dias/1000. 

3.7.2.4. AS CARGAS INTERNAS 

A metodologia de cálculo é igual à indicada na Secção 2.1.3.1: 

         (50) 

Dado que a temperatura média exterior durante toda a estação de arrefecimento θm é sempre 

inferior à temperatura interior de referência θi, pode dizer-se que, ao longo da estação de 

arrefecimento, as cargas térmicas resultam de um balanço de perdas e ganhos térmicos. 

As perdas térmicas dizem respeito às perdas associadas aos elementos da envolvente 

exterior Qext (Eq.45) e à renovação do ar Qv (Eq.48), enquanto que os ganhos térmicos são 

os associados às carga internas Qi (Eq.50), aos ganhos solares pela envolvente opaca 

devidos à incidência da radiação solar Qar-Sol (Eq.45) e aos ganhos solares através dos 

vãos envidraçados Qs (Eq.46). 
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3.7.3. MÉTODO DE CÁLCULO DAS NECESSIDADES DE ENERGIA PARA PREPARAÇÃO DAS 

AQS, Nac 

Para efeitos regulamentares, as necessidades anuais de energia útil para preparação de Água 

Quente Sanitária (AQS), Nac, são calculadas através da expressão: 

       (51) 

em que: 

Qa é a energia útil despendida com sistemas convencionais de preparação de AQS; 

ηa é a eficiência de conversão dos sistemas de preparação de AQS a partir da fonte 

primária de energia; 

Esolar é a contribuição de sistemas de coletores solares para o aquecimento de AQS; 

Eren é a contribuição de quaisquer outras formas de energias renováveis (solar fotovoltaica, 

biomassa, eólica, geotérmica, etc.) para a preparação de AQS, bem como de quaisquer 

formas de recuperação de calor de equipamentos ou de fluidos residuais; 

Ap é a área útil de pavimento da respectiva fração (m
2
). 

3.7.3.1. ENERGIA DESPENDIDA COM SISTEMAS CONVENCIONAIS DE PREPARAÇÃO DE AQS, 

Qa 

A energia despendida com sistemas convencionais utilizados na preparação das AQS durante 

um ano, Qa, é dada pela expressão: 

       (52) 

em que: 

MAQS representa o consumo médio diário de referência de AQS. Nos edifícios residenciais, 

MAQS = 40.nº de ocupantes (o número convencional de ocupantes de cada fração 

autônoma está definido no Quadro VI.1); 
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ΔT é o aumento de temperatura necessário para preparar as AQS (ΔT = 45 ºC)
10

; 

nd representa o número anual de dias de consumo de AQS; nd depende do período 

convencional de utilização dos edifícios e é indicado no Quadro VI.2. 

3.7.3.2. EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO DO SISTEMA DE PREPARAÇÃO DAS AQS, ηa 

A eficiência de conversão do sistema de preparação das AQS, ηa, é definida pelo respectivo 

fabricante com base em ensaios normalizados. Na ausência de informação mais precisa, 

podem utilizar-se os valores convencionais indicados no Quadro VI.3. 

Para os sistemas centralizados comuns a várias frações autônomas de um mesmo edifício, 

recurso a redes urbanas de aquecimento, etc., a eficiência deve ser calculada e demonstrada 

caso a caso pelo projetista, sendo aplicáveis, nos ramais principais de distribuição de água 

quente exteriores às frações autônomas, os requisitos de isolamento térmico especificados na 

regulamentação própria aplicável a este tipo de sistemas (RSECE). 

Caso o sistema de preparação das AQS não esteja definido em projeto, considera-se que a 

fração autônoma vai dispor de um termo acumulador elétrico com 5 cm de isolamento térmico 

(ηa = 0,90) em edifícios sem alimentação de gás, ou um esquentador a gás natural ou GPL (ηa 

= 0,50) quando estiver previsto o respectivo abastecimento. 

3.7.3.3. CONTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS SOLARES DE PREPARAÇÃO DE AQS, Esolar 

O cálculo do Esolar deve ser efetuado utilizando o programa SOLTERM do INETI. A 

contribuição de sistemas solares só pode ser contabilizada, para efeitos do RCCTE, se os 

sistemas ou equipamentos forem certificados de acordo com as normas e legislação em vigor, 

instalados por instaladores acreditados pela DGGE, e, cumulativamente, se haver a garantia 

de manutenção do sistema em funcionamento eficiente durante um período mínimo de 6 anos 

após a instalação. 

                                                 

10
 Considera-se que a água da rede pública de abastecimento é disponibilizada a uma temperatura média anual de 

15ºC e que deve ser aquecida à temperatura de 60ºC, donde resulta ΔT = 60 – 15 = 45ºC. 
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3.7.3.4. CONTRIBUIÇÃO DE OUTRAS FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL, Eren 

A contribuição de outras formas de energias renováveis, tais como solar fotovoltaica, 

biomassa, eólica, ou geotérmica, para a preparação de AQS, bem como de quaisquer formas 

de recuperação de calor de equipamentos ou de fluidos residuais, deve ser calculada com base 

num método devidamente justificado e reconhecido, e aceite pela entidade licenciadora. 

3.7.4. NECESSIDADES GLOBAIS DE ENERGIA PRIMÁRIA, Ntc 

As necessidades globais anuais nominais específicas de energia primária Ntc de uma fração 

autónoma são calculadas com base na seguinte expressão: 

   (53) 

em que: 

Fpui, Fpuv e Fpua  representam os fatores de ponderação das necessidades de aquecimento, de 

arrefecimento e de preparação de AQS; 

ηi é a eficiência nominal dos equipamentos utilizados para os sistemas de aquecimento; 

ηv é a eficiência nominal dos equipamentos utilizados para os sistemas de arrefecimento; 

0,1 diz respeito a uma redução de 10%. Esta redução aplicada relativamente às situações de 

arrefecimento e aquecimento baseia-se no fato de as habitações não serem aquecidas 

nem arrefecidas 24 horas por dia, ao longo de toda a estação correspondente. 

Os fatores de conversão Fpu entre energia útil e energia primária adotados pelo RCCTE são: 

a) Fpu = 0,290 kgep/kWh no caso da eletricidade; 

b) Fpu = 0,086 kgep/kWh no caso dos combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. 

Para a eficiência nominal dos equipamentos deverão ser utilizados os valores correspondentes 

aos equipamentos instalados, fornecidos pelos fabricantes na base de ensaios normalizados. 

Na ausência informação mais precisa, podem ser adotados os valores de referência indicados 

no Quadro VI.4. 
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Quando um edifício não tiver previsto, especificamente, um sistema de aquecimento ou de 

arrefecimento ambiente ou de aquecimento de água quente sanitária, considera-se, para efeitos 

do cálculo de Ntc, que: 

 o sistema de aquecimento é obtido por resistência elétrica; 

 o sistema de arrefecimento é uma máquina frigorífica com eficiência (COP) de 3; 

 o sistema de produção de AQS é um termo acumulador elétrico com 50 mm de isolamento 

térmico em edifícios sem alimentação de gás, ou um esquentador a gás natural ou GPL 

quando estiver previsto o respectivo abastecimento. 

3.8. LIMITAÇÃO DAS NECESSIDADES NOMINAIS GLOBAIS DE ENERGIA PRIMÁRIA 

Os valores de Nic, Nvc e Nac calculados para cada fração autônoma sujeita a verificação 

regulamentar deverão ser inferiores aos correspondentes valores limites de referência Nv, Ni e 

Na impostos no RCCTE. Para além destas condições, as necessidades nominais anuais globais 

Ntc, de cada uma das frações autônomas de um edifício não podem exceder um valor máximo 

admissível de energia primária Nt. 

3.8.1.1. VALORES LIMITES DAS NECESSIDADES NOMINAIS DE ENERGIA ÚTIL PARA 

AQUECIMENTO, Ni 

Os valores limites das necessidades nominais de energia útil para aquecimento de uma fração 

autônoma, dependem dos valores do Fator de Forma FF da fração autônoma e dos Graus-Dias 

GD correspondentes ao conselho onde o edifício se situa, e são os seguintes
11

: 

FF ≤ 0,5   Ni = 4,5 + 0,0395 GD (kWh/m
2
.ano); 

0,5 ≤ FF ≤ 1   Ni = 4,5 + (0,021 + 0,037 FF) GD; 

1 ≤ FF ≤ 1,5   Ni = [4,5 + (0,021 + 0,037 FF) GD] (1,2 - 0,2.FF); 

FF > 1,5   Ni = 4,05 + 0,06885 GD.     (54) 

O fator de forma de um edifício define-se como o quociente entre o somatório das áreas da 

envolvente exterior Aext, e as áreas da envolvente interior Aint afetadas do coeficiente τ (Eq. 

                                                 

11
 Os valores limites de Ni (Eq. 53) foram estabelecidos com base em simulações efectuadas para as diferentes 

zonas climáticas de Inverno em edifícios genéricos. 
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30), através dos quais se verificam trocas de calor, e o respectivo volume interior V 

correspondente: 

         (55) 

O fator de forma traduz a compacidade do edifício (fração autônoma), sendo que quanto 

menor for o FF, menor o valor do Ni. 

3.8.1.2. VALORES LIMITES DAS NECESSIDADES NOMINAIS DE ENERGIA ÚTIL PARA 

ARREFECIMENTO, Nv 

Os valores limites das necessidades nominais de energia útil para arrefecimento de uma fração 

autônoma dependem da zona climática do local: 

V1 (Norte) Nv = 16 kWh/m
2
.ano; 

V1 (Sul) Nv = 22 kWh/m
2
.ano; 

V2 (Norte) Nv = 18 kWh/m
2
.ano; 

V2 (Sul) Nv = 32 kWh/m
2
.ano; 

V3 (Norte) Nv = 26 kWh/m
2
.ano; 

V3 (Sul) Nv = 32 kWh/m
2
.ano; 

Açores Nv = 21 kWh/m
2
.ano; 

Madeira Nv = 23 kWh/m
2
.ano. 

3.8.1.3. VALORES LIMITES DAS NECESSIDADES DE ENERGIA PARA PREPARAÇÃO DAS AQS, 

Na 

O limite máximo para os valores das necessidades de energia para preparação das águas 

quentes sanitárias é calculado pela equação: 

       (56) 

em que as variáveis correspondem às definições indicadas na Secção 3.7.3.1. 

3.8.1.4. O VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL DE NECESSIDADES NOMINAIS GLOBAIS DE ENERGIA 

PRIMÁRIA, Nt 

O valor máximo admissível de energia primária Nt é dado pela expressão: 

      (57) 
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Os fatores de ponderação incluídos nesta equação pretendem traduzir padrões típicos de 

consumo nas habitações, obtidos com base em levantamentos estatísticos. 

Os coeficientes de Ni, Nv e Na derivam da aplicação dos valores das eficiências nominais dos 

sistemas de aquecimento, arrefecimento e de produção de AQS que o RCCTE assume por 

defeito, e os correspondentes fatores de conversão para energia primária. 

O fator de 0,9 pretende traduzir o princípio de que um edifício que cumpra estritamente o 

mínimo exigido pelo RCCTE não será regulamentar. Para o ser, terá que ser, no mínimo 10% 

melhor do que a soma ponderada apresentada na Equação 57. 

No quadro abaixo apresentam-se resumidamente as exigências dos edifícios abrangidos pelo 

RCCTE, que só se considera regulamentar no caso de todas as condições serem cumpridas. 

 

Tabela 3.2 – Requisitos energéticos imposto pelo RCCTE. 
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4. ANÁLISE DO DESEMPENHO ENERGÉTICO DO EMPREENDIMENTO 

Este capítulo apresenta as diferentes soluções construtivas e de sistemas, comportamento 

térmico e influência nas necessidades e classificação energética, aplicadas a um caso de 

estudo. 

Partindo da solução de projeto, pretende-se tornar o edifício cada vez mais eficiente através da 

adoção de novas soluções analisando ao mesmo tempo as variações que as mesmas provocam 

nas necessidades energéticas e na classificação final da edificação. 

4.1. ENQUADRAMENTO DO EDIFÍCIO 

O presente estudo destina-se à análise do Comportamento Térmico de uma moradia 

unifamiliar situada no concelho de Alcobaça. Pretende-se assegurar as exigências de conforto 

térmico no interior do edifício, sem um dispêndio excessivo de energia e, simultaneamente, 

garantir a inexistência de condensações que possam diminuir a durabilidade e o desempenho 

térmico dos elementos da envolvente do mesmo. 

Esta moradia pretende ser um bom exemplo da integração e aplicação de energias renováveis 

num edifício de habitação. Pretende, também, constituir-se como um exemplo 

energeticamente eficiente e de baixo consumo energético. 

4.1.1. DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO 

O edifício, localizado na Praia da Pedra do Ouro, em Alcobaça, é composto por uma fração 

única
12

, de tipologia tipo T3, constituída por cave, rés-do-chão e primeiro andar, com uma 

área útil de pavimento
13

, apenas para efeitos de RCCTE, de 297,98 m
2
 e um pé direito médio 

de 2,86 m. 

A implantação do edifício está estudada segundo uma orientação favorável ao respectivo 

comportamento térmico. Assim as fachadas com menores áreas de abertura estão orientadas a 

                                                 

12
 De relembrar que, para efeitos do RCCTE, entende-se por fracção autónoma cada uma das partes de um 

edifício dotadas de contador individual de consumo de energia; 

13
 Não se descontou a área correspondente às portas interiores. 



ANÁLISE DO DESEMPENHO ENERGÉTICO DO EMPREENDIMENTO 

 

 106 

Nordeste e a Noroeste e as dotadas de maiores vãos orientam-se a Sudeste e a Sudoeste, de 

forma a otimizar os ganhos solares (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Projeto de arquitetura do empreendimento. 

As exigências do RCCTE aplicam-se apenas aos espaços para os quais se requerem 

normalmente condições interiores de conforto, designados como “espaços úteis”. Os espaços 

aos quais não se aplicam estas condições consideram-se espaços “não úteis” e não são 

incluídos no cálculo dos valores de Nic, Nvc e Ntc. Para o edifício em estudo considerou-se que 

a garagem e a lavanderia são áreas não úteis e, como tal, devem ser contabilizadas as perdas 

térmicas através dos elementos de separação dos espaços anteriormente referidos com os 

espaços climatizados (elementos interiores). 

De referir que a lavanderia, por ser um espaço com aberturas para o exterior sem qualquer 

tipo de proteção, é considerada como um desvão fortemente ventilado (τ = 1), razão pela qual 

se aplica aos elementos que a separam de espaços úteis, os requisitos mínimos definidos no 

anexo IX do regulamento para os elementos exteriores da envolvente. 

A moradia será pintada com cores claras (α = 0,4). Já a superfície exterior das coberturas 

consideradas terá um acabamento final de cor média à qual corresponde um coeficiente de 

absorção solar α = 0,5. 
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4.1.2. ZONEAMENTO CLIMÁTICO 

De acordo com o estipulado no RCCTE o edifício, situado a uma altitude de 52 m e a uma 

distância da costa de 1 km numa zona muito exposta ao vento (rugosidade III), está inserido 

na zona Climática I1 (estação de aquecimento), V1-N (estação de arrefecimento), cujos dados 

climáticos se indicam na Tabela 4.1. 

Zona Climática de Inverno I1 Zona Climática de Verão V1-N 

Nº de 

Graus-dias 

(GD) 

Duração da 

estação de 

aquecimento 

Energia solar média incidente 

numa superfície vertical 

orientada a Sul (GSul) 

Temperatura 

ext. do projeto 

Amplitude 

térmica 

Temp. média do ar ext. 

na estação de 

arrefecimento (θatm) 

 [ºC.dias] [meses] [kWh/m2.mês]  [ºC]  [ºC]  [ºC] 

1500 6 108 29 10 19 

 
Definição dos valores da intensidade da radiação solar Ir 

Zona N NE E SE S SW W NW Horiz. 

V1-N 200 300 420 430 380 430 420 300 730 

Tabela 4.1 - Dados climáticos. 

4.2. COMPORTAMENTO TÉRMICO DO EDIFÍCIO CONSIDERANDO AS SOLUÇÕES DE PROJETO 

Inicialmente executa-se o cálculo das necessidades globais, considerando as soluções 

construtivas preconizadas pela arquitetura e soluções adotadas pelo promotor e construtor do 

empreendimento, que se descrevem nos pontos seguintes. Posteriormente estudam-se outras 

soluções construtivas e de sistemas que possam contribuir para um melhoramento da 

eficiência energética do edifício. 

Os cálculos da verificação do RCCTE apresentam-se pormenorizados nos anexos II e III. 

4.2.1. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS 

Procurou encontrar-se soluções de elevado desempenho térmico/regulamentar de modo que 

fossem minimizadas as perdas térmicas pelas envolventes exterior e interior
14

. 

Para as paredes, pontes térmicas planas e porta exteriores, pertencentes à envolvente exterior 

vertical, adotaram-se as soluções construtivas descritas na Tabela 4.2. 

 

 

                                                 

14
 A delimitação das envolventes exterior e interior encontra-se definida nas plantas presentes no anexo I. 
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  Tipo de Envolvente Descrição da Envolvente U (W/m2.ºC) Umáx (W/m2.ºC) 

          

PAREXT 1 Parede exterior Reboco hidráulico 

0,57 1,80   
Parede em tijolo termoacústico 

Tijolo termoacústico 31,5 cm 

  Reboco hidráulico 

          

PAREXT 2 Parede exterior Reboco hidráulico 

0,72 1,80 
  

Muro em betão na cave 

XPS (25-40) 4 cm 

  Betão 

  Reboco hidráulico 

          

PAREXT 3 Parede exterior Reboco hidráulico 

0,69 1,80 
  

Parede em betão no piso 1 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 

  Betão 

  Reboco hidráulico 

          

PTPLAN 1 Ponte térmica plana Reboco hidráulico 

0,70 1,44 
  

Pilar de betão em muro de betão 

XPS (25-40) 4 cm 

  Betão 

  Reboco hidráulico 

          

PTPLAN 2 Ponte térmica plana Reboco hidráulico 

0,61 1,14 

  

Pilar de betão com 20 cm em parede 

de tijolo termoacústico 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 

  Betão 

  Tijolo cerâmico furado 

  Reboco hidráulico 

          

PTPLAN 3 Ponte térmica plana Reboco hidráulico 

0,67 1,14 
  

Pilar de betão com 30 cm em parede 

de tijolo termoacústico 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 

  Betão 

  Reboco hidráulico 

          

PTPLAN 4 Ponte térmica plana Reboco hidráulico 

0,65 1,14 

  

Pilar/viga de betão com 25 cm em 

parede de tijolo termoacústico 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 

  Betão 

  Tijolo cerâmico furado 

  Reboco hidráulico 

          

PORTEXT 1 Porta exterior Alumínio 

1,99 -   
Porta na cozinha 

PUR projetado ou injetado 

  Alumínio 

Tabela 4.2 – Soluções construtivas de projeto para a envolvente exterior vertical. 
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Para o pavimento e coberturas exteriores, pertencentes à envolvente exterior horizontal, 

adotou-se as soluções construtivas descritas na Tabela 4.3. 

 

 
Tipo de Envolvente Descrição da Envolvente U (W/m2.ºC) Umáx (W/m2.ºC) 

          

PAVEXT 1 Pavimento exterior Reboco hidráulico 

0,54 1,25 

  

Pavimento do quarto em contato com 

o exterior 

Placa em EPS para piso radiante 

  Betonilha 

  Betão 

  Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 

  Reboco hidráulico 

          

COBEXT 1 Cobertura exterior Reboco hidráulico 

0,52 1,25 

  

Cobertura da cave sob o acesso à 

habitação 

Betão leve 

  Betão 

  XPS (25-40) 5 cm 

  Reboco hidráulico 

          

COBEXT 2 Cobertura exterior Proteção exterior 

0,66 1,25 

  

Cobertura em varandas sobre espaço 

interior 

XPS (25-40) 4 cm 

  Sistema de impermeabilização 

  Camada de forma - Betão leve 

  Betão 

  Revestimento interior 

          

COBEXT 3 Cobertura exterior Proteção exterior em Seixo 

0,53 1,25 

  

Cobertura do último piso 

XPS (25-40) 6 cm 

  Camada de forma - Betão leve 

  Betão 

  Revestimento interior 

Tabela 4.3 - Soluções construtivas de projeto para a envolvente exterior horizontal. 

Para as paredes, pontes térmicas planas e porta interior, pertencentes à envolvente interior 

vertical, adoptou-se as soluções construtivas descritas na Tabela 4.4. 

  Tipo de Envolvente Descrição da Envolvente U (W/m2.ºC) Umáx (W/m2.ºC) 

          

PARINT 1 Parede interior Reboco hidráulico 

0,55 
2,00 

  

Separação da FA com garagem 

Tijolo cerâmico furado 

  XPS (25-40) 4 cm 

  Tijolo cerâmico furado 

  Reboco hidráulico (τ ≤0,7) 

          

PARINT 2 Parede interior Reboco hidráulico 

0,54 
1,80 

  
Separação da FA com lavandaria e 

garagem 

Tijolo termoacústico 31,5 cm 

  Reboco hidráulico (τ >0,7) 

        

          

PTPLAN5 Ponte térmica plana Reboco hidráulico 

1,08 1,10 
  

Pilar de betão com 20 cm em parede 

interior dupla 

XPS (25-40) 2 cm 

  Betão 

  Reboco hidráulico 
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PTPLAN6 Ponte térmica plana Reboco hidráulico 

0,62 1,08 

  

Pilar de betão com 25 cm em parede 

interior de tijolo termoacústico 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 

  Betão 

  Tijolo cerâmico furado 

  Reboco hidráulico 

          

PORTINT 1 Porta interior Madeira semi-densa 
1,96 - 

  Porta para locais não aquecidos 

Tabela 4.4 - Soluções construtivas de projecto para a envolvente interior vertical. 

Para o pavimento interior, pertencente à envolvente interior horizontal, adoptou-se a solução 

construtiva descrita na Tabela 4.5. 

  Tipo de Envolvente Descrição da Envolvente U (W/m2.ºC) Umáx (W/m2.ºC) 

          

PAVINT 1 Pavimento interior Reboco hidráulico 

0,52 
1,65 

  

Pavimento da sala em contato com a 

garagem 

Placa em EPS para piso radiante 

  Betonilha 

  Betão 

  XPS (25-40) 4 cm 

  Reboco hidráulico (τ ≤0,7) 

Tabela 4.5 - Soluções construtivas de projeto para a envolvente interior horizontal. 

Como referido na secção 3.6 do presente trabalho, os valores máximos admissíveis de Nic e 

Nvc devem ser satisfeitos sem que sejam ultrapassados os valores limites máximos admissíveis 

para os coeficientes de transmissão térmica superficial U fixados nos Quadros IX.1 do 

RCCTE. Como se pode constatar nas tabelas acima apresentadas, foram respeitados os 

requisitos de qualidade térmica impostos pelo regulamento dado que: 

 Nenhum elemento da envolvente do edifício apresenta um coeficiente de transmissão 

térmica em zona corrente (U) superior ao valor máximo admissível (U ≤Umáx); 

 Nenhum elemento da envolvente do edifício apresenta um coeficiente de transmissão 

térmica em zona não corrente (zona de ponte térmica plana) superior ao dobro do dos 

elementos homogêneos (verticais ou horizontais) em zona corrente (U1 ≤2U) e ao valor 

máximo admissível (U1 ≤Umáx). 

De referir que, para as soluções construtivas elegidas, verificou-se uma inércia térmica forte 

para a fração autônoma, de acordo com cálculos anexos. 
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4.2.2. VÃOS ENVIDRAÇADOS 

Em todos os vãos envidraçados verticais, optou-se pela colocação de vidro duplo low ε (8mm 

incolor + caixa de ar + 5mm incolor) com um fator solar igual a 0,75 e um coeficiente de 

transmissão térmica U = 2,6 W/(m2.
o
C)), sendo contabilizada a aplicação de uma cortina 

opaca em todos os envidraçados (g’⊥ = 0.37). 

Relativamente ao vão envidraçado horizontal, optou-se pela colocação de vidro duplo (8mm 

colorido a verde na massa + caixa de ar + 5mm incolor) com um fator solar igual a 0,45 e um 

coeficiente de transmissão térmica U = 3,66 W/(m2.
o
C). 

Aos envidraçados é aplicada uma caixilharia de alumínio com corte térmico, sendo que a 

caixilharia escolhida tem um valor de U não superior a duas vezes a dos elementos contíguos. 

4.2.3. VENTILAÇÃO NATURAL 

Admitindo que o edifício não esteja em conformidade com as disposições da norma NP 1037-

1, não se podendo admitir uma taxa de renovação mínima igual a 0,6 h
-1

, e partindo dos 

pressupostos indicados na tabela seguinte, determinou-se, através dos Quadros IV.2 e IV.3 do 

regulamento, a taxa de renovação horária nominal Rph. 

Classe de exposição ao vento das fachadas do edifício (Quadro IV.2) 

Altura acima do solo do ponto médio das fachadas (m) 4,10 

Edifício situado a menos de 5 km da costa Região B 

Edifício situado em zona muito exposta ao vento Rugosidade III 

Classe de exposição ao vento das fachadas do edifício Classe 3 

      

Determinação da taxa de renovação nominal RPH (Quadro IV.1) 

Classe da caixilharia Sem classificação 

Caixas de estore Não 

Classe de exposição 3 

Dispositivos auto reguláveis ? Sim 

RPH 0,90 

Área de Envidraçados > 15% Ap ? Sim → (Agravar 0,10) 

Portas exteriores bem vedadas? Sim → (Diminuir 0,05) 

RPH 0,95 

Tabela 4.6 – Determinação da taxa de renovação horária nominal Rph. 

De referir que no cálculo das perdas térmicas associadas à renovação do ar, apenas se 

considera a contribuição da ventilação natural, não estando prevista a existência de quaisquer 

meios mecânicos de insuflação ou de extração de ar com exceção dos exaustores de cozinha e 
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dos ventiladores de casa de banho (ligados à iluminação) que apenas funcionam durante 

períodos curtos. 

4.2.4. ÁGUA QUENTE SANITÁRIA 

O sistema convencional para preparação de água quente sanitária é uma caldeira mural a gás 

com pelo menos 100 mm de isolamento térmico com uma eficiência de conversão (ηa) de 

0,87, encontrando-se a tubagem da rede AQS isolada pelo menos 10 mm de manga de 

isolamento. 

A tipologia da fração autônoma é T3, o que segundo o RCCTE pressupõe a existência de 4 

ocupantes. 

O sistema solar térmico considerado será constituído por dois módulos Vulcan Magnus (3,7 

m
2
), com uma inclinação de 35º, orientados a Sul, depósito interior vertical de 200 litros, 

permutador do tipo serpentina (eficácia 75%), com apoio a gás natural e um consumo de 50% 

entre as 8:00 e as 9:00 e dos restantes 50% entre as 21:00 e as 22:00. A energia captada pelo 

sistema, numa base anual, é de 2290 kWh/ano. 

A energia captada por 4m
2

 de coletor padrão, nas condições acima indicadas, é de 1923 

kWh/ano, pelo que a solução final com dois módulos Vulcan Magnus é válida. 

De referir que a contribuição de sistemas de coletores solares para aquecimento de AQS 

(Esolar), foi calculada utilizando o programa SolTerm do INETI. 

4.2.5. SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO 

Como sistema de arrefecimento recorreu-se a uma máquina frigorífica com eficiência nominal 

de 3,00. Para aquecimento, optou-se pela utilização de um piso radiante a partir de uma 

caldeira a combustível gasoso com eficiência de 0,87. 

4.2.6. NECESSIDADES E CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO 

Apresentam-se, na tabela 4.7, os resultados obtidos para as necessidades de energia útil 

nominal de aquecimento, de arrefecimento, para preparação de águas quentes sanitárias e 

necessidades de energia global primária, bem como os respectivos valores máximos, para a 

fracção em estudo. 
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Fração 

Autônoma 

Nº 

Ap Nic Ni Nvc Nv Nac Na Ntc Nt 
Ntc/Nt Classificação 

m
2
 kWh/m2.ano kWh/m2.ano kWh/m2.ano kWh/m2.ano 

Habit. 

Unifamiliar 
297,98 67,77 71,35 10,28 16,00 4,11 15,87 1,12 2,93 0,38 A 

Tabela 4.7 – Mapa de valores nominais para o edifício considerando as soluções de projeto. 

Conclui-se que o objetivo de obter um edifício energeticamente eficiente, com baixas 

necessidades de consumo energético foi conseguido com as soluções de projeto. De seguida 

estudam-se alternativas às soluções previstas, com vista à possível diminuição das 

necessidades aqui apresentadas. 

4.3. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Partindo das soluções de projeto, descritas na secção anterior, analisam-se, nos subcapítulos 

seguintes, possíveis alternativas que permitam, através de sucessivas melhorias ao nível da 

envolvente, dos vãos envidraçados, da ventilação e dos equipamentos de preparação de AQS e 

de climatização, reduzir o consumo final de energia e assim otimizar o mais possível a 

eficiência energética do edifício em estudo. Posteriormente, analisa-se a influência dos 

referidos equipamentos e da zona climática na classificação energética da edificação 

considerando a solução inicial (de projeto) e a solução final (obtida através das referidas 

melhorias). 

Para que se perceba a razão pela qual as diferentes alternativas influenciam as necessidades 

energéticas da edificação, torna-se fundamental conhecer as quantidades iniciais das 

diferentes perdas e ganhos energéticos ocorridos nas estações de aquecimento e 

arrefecimento. Assim, apresentam-se, na tabela seguinte, alguns dados estatísticos, 

considerando as soluções de projeto. 
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Estação de aquecimento (Inverno) 
 

Estação de arrefecimento (Verão) 

              

Perdas térmicas pela envolvente Exterior (W/ºC) 480,55 41,1%   Perdas térmicas (W/ºC) 859,93   

              

Paredes exteriores 111,38 23,2%   Paredes exteriores 111,38 13,0% 

Pavimentos exteriores 6,59 1,4%   Pavimentos exteriores 6,59 0,8% 

Coberturas exteriores 87,43 18,2%   Coberturas exteriores 87,43 10,2% 

Paredes e Pavimentos em contato com o solo 76,03 15,8%   Envidraçados exteriores 379,26 44,1% 

Pontes térmicas lineares 199,11 41,4%   Renovação do ar 275,27 32,0% 

              

Perdas térmicas pela envolvente Interior (W/ºC) 32,79 2,8%   Ganhos térmicos (KWh) 15370,16   

              

Paredes interiores 16,95 51,7%   Envolvente opaca 1904,74 12,4% 

Pavimentos interiores (sobre LNA) 8,14 24,8%   Envidraçados exteriores 9975,48 64,9% 

Coberturas interiores 0,00 0,0%   Internos 3489,94 22,7% 

Vãos envidraçados para LNA 0,00 0,0%         

Pontes térmicas 7,70 23,5%         

              

Perdas térmicas pelos envidraçados (W/ºC) 379,26 32,5%         

              

Verticais 378,22 99,7%         

Horizontais 1,03 0,3%         

              

Perdas térmicas pela renovação do ar (W/ºC) 275,27 23,6%         

              

Perdas totais 1.167,87 (W/ºC)         

Tabela 4.8 – Dados estatísticos relativos a perdas térmicas ocorridas nas estações de aquecimento e arrefecimento e a 

ganhos térmicos ocorridos na estação de arrefecimento considerando as soluções de projeto. 

4.3.1. ANÁLISE DE DIFERENTES SOLUÇÕES DE PAREDE EXTERIOR 

Como ponto de partida, analisam-se duas alternativas de parede exterior com o mesmo 

coeficiente de transmissão térmica (U) da considerada na solução de projeto, para que seja 

possível fazer a conveniente comparação. Nesta análise consideram-se as seguintes soluções: 

i) Parede exterior em bloco Termoacústico
®
 da artebel

®
 (solução de projeto); 

ii) Parede exterior dupla de tijolo 15+11 com isolamento na caixa de ar (a solução mais 

comum na construção); 

iii) Parede exterior em bloco Térmico ProETICS
®
 da artebel

®
 com isolamento térmico pelo 

exterior. 

O bloco Termoacústico
®
 integra um conjunto de elementos que definem um sistema 

construtivo artebel
®
 de alvenaria simples, com isolamento repartido, concebido para 

alvenarias cujas características essenciais são o seu elevado desempenho 

térmico/regulamentar e a simplicidade do processo construtivo. Trata-se de um bloco 
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constituído por 11 paredes longitudinais separadas entre si por 10 micro caixas-de-ar, cuja 

distribuição e dimensões, aliadas ao tipo de betão utilizado, permitem obter reduzidos 

coeficientes de transmissão térmica (U = 0,57 W/m
2
.ºC) e elevada inércia térmica, o que 

numa transferência de energia, proporciona um tempo maior para o sistema alcançar o 

equilíbrio, ou seja, não sofrer alterações bruscas de temperatura. 

 

Figura 4.2 – Bloco Termoacústico® da artebel®. 

Relativamente à terceira opção importa, primeiro que tudo, referir que ETICS significa 

External Thermal Insulation Composite System, ou seja, o sistema ETICS trata-se de um 

Sistema de Isolamento Térmico pelo exterior. O bloco Térmico ProETICS
®
 não é mais do 

que uma otimização deste sistema construtivo com a utilização de blocos em betão leve de 

agregados de argila expandida com elevado isolamento térmico e acústico, constituindo uma 

solução alternativa a soluções de parede dupla e dispensando o recurso a outros materiais 

subsidiários. 

 

Figura 4.3 – Bloco Térmico ProETICS® da artebel® com isolamento térmico pelo exterior. 

Procede-se as devidas alterações importando referir que, para além das paredes pertencentes à 

envolvente exterior (excluindo as paredes estruturais em betão armado), alteram-se também as 

paredes interiores que separam a fração autônoma da lavanderia uma vez que, por 
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apresentarem um coeficiente τ maior que 0,7 (no presente caso τ igual a 1 por se considerar 

um espaço fortemente ventilado), segundo o RCCTE, devem ser analisadas como se de 

paredes exteriores se tratassem. 

Na tabela 4.9 apresentam-se as necessidades energéticas obtidas para cada uma das três 

soluções de parede exterior. 

  
Solução Bloco 

Termoacústico 

Solução Parede 

Dupla Tijolo 15+11 
Solução Sistema ETICS 

Nic 67,77 59,42 52,50 

Nvc 10,28 10,30 10,29 

Nac 4,11 4,11 4,11 

Ntc 1,12 1,04 0,97 

Ntc/Nt 0,38 0,36 0,33 

Classe Energética A A A 

Tabela 4.9 – Mapa de valores nominais para o edifício considerando as diferentes soluções de parede exterior. 

 
Figura 4.4 – Variações de Nic, Nvc e Nac verificadas para as diferentes soluções de parede exterior. 

 
Figura 4.5 – Variações de Ntc e Ntc/Nt verificadas para as diferentes soluções de parede exterior. 

Pela Tabela 4.9 e Figura 4.4 conclui-se que, apesar de haver insignificantes variações das 

necessidades de arrefecimento (Nvc), as alterações consideradas influenciam bastante as 
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necessidades de aquecimento (Nic), concluindo-se que a solução com isolamento térmico pelo 

exterior é sempre melhor. O decréscimo do valor das Nic, mantendo-se constantes as restantes 

necessidades, influencia as necessidades globais anuais nominais específicas de energia 

primária (Ntc) conduzindo a uma razão Ntc/Nt mais baixa e, conseqüentemente, a uma maior 

eficiência energética. 

Analisam-se as perdas de energia ocorridas na estação de aquecimento para que se perceba a 

razão para as diferenças verificadas nas respectivas necessidades energéticas. 

Estação de Aquecimento (Inverno) 

Perdas térmicas pela envolvente Exterior (W/ºC) 
Solução Bloco 

Termoacústico 

Solução Parede Dupla 

Tijolo 15+11 

Solução Sistema 

ETICS 

Paredes exteriores 111,38 109,74 111,02 

Pavimentos exteriores 6,59 6,59 6,59 

Coberturas exteriores 87,43 87,43 87,43 

Paredes e Pavimentos em contato com o solo 76,03 76,03 76,03 

Pontes térmicas lineares 199,11 126,05 63,95 

TOTAL 480,55 405,84 345,02 

Perdas térmicas pela envolvente Interior (W/ºC) 32,79 33,09 31,00 

Perdas térmicas pelos envidraçados (W/ºC) 379,26 379,26 379,26 

Perdas térmicas pela renovação do ar (W/ºC) 275,27 275,27 275,27 

TOTAL 1167,87 1093,46 1030,54 

Nic 67,77 59,42 52,50 

Tabela 4.10 – Perdas térmicas verificadas na estação de aquecimento para as diferentes soluções de parede exterior na 

estação de aquecimento. 

 
Figura 4.6 – Perdas térmicas pela envolvente exterior verificadas na estação de aquecimento. 

Verifica-se que a solução construtiva com isolamento térmico pelo exterior (sistema ETICS), 

apresenta menores perdas de energia através das pontes térmicas lineares, conduzindo a um 
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menor valor de Nic e conseqüente Ntc, aumentando o conforto interior e melhorando a 

eficiência térmica da fração autônoma. 

Conclui-se que apesar de termos três soluções construtivas para a envolvente exterior, com o 

mesmo valor de coeficiente de transmissão térmica (U), a existência ou não de isolamento 

térmico bem como a sua posição, influencia as perdas térmicas através das pontes térmicas 

lineares. Não basta ter envolventes com baixos valores de U, é importante ter em atenção o 

sistema construtivo adotado, verificando-se que a existência de isolamento térmico pelo 

exterior contribui para uma correção eficaz das mesmas. 

Importa referir que a diminuição das pontes térmicas lineares limita a possibilidade de 

condensações interiores com evidentes vantagens em termos de salubridade dado que há 

menos hipóteses de formação de fungos. 

Como nota geral observa-se que o regulamento castiga um pouco a primeira solução no que 

toca a pontes térmicas lineares por ser uma solução sem isolamento térmico. Assim, em 

grande parte das configurações tipo para PTL utiliza-se um valor convencional ψ igual a 0,5 

por se tratar de configurações não previstas no regulamento. 

Os gráficos seguintes visam elucidar a elevada diminuição verificada nas perdas pelas pontes 

térmicas lineares alcançando-se uma redução percentual de 22,9% da primeira para a terceira 

solução. 

 
Figura 4.7 – Percentagem de perdas térmicas pelos elementos da envolvente exterior na estação de aquecimento, 

considerando a solução de parede em bloco Termoacústico. 
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Figura 4.8 – Percentagem de perdas térmicas pelos elementos da envolvente exterior na estação de aquecimento, 

considerando a solução de parede dupla em tijolo 15+11. 

 
Figura 4.9 – Percentagem de perdas térmicas pelos elementos da envolvente exterior na estação de aquecimento, 

considerando a solução de parede em bloco Térmico ProETICS. 

Para concluir o subcapítulo resta referir que, apesar das melhorias verificadas, a opção pela 

terceira solução de parede (mais eficiente energeticamente) não é suficiente por si só para 

alterar a classe energética da fração autônoma. 

4.3.2. APLICAÇÃO DOS COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO TÉRMICA DE REFERÊNCIA 

Uma vez que se pretende tornar a edificação o mais eficiente possível, continua-se a análise 

com a terceira solução de parede exterior dado ser a que a melhor classificação energética 

obteve. 

De modo a aplicar os coeficientes de transmissão térmica de referência aos vários elementos 

das envolventes, aumenta-se a espessura de isolamento térmico constituinte, tendo em atenção 

que nenhum elemento da envolvente do edifício pode apresentar um U em zona não corrente 
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(zona de ponte térmica plana) superior ao dobro do dos elementos homogêneos em zona 

corrente (U1 ≤2U). 

Segundo o Quadro IX.3 do RCCTE, os valores de referência para os elementos das 

envolventes são os seguintes: 

 

Tabela 4.11 – Coeficientes de transmissão térmica de referência segundo o RCCTE. 

Uma vez que todos os elementos exteriores e interiores apresentam valores de U inferiores 

aos valores de referência para a zona climática I1 e dado que se procura para este edifício a 

excelência em termos térmicos, recorre-se à publicação europeia U-Values for Better Energy 

Performance of Buildings, Report established by ECOFYS for Eurima, que indica valores de 

coeficiente de transmissão térmica para a envolvente ainda mais conservativos. Os valores a 

utilizar para a zona de Lisboa são: 

Elemento da envolvente U (W/m2ºC) 

Paredes Exteriores (e interiores com τ=1)  0,35 

Coberturas Exteriores  0,27 

Pavimentos Exteriores  0,69 

Tabela 4.12 – Coeficientes de transmissão térmica de referência segundo a publicação européia U-Values for Better 

Energy Performance of Buildings. 
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Na tabela 4.13 apresenta-se a variação das necessidades energéticas obtidas com o referido 

melhoramento. 

  
Sistema ETICS 

Sistema ETICS (U's de 

referência)   

Nic 52,50 42,94 

Nvc 10,29 10,61 

Nac 4,11 4,11 

Ntc 0,97 0,88 

Ntc/Nt 0,33 0,30 

Classe Energética A A 

Tabela 4.13 – Variação dos valores nominais para o edifício aplicando os coeficientes de transmissão térmica de 

referência. 

 
Figura 4.10 – Variações de Nic, Nvc e Nac verificadas com a aplicação dos coeficientes de transmissão térmica de 

referência. 

 
Figura 4.11 – Variações de Ntc e Ntc/Nt verificadas com a aplicação dos coeficientes de transmissão térmica de 

referência. 

Pela Tabela 4.13 e Figura 4.10 conclui-se que o aumento da espessura de isolamento térmico 

dos elementos da envolvente leva a um ligeiro aumento das necessidades de arrefecimento 

(Nvc) e a uma notória diminuição das necessidades de aquecimento (Nic). Uma vez que Ntc 
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comparado com a diminuição ocorrida nas Nic, verifica-se uma diminuição das necessidades 

globais anuais nominais específicas de energia primária (Ntc) conduzindo a uma razão Ntc/Nt 

mais baixa e, conseqüentemente, a um melhoramento da eficiência energética. 

Analisam-se de seguida as perdas de energia ocorridas na estação de aquecimento e as perdas 

e ganhos energéticos verificados na estação de arrefecimento para que se possam perceber as 

razões para as diferenças verificadas nas respectivas necessidades energéticas. 

Estação de Aquecimento (Inverno) 

Perdas térmicas pela envolvente Exterior (W/ºC) Sistema ETICS 
Sistema ETICS (U's de 

referência) 

Paredes exteriores 111,02 71,80 

Pavimentos exteriores 6,59 6,59 

Coberturas exteriores 87,43 41,92 

Paredes e Pavimentos em contato com o solo 76,03 76,03 

Pontes térmicas lineares 63,95 63,95 

TOTAL 345,02 260,29 

Perdas térmicas pela envolvente Interior (W/ºC) 31,00 26,12 

Perdas térmicas pelos envidraçados (W/ºC) 379,26 379,26 

Perdas térmicas pela renovação do ar (W/ºC) 275,27 275,27 

TOTAL 1030,54 940,93 

Nic 52,50 42,94 

Tabela 4.14 – Variação das perdas térmicas verificadas na estação de aquecimento com a aplicação dos coeficientes de 

transmissão térmica de referência. 

 
Figura 4.12 – Variação das perdas térmicas pela envolvente exterior verificadas na estação de aquecimento com a 

aplicação dos coeficientes de transmissão térmica de referência. 

Pela tabela e figura anteriores conclui-se que a redução verificada nas necessidades de 

aquecimento se deve ao fato de o aumento da espessura do isolamento térmico dos elementos 
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(menores perdas de calor para o exterior, menor necessidade de aquecer o interior na estação 

de Inverno). 

A não variação das perdas de energia através do pavimento exterior deve-se ao fato de não se 

ter alterado a sua envolvente uma vez que o mesmo tinha já um valor de U inferior ao 

referenciado na publicação européia. É também importante referir que a redução verificada 

nas perdas térmicas pela envolvente interior se deve ao fato de se ter alterado a envolvente das 

paredes de separação da fração autônoma com a lavanderia por apresentarem um coeficiente τ 

igual a 1. 

Estação de Arrefecimento (Verão) 

Perdas térmicas (W/ºC) Sistema ETICS 
Sistema ETICS (U's de 

referência) 

Paredes exteriores 111,02 71,80 

Pavimentos exteriores 6,59 6,59 

Coberturas exteriores 87,43 41,92 

Envidraçados exteriores 379,26 379,26 

Renovação do ar 275,27 275,27 

TOTAL 859,57 774,83 

Ganhos térmicos (W/ºC)   

Envolvente opaca 1902,70 1021,10 

Envidraçados exteriores 9975,48 9975,48 

Internos 3489,94 3489,94 

TOTAL 15368,12 14486,52 

Nvc 10,29 10,61 

Tabela 4.15 – Variações das perdas e ganhos térmicos verificados na estação de arrefecimento com a aplicação dos 

coeficientes de transmissão térmica de referência. 

A maior espessura de isolamento térmico das paredes e coberturas exteriores conduziu a um 

menor valor dos respectivos coeficientes de transmissão térmica. Como tal, há uma menor 

transferência de calor do exterior para o interior (menores ganhos térmicos através da 

envolvente opaca) o que por si só conduz a uma diminuição das necessidades de 

arrefecimento (Nvc). Contudo, tal fator conduz também a uma diminuição das perdas térmicas 

pela envolvente exterior, o que no Verão é de evitar, pois conduz a um aumento das Nvc 

(pretende-se arrefecer o interior e não reter o calor dentro da habitação). No balanço destas 

duas variáveis verificou-se analiticamente um ligeiro aumento das Nvc, aumento esse que é 

insignificante quando comparado com a diminuição verificada nas Nic. Como anteriormente 

referido, uma vez que as Ntc dependem das Nic e das Nvc, verifica-se uma diminuição das 

mesmas, o que leva a um melhoramento da eficiência energética da edificação. 
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Os gráficos seguintes visam elucidar a redução da percentagem de perdas de energia através 

das paredes e coberturas exteriores verificada com as alterações procedidas, percentagem essa 

que naturalmente se distribui pelos restantes elementos opacos da envolvente exterior. 

 
Figura 4.13 – Percentagem de perdas térmicas pelos elementos da envolvente exterior na estação de aquecimento, 

antes de aplicar os coeficientes de transmissão térmica de referência. 

 

Figura 4.14 – Percentagem de perdas térmicas pelos elementos da envolvente exterior na estação de aquecimento, 

depois de aplicar os coeficientes de transmissão térmica de referência. 
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A+. 
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correspondentes ao vão envidraçado com o(s) respectivo(s) dispositivo(s) de proteção 100% 

ativo(s). 

 

Tabela 4.16 – Fatores solares máximos admissíveis em envidraçados 

Dado que o edifício em estudo se insere na zona climática de Verão V1, de acordo com a 

tabela anterior, deve ser garantido o fator solar máximo de 0,25. 

Segundo o Quadro V.4, para conseguir um fator solar de vãos envidraçados com proteção 

solar ativada a 100% (g’⊥) inferior ao máximo admissível para a zona climática de Verão V1, 

torna-se obrigatório o uso de proteções exteriores. Por razões estéticas poderia optar por um 

conjunto de proteções bem mais adequadas ao edifício em questão, no entanto, e uma vez que 

o objetivo principal é o de obter a solução mais eficiente variando este parâmetro, escolhe-se 

a solução de menor valor uma vez que conduzirá a menores ganhos pelos envidraçados. Opta-

se assim pela mudança de cortinas opacas de cor clara com um g’⊥ de 0,37 (solução de 

projeto) por portadas de madeira de cor clara com um g’⊥ de 0,03. 

Como referido na secção 3.5.3.2 do presente trabalho, na situação de Verão, o fator solar do 

envidraçado deve ser tomado com dispositivos de sombreamento móveis ativados a 70%, ou 

seja, o fator solar do vão envidraçado é igual à soma de 30% do fator solar do vidro g⊥v mais 

70% do fator solar do vão envidraçado com a proteção solar móvel atuada g’⊥. Apresenta-se, 

na tabela seguinte, os valores inicial e final (depois da aplicação da portada de madeira de cor 

clara) do fator solar do vão envidraçado. 

Determinação do fator solar do vão envidraçado (g⊥) 

  g⊥v g'⊥ g⊥ 

Solução de projeto 0,75 0,37 0,48 

Após colocação da portada de madeira 0,75 0,03 0,25 

Tabela 4.17 – Determinação do fator solar do vão envidraçado na situação de Verão. 
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Na tabela 4.18 apresenta-se a variação das necessidades energéticas obtidas após a alteração. 

  Sistema ETICS (U's de 

referência) 

Sistema ETICS (Fator solar 

máximo)   

Nic 42,94 42,94 

Nvc 10,61 2,63 

Nac 4,11 4,11 

Ntc 0,88 0,80 

Ntc/Nt 0,30 0,27 

Classe Energética A A 

Tabela 4.18 – Variação dos valores nominais para o edifício garantindo o fator solar máximo admissível. 

 
Figura 4.15 – Variações de Nic, Nvc e Nac verificadas com a garantia do fator solar máximo admissível. 

 
Figura 4.16 – Variações de Ntc e Ntc/Nt verificadas com a com a garantia do fator solar máximo admissível. 
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nominais específicas de energia primária (Ntc), conduzindo a uma razão Ntc/Nt mais baixa e a 

um melhoramento da eficiência energética. 

Analisam-se de seguida apenas os ganhos energéticos verificados na estação de arrefecimento 

para que se possam perceber as razões que geraram tal diminuição. 

Estação de Arrefecimento (Verão) 

Ganhos térmicos (W/ºC) 
Sistema ETICS (U's de 

referência) 

Sistema ETICS (Fator solar 

máximo) 

Envolvente opaca 1021,10 1021,10 

Envidraçados exteriores 9975,48 5098,95 

Internos 3489,94 3489,94 

TOTAL 14486,52 9610,00 

Nvc 10,61 2,63 

Tabela 4.19 – Variação dos ganhos térmicos verificados na estação de arrefecimento com a garantia do fator solar 

máximo admissível. 

 
Figura 4.17 – Variação dos ganhos térmicos verificados na estação de arrefecimento com a garantia do fator solar 

máximo admissível. 

A colocação de uma proteção eficaz gera uma diminuição no fator solar do vão envidraçado e 

conseqüentemente nos ganhos solares através dos mesmos, diminuindo naturalmente os 
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Figura 4.18 – Percentagem de ganhos térmicos na estação de arrefecimento, antes de garantir o fator máximo 

admissível. 

 
Figura 4.19 – Percentagem de ganhos térmicos na estação de arrefecimento, após garantir o fator máximo admissível. 
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De referir que a NP 1037-1 é uma norma portuguesa, com o título genérico “Ventilação e 

evacuação dos produtos da combustão dos locais com aparelhos a gás”, que tem por objetivo 

definir as regras a que devem obedecer os sistemas de ventilação natural dos edifícios de 

habitação, de modo a que os mesmos cumpram a sua função nos seus múltiplos aspectos, 

como seja o funcionamento dos aparelhos a gás e a qualidade do ar interior. 

Na tabela 4.20 apresenta-se a variação das necessidades energéticas obtidas com a alteração 

ao nível da ventilação natural. 

  Sistema ETICS (Fator solar 

máximo) 

Sistema ETICS (Taxa de renovação 

de ar mínima)   

Nic 42,94 32,69 

Nvc 2,63 3,83 

Nac 4,11 4,11 

Ntc 0,80 0,71 

Ntc/Nt 0,27 0,24 

Classe Energética A A+ 

Tabela 4.20 – Variação dos valores nominais para o edifício cumprindo a taxa de renovação de ar mínima. 

 
Figura 4.20 – Variações de Nic, Nvc e Nac verificadas com o cumprimento da taxa de renovação de ar mínima.  

 
Figura 4.21 – Variações de Ntc e Ntc/Nt verificadas com o cumprimento da taxa de renovação de ar mínima. 
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Pela Tabela 4.20 e Figura 4.20 conclui-se que a diminuição das renovações de ar por hora 

gera um pequeno aumento das necessidades de arrefecimento (Nvc) e a uma notória redução 

das necessidades de aquecimento (Nic). Uma vez que Ntc depende diretamente de Nic e de Nvc e 

que o aumento das últimas é muito pequeno quando comparado com a diminuição ocorrida 

nas Nic, verifica-se uma diminuição das necessidades globais anuais nominais específicas de 

energia primária (Ntc) conduzindo a uma razão Ntc/Nt mais baixa e, conseqüentemente, a um 

melhoramento da eficiência energética. 

Analisam-se de seguida as perdas de energia ocorridas nas estações de aquecimento e de 

arrefecimento para que se possam perceber as razões para as diferenças verificadas nas 

respectivas necessidades energéticas. 

Estação de Aquecimento (Inverno) 

 Perdas térmicas (W/ºC) 
Sistema ETICS (Fator solar 

máximo) 

Sistema ETICS (Taxa de renovação 

de ar mínima) 

Envolvente Exterior 260,29 260,29 

Envolvente Interior 26,12 26,12 

Envidraçados exteriores 379,26 379,26 

Renovação do ar 275,27 173,85 

TOTAL 940,93 839,51 

Nic 52,50 42,94 

Tabela 4.21 – Variação das perdas térmicas verificadas na estação de aquecimento com o cumprimento da taxa de 

renovação de ar mínima. 

 
Figura 4.22 – Variação das perdas térmicas verificadas na estação de aquecimento com o cumprimento da taxa de 

renovação de ar mínima. 
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diminuição das necessidades de aquecimento Nic. A diminuição das renovações de ar interior 

gera um menor decréscimo da temperatura dentro da habitação o que, no Inverno, se traduz 

num maior conforto interior. Assim, a diminuição das renovações do ar interior é favorável no 

Inverno. 

Contudo, no Verão (em que se pretende arrefecimento), a redução das renovações de ar 

interior é obviamente prejudicial, aumentando as necessidades de arrefecimento Nvc. No 

balanço destas duas variáveis verifica-se uma diminuição do Ntc o que implica o 

melhoramento da eficiência energética. 

Estação de Arrefecimento (Verão) 

Perdas térmicas (W/ºC) 
Sistema ETICS (Fator solar 

máximo) 

Sistema ETICS (Taxa de renovação 

de ar mínima) 

Paredes exteriores 71,80 71,80 

Pavimentos exteriores 6,59 6,59 

Coberturas exteriores 41,92 41,92 

Envidraçados exteriores 379,26 379,26 

Renovação do ar 275,27 173,85 

TOTAL 774,83 673,42 

Nvc 2,63 3,83 

Tabela 4.22 – Variação das perdas térmicas verificadas na estação de arrefecimento com o cumprimento da taxa de 

renovação de ar mínima. 

 
Figura 4.23 – Variação das perdas térmicas verificadas na estação de arrefecimento com o cumprimento da taxa de 

renovação de ar mínima. 
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Figura 4.24 – Percentagem de perdas térmicas na estação de aquecimento, antes de cumprir a taxa de renovação de ar 

mínima. 

 
Figura 4.25 – Percentagem de perdas térmicas na estação de aquecimento, depois de cumprir a taxa de renovação de 

ar mínima. 
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Na tabela seguinte apresentam-se os diferentes tipos de equipamentos de climatização e de 

preparação de AQS indicados pelo regulamento com a respectiva eficiência nominal η. Como 

referido na secção 3.7.4 do presente trabalho, o fator de conversão Fpu entre energia útil e 

energia primária depende apenas do tipo de energia utilizada pelo equipamento (eletricidade 

ou combustível). 

De notar que os equipamentos considerados no projeto inicial se encontram marcados a 

negrito. 

Equipamentos utilizados para os sistemas de aquecimento 

Equipamento ηi Tipo de energia Fpu,i 

Resistência elétrica 1,00 Eletricidade 0,290 

Caldeira a combustível gasoso 0,87 Combustível 0,086 

Caldeira a combustível líquido 0,80 Combustível 0,086 

Caldeira a combustível sólido 0,60 Combustível 0,086 

Bomba de calor (aquecimento) 4,00 Eletricidade 0,290 

            

Equipamentos utilizados para os sistemas de arrefecimento 

Equipamento  ηv Tipo de energia Fpu,v 

Bomba de calor (arrefecimento) 3,00 Eletricidade 0,290 

Máquina frigorífica (ciclo de compressão) 3,00 Eletricidade 0,290 

Máquina frigorífica (ciclo de absorção) 0,80 Eletricidade 0,290 

            

Equipamentos utilizados para preparação das AQS 

Equipamento ηa Tipo de energia Fpu,a 

Termo acumulador elétrico c/ pelo menos 100 mm de isolamento térmico 0,95 Eletricidade 0,290 

Termo acumulador elétrico c/ 50a 100 mm de isolamento térmico 0,90 Eletricidade 0,290 

Termo acumulador elétrico c/ menos de 50 mm de isolamento térmico 0,80 Eletricidade 0,290 

Termo acumulador a gás c/ pelo menos 100 mm de isolamento térmico 0,80 Combustível 0,086 

Termo acumulador a gás c/ 50 a 100 mm de isolamento térmico 0,75 Combustível 0,086 

Termo acumulador a gás c/ menos de 50 mm de isolamento térmico 0,70 Combustível 0,086 

Caldeira mural c/ acumulação c/ pelo menos 100 mm de isolamento térmico 0,87 Combustível 0,086 

Caldeira mural c/ acumulação c/ 50 a 100 mm de isolamento térmico 0,82 Combustível 0,086 

Caldeira mural c/ acumulação c/ menos de 50 mm de isolamento térmico 0,65 Combustível 0,086 

Esquentador a gás 0,50 Combustível 0,086 

Tabela 4.23 – Eficiência nominal e fator de conversão entre energia útil e energia primária dos diferentes tipos de 

equipamentos de aquecimento, de arrefecimento e de preparação de AQS. 

Com o objetivo de perceber qual (quais) o(s) equipamento(s) que conduz (conduzem) a uma 

maior e menor eficiência energética, calculam-se as necessidades globais anuais nominais 

específicas de energia primária (Ntc) utilizando cada um deles separadamente, concluindo-se 

que os que conduzem a um maior valor de Ntc constituem a solução mais penalizadora e os 

que conduzem a um menor valor de Ntc constituem a solução mais eficiente, chegando-se aos 

resultados apresentados nas tabelas 4.24, 4.25 e 4.26. 
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É importante referir que para se perceber a influência de um equipamento, utilizado por 

exemplo para o sistema de aquecimento, nas necessidades de energia primária, não se podem 

alterar os equipamentos utilizados para o sistema de arrefecimento e para a preparação das 

AQS. 

Equipamento ηi Tipo de energia Fpu,i Ntc Ntc/Nt 
Classe 

Energética 

Resistência elétrica 1,00 Eletricidade 0,290 1,34 0,46 A 

Caldeira a combustível gasoso 0,87 Combustível 0,086 0,71 0,24 A+ 

Caldeira a combustível líquido 0,80 Combustível 0,086 0,74 0,25 A 

Caldeira a combustível sólido 0,60 Combustível 0,086 0,86 0,29 A 

Bomba de calor (aquecimento) 4,00 Eletricidade 0,290 0,63 0,21 A+ 

Nota: Mantendo a máquina frigorífica COP3 para arrefecimento e a caldeira mural c/ acumulação c/ pelo menos 100 mm de isolamento 

térmico para preparação das AQS 

Tabela 4.24 – Influência do tipo de equipamento utilizado para o sistema de aquecimento na classificação final. 

Equipamento ηv Tipo de energia Fpu,v Ntc Ntc/Nt 
Classe 

Energética 

Bomba de calor (arrefecimento) 3,00 Eletricidade 0,290 0,63 0,21 A+ 

Máquina frigorífica (ciclo de compressão) 3,00 Eletricidade 0,290 0,63 0,21 A+ 

Máquina frigorífica (ciclo de absorção) 0,80 Eletricidade 0,290 0,73 0,25 A+ 

Nota: Mantendo a caldeira a combustível gasoso para aquecimento e a caldeira mural c/ acumulação c/ pelo menos 100 mm de isolamento 
térmico para preparação das AQS 

Tabela 4.25 – Influência do tipo de equipamento utilizado para o sistema de arrefecimento na classificação final. 

Equipamento ηa 
Tipo de 

energia 
Fpu,a Nac Ntc Ntc/Nt 

Classe 

Energética 

Termo acumulador elétrico c/ pelo menos 100 mm de isolamento térmico 0,95 Eletricidade 0,290 3,11 1,18 0,40 A 

Termo acumulador elétrico c/ 50a 100 mm de isolamento térmico 0,90 Eletricidade 0,290 3,71 1,35 0,46 A 

Termo acumulador elétrico c/ menos de 50 mm de isolamento térmico 0,80 Eletricidade 0,290 5,14 1,76 0,60 B 

Termo acumulador a gás c/ pelo menos 100 mm de isolamento térmico 0,80 Combustível 0,086 5,14 0,72 0,24 A+ 

Termo acumulador a gás c/ 50 a 100 mm de isolamento térmico 0,75 Combustível 0,086 5,99 0,79 0,27 A 

Termo acumulador a gás c/ menos de 50 mm de isolamento térmico 0,70 Combustível 0,086 6,97 0,87 0,30 A 

Caldeira mural c/ acumulação c/ pelo menos 100 mm de isolamento 

térmico 
0,87 Combustível 0,086 4,11 0,63 0,21 A+ 

Caldeira mural c/ acumulação c/ 50 a 100 mm de isolamento térmico 0,82 Combustível 0,086 4,82 0,69 0,24 A+ 

Caldeira mural c/ acumulação c/ menos de 50 mm de isolamento térmico 0,65 Combustível 0,086 8,10 0,97 0,33 A 

Esquentador a gás 0,50 Combustível 0,086 12,83 1,38 0,47 A 

Nota: Mantendo a caldeira a combustível gasoso para aquecimento e a a máquina frigorífica COP3 para arrefecimento. 

Tabela 4.26 – Influência do tipo de equipamento utilizado para preparação das AQS na classificação final. 

Da análise das três tabelas anteriores conclui-se que a melhoria da eficiência energética da 

edificação passa apenas pela troca da caldeira a combustível gasoso por uma bomba de calor 

(aquecimento) uma vez que já se estavam a utilizar os equipamentos de arrefecimento e 

preparação de AQS que conduziam à maior eficiência. 

Na tabela 4.27 apresenta-se a variação das necessidades energéticas obtidas com a alteração 

do equipamento para o sistema de aquecimento. 
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   Sistema ETICS (Taxa de renovação 

de ar mínima) 

Sistema ETICS (Equipamentos 

mais eficientes)   

Nic 32,69 32,69 

Nvc 3,83 3,83 

Nac 4,11 4,11 

Ntc 0,71 0,63 

Ntc/Nt 0,24 0,21 

Classe Energética A+ A+ 

Tabela 4.27 – Variação dos valores nominais para o edifício utilizando os equipamentos mais eficientes 

energeticamente. 

 
Figura 4.26 – Variações de Nic, Nvc e Nac utilizando os equipamentos mais eficientes energeticamente. 

 
Figura 4.27 – de Ntc e Ntc/Nt utilizando os equipamentos mais eficientes energeticamente. 
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entanto, e uma vez que se verifica analiticamente que já se estava a usar o equipamento que 

conduzia a uma maior eficiência energética, o valor das respectivas necessidades permaneceu 

igual. 

Assim, a troca de equipamento utilizado para aquecimento apenas influência diretamente o 

valor final de Ntc, verificando-se um decréscimo das mesmas, conduzindo a uma razão Ntc/Nt 

mais baixa e, conseqüentemente, a um melhoramento da eficiência energética da edificação. 

Na Tabela 4.8, presente no início do subcapítulo, indicam-se alguns dados estatísticos 

relativos a perdas térmicas ocorridas nas estações de aquecimento e arrefecimento e a ganhos 

térmicos ocorridos na estação de arrefecimento, considerando as soluções iniciais (de projeto). 

Apresentam-se agora os referidos dados, obtidos após as sucessivas melhorias efetuadas. 

Estação de aquecimento (Inverno)   Estação de arrefecimento (Verão) 

              

Perdas térmicas pela envolvente Exterior (W/ºC) 260,29 31,00%   Perdas térmicas (W/ºC) 673,42   

              

Paredes exteriores 71,80 27,6%   Paredes exteriores 71,80 10,7% 

Pavimentos exteriores 6,59 2,5%   Pavimentos exteriores 6,59 1,0% 

Coberturas exteriores 41,92 16,1%   Coberturas exteriores 41,92 6,2% 

Paredes e Pavimentos em contato com o solo 76,03 29,2%   Envidraçados exteriores 379,26 56,3% 

Pontes térmicas lineares 63,95 24,6%   Renovação do ar 173,85 25,8% 

              

Perdas térmicas pela envolvente Interior (W/ºC) 26,12 3,1%   Ganhos térmicos (KWh) 9610,00   

              

Paredes interiores 12,01 46,0%   Envolvente opaca 1021,10 10,6% 

Pavimentos interiores (sobre LNA) 8,14 31,2%   Envidraçados exteriores 5098,95 53,1% 

Coberturas interiores 0,00 0,0%   Internos 3489,94 36,3% 

Vãos envidraçados para LNA 0,00 0,0%         

Pontes térmicas 5,97 22,8%         

              

Perdas térmicas pelos envidraçados (W/ºC) 379,26 45,2%         

              

Verticais 378,22 99,7%         

Horizontais 1,03 0,3%         

              

Perdas térmicas pela renovação do ar (W/ºC) 173,85 20,7%         

              

Perdas totais 839,51 (W/ºC)         

Tabela 4.28 – Dados estatísticos relativos a perdas térmicas ocorridas nas estações de aquecimento e arrefecimento e a 

ganhos térmicos ocorridos na estação de arrefecimento após otimização da eficiência energética do edifício. 

Com o auxílio das Tabelas 4.8 e 4.28, avalia-se por fim qual o efeito das sucessivas melhorias 

na variação percentual das perdas térmicas, ganhos térmicos e necessidades energéticas nas 

estações de aquecimento e arrefecimento. Constata-se que o objetivo de melhorar o 
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desempenho energético do edifício foi conseguido com sucesso, verificando-se reduções 

superiores a 50% nas necessidades de aquecimento e arrefecimento. 

Estação de aquecimento (Inverno)   Estação de arrefecimento (Verão) 

                  

  Solução de 

projeto 

Solução 

final 

Variação 

percentual 

    Solução 

de 

projeto 

Solução 

final 

Variação 

percentual       

Perdas térmicas pela 

envolvente Exterior (W/ºC) 

480,55 260,29 45,8%   Perdas térmicas (W/ºC) 859,93 673,42 21,7% 

                

Paredes exteriores 111,38 71,80 35,5%   Paredes exteriores 111,38 71,80 35,5% 

Pavimentos exteriores 6,59 6,59 0,0%   Pavimentos exteriores 6,59 6,59 0,0% 

Coberturas exteriores 87,43 41,92 52,1%   Coberturas exteriores 87,43 41,92 52,1% 

Paredes e Pavimentos em 

contato com o solo 
76,03 76,03 0,0%   Envidraçados exteriores 379,26 379,26   

Pontes térmicas lineares 199,11 63,95 67,9%   Renovação do ar 275,27 173,85 36,8% 

                  

Perdas térmicas pela 

envolvente Interior (W/ºC) 
32,79 26,12 20,4%   Ganhos térmicos (KWh) 15370,16 9610,00 37,5% 

                  

Paredes interiores 16,95 12,01 29,2%   Envolvente opaca 1904,74 1021,10 46,4% 

Pavimentos interiores 

(sobre LNA) 
8,14 8,14 0,0%   Envidraçados exteriores 9975,48 5098,95 48,9% 

Coberturas interiores 0,00 0,00     Internos 3489,94 3489,94 0,0% 

Vãos envidraçados para 

LNA 
0,00 0,00             

Pontes térmicas 7,70 5,97 22,5%           

                  

Perdas térmicas pelos 

envidraçados (W/ºC) 
379,26 379,26 0,0%           

                  

Verticais 378,22 378,22 0,0%           

Horizontais 1,03 1,03 0,0%           

                  

Perdas térmicas pela 

renovação do ar (W/ºC) 
275,27 173,85 36,8%           

                  

Perdas totais 1.167,87 839,51 28,1%           

         

         
Necessidades de 

Aquecimento (Nic) 
67,77 32,69 51,8% 

 
Necessidades de 

Arrefecimento (Nvc) 
10,28 3,83 62,8% 

Tabela 4.29 – Variação percentual das perdas e ganhos térmicos ocorridos nas estações de aquecimento e 

arrefecimento, e das respectivas necessidades energéticas, decorrente das sucessivas melhorias realizadas com vista à 

melhoria da eficiência energética do edifício. 

4.3.6. INFLUÊNCIA DO TIPO DE EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO E DE PREPARAÇÃO DE AQS 

Pretende-se neste ponto perceber a influência dos equipamentos de aquecimento, 

arrefecimento e preparação de AQS nas necessidades energéticas e na classificação final do 

edifício. Para tal analisam-se, para a solução de projeto (solução inicial) e para a obtida após 

otimização da envolvente, vãos envidraçados e ventilação natural (solução final), as 
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diferenças derivadas da opção pelo conjunto de equipamentos energeticamente mais 

economizadores ou pelo conjunto de equipamentos mais dispendiosos. 

Como demonstrado nas tabelas 4.24, 4.25 e 4.26, verifica-se que o conjunto de equipamentos 

energeticamente mais economizadores (formado pelos que conduzem a um menor valor de 

Ntc, ou seja, a uma maior eficiência energética) e o conjunto de equipamentos energeticamente 

mais dispendiosos (o inverso) são os apresentados na tabela seguinte. 

Conjunto de equipamentos energeticamente mais 

economizadores 

Conjunto de equipamentos energeticamente mais 

dispendiosos 

Bomba de calor (aquecimento) Resistência elétrica 

Máquina frigorífica (ciclo de compressão) Máquina frigorífica (ciclo de absorção) 

Caldeira mural c/ acumulação c/ pelo menos 100 mm de 

isolamento térmico 

Termo acumulador elétrico c/ menos de 50 mm de 

isolamento térmico 

Tabela 4.30 – Conjunto de equipamentos energeticamente mais economizadores e mais dispendiosos. 

Para a solução obtida após otimização da envolvente, vãos envidraçados e ventilação natural, 

verificam-se os resultados apresentados na Tabela 4.31. 

Conjunto de equipamentos energeticamente mais economizadores 

Equipamento η 
Tipo de 

energia 
Fpu Ntc Ntc/Nt 

Classe 

Energética 

Bomba de calor (aquecimento) 4,00 Eletricidade 0,290 

0,63 0,21 A+ Máquina frigorífica (ciclo de compressão) 3,00 Eletricidade 0,290 

Caldeira mural c/ acumulação c/ pelo menos 100 mm de isolamento térmico 0,87 Combustível 0,086 

                  

Conjunto de equipamentos energeticamente mais dispendiosos 

Equipamento η 
Tipo de 

energia 
Fpu Ntc Ntc/Nt 

Classe 

Energética 

Resistência elétrica 1,00 Eletricidade 0,290 

2,58 0,88 B- Máquina frigorífica (ciclo de absorção) 0,80 Eletricidade 0,290 

Termo acumulador elétrico c/ menos de 50 mm de isolamento térmico 0,80 Eletricidade 0,290 

Tabela 4.31 – Influência do tipo de equipamentos de climatização e de preparação de AQS na classificação energética 

do edifício, considerando a solução otimizada. 

Pela análise da tabela anterior, verifica-se que o tipo de equipamentos a utilizar tem uma 

influência brutal nas necessidades globais anuais nominais específicas de energia primária 

(Ntc) e, conseqüentemente, na classe energética do edifício, sendo que a grande diferença 

observada para os valores de Ntc se deve fundamentalmente à eficiência nominal do 

equipamento (η é inversamente proporcional a Ntc, logo um menor valor de η conduz a um 

maior valor de Ntc). 

Apesar de se ter um edifício no máximo da eficiência ao nível da envolvente exterior, vãos 

envidraçados e ventilação natural, ao recorrer-se a equipamentos pouco eficientes, podem ser 

alcançados níveis baixos de eficiência energética para a edificação (Ntc/Nt próximo de 1,0). 
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Desta forma, na concepção do projeto, deve-se ter em conta que a adoção de soluções de 

envolvente exterior de grande eficiência e elevado custo não minimiza a necessidade de 

utilizar equipamentos eficientes uma vez que, tal como se comprova na tabela anterior, o tipo 

de equipamento a utilizar pode ser suficiente para que a edificação passe do nível mais 

elevado de eficiência energética (A+) para o de mais baixa aceitação (B-). 

Procede-se a análise verificando a influência que os já referidos equipamentos podem ter na 

classificação final do edifício realmente existente, ou seja, considerando as soluções de 

projecto. 

Conjunto de equipamentos energeticamente mais economizadores 

Equipamento η 
Tipo de 

energia 
Fpu Ntc Ntc/Nt 

Classe 

Energética 

Bomba de calor (aquecimento) 4,00 Eletricidade 0,290 

0,94 0,32 A Máquina frigorífica (ciclo de compressão) 3,00 Eletricidade 0,290 

Caldeira mural c/ acumulação c/ pelo menos 100 mm de isolamento térmico 0,87 Combustível 0,086 

                  

Conjunto de equipamentos energeticamente mais dispendiosos 

Equipamento η 
Tipo de 

energia 
Fpu Ntc Ntc/Nt 

Classe 

Energética 

Resistência elétrica 1,00 Eletricidade 0,290 

3,83 1,31 C Máquina frigorífica (ciclo de absorção) 0,80 Eletricidade 0,290 

Termo acumulador elétrico c/ menos de 50 mm de isolamento térmico 0,80 Eletricidade 0,290 

Tabela 4.32 – Influência do tipo de equipamentos de climatização e de preparação de AQS na classificação energética 

do edifício, considerando a solução de projeto. 

Como verificado na secção 1.3.5, relativamente às soluções adotadas no projeto, apenas o 

equipamento utilizado para o aquecimento não conduzia a um menor valor de Ntc. Pela tabela 

anterior, constata-se que a simples troca de uma caldeira a combustível gasoso (solução 

inicial) por uma bomba de calor (η = 4,0) é, por si só, suficiente para que se verifique uma 

redução de 0,18 Kgep/m
2
.ano nas necessidades nominais de energia primária, mantendo-se, 

no entanto, a classe energética no nível A. 

De notar ainda que a solução mais penalizadora de equipamentos de climatização e 

preparação de AQS leva à reprovação do projeto térmico do edifício dado o não cumprimento 

do requisito Ntc ≤ Nt. 

Através dos dois exemplos neste subcapítulo apresentados verifica-se a grande influência que 

o tipo de equipamentos de climatização e preparação de AQS adotados tem na classificação 

energética de um edifício de habitação. 
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4.3.7. INFLUÊNCIA DA ZONA CLIMÁTICA 

Situando-se o edifício na zona portuguesa mais favorável em termos climáticos, mais 

concretamente, na zona climática I1, V1, pretende-se agora analisar quais as implicações 

resultantes da alteração da localização do mesmo para a zona climática mais desfavorável (I3, 

V3), escolhendo para o efeito os dados climáticos de um concelho “referência”. 

Zona Climática de Inverno I3 Zona Climática de Verão V3 

Nº de 

Graus-dias 

(GD) 

Duração da 

estação de 

aquecimento 

Energia solar média incidente 

numa sup. vertical orientada a 

Sul (GSul) 

Temperatura 

ext. do projeto 

Amplitude 

térmica 

Temp. média do ar ext. 

na estação de 

arrefecimento (θatm) 

 [ºC.dias] [meses] [kWh/m2.mês]  [ºC]  [ºC]  [ºC] 

2270 7,3 90 34 16 22 

 
Definicão dos valores da intensidade da radiação solar Ir 

Zona N NE E SE S SW W NW Horiz. 

V3-N 200 320 450 460 400 460 450 320 800 

Tabela 4.33 - Dados climáticos mais condicionantes para a ZC I3, V3. 

Naturalmente que, para suprimir as necessidades de conforto interior, o consumo energético 

de um edifício localizado numa zona com Invernos e Verões mais rigorosos, é muito superior. 

Desta forma, cabe ao projetista dotar a edificação com soluções construtivas e de sistemas 

adequadas que permitam a redução desses consumos. 

Analisam-se, para a solução de projeto (solução inicial) e para a obtida após otimização da 

envolvente, vãos envidraçados e ventilação natural (solução final), as diferenças registradas 

nas necessidades e classificação energética do edifício. 

  
Solução de projeto 

Solução de projeto (Zona 

Climática I3,V3)   

Nic 67,77 133,76 

Ni 71,35 105,67 

Nvc 10,28 29,25 

Nv 16,00 16,00 

Nac 4,11 4,11 

Na 15,87 15,87 

Ntc 1,12 - 

Nt 2,93 - 

Ntc/Nt 0,38 - 

Classe Energética A+ - 

Tabela 4.34 - Influência da zona climática na classificação energética do edifício, considerando a solução de projeto. 

Ao mudar-se a localização do edifício para uma zona com dados climáticos muito mais 

rigorosos, verifica-se que as soluções construtivas e de sistemas adotadas no projeto não 

seriam suficientes para suprimir as necessidades de aquecimento e arrefecimento caso este se 
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localizasse numa zona climática I3, V3, uma vez que não são cumpridos os requisitos 

energéticos referentes ao aquecimento (Nic ≤ Ni) e ao arrefecimento (Nvc ≤ Nv), requisitos estes 

obrigatórios para que o edifício seja energeticamente regulamentar. Deste modo, conclui-se 

que a zona climática tem muita influência no desempenho energético do edifício. 

  Solução otimizada (Sistema 

ETICS) 

Solução otimizada (Zona 

Climática I3,V3)   

Nic 32,69 75,54 

Ni 71,35 105,67 

Nvc 3,83 14,63 

Nv 16,00 16,00 

Nac 4,11 4,11 

Na 15,87 15,87 

Ntc 0,63 1,04 

Nt 2,93 3,24 

Ntc/Nt 0,21 0,32 

Classe Energética A+ A 

Tabela 4.35 - Influência da zona climática na classificação energética do edifício, considerando a solução de otimizada. 

Mais uma vez verifica-se um aumento das necessidades de aquecimento e arrefecimento que, 

naturalmente, influenciam as necessidades nominais de energia primária e conduzem, neste 

caso, a um decréscimo de um nível na sua classe energética (passa de A+ para A). 

Comparando com o verificado na solução de projeto, conclui-se que, apesar da alteração na 

sua classe energética, as melhorias realizadas ao nível da envolvente, vãos envidraçados e 

ventilação natural são fundamentais para que o edifício mantenha uma boa eficiência 

energética. 

Através das duas situações apresentadas verifica-se a grande influência que a zona climática 

tem nas necessidades energéticas de um edifício de habitação e, conseqüentemente, na sua 

classe energética. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho consistiu na análise e otimização do desempenho energético de um 

edifício residencial localizado em Portugal. 

A pesquisa partiu de soluções construtivas e considerações de sistemas, previstos pelo 

promotor e construtor do edifício, para um cálculo inicial das necessidades energéticas e 

classificação energética do mesmo. 

O objetivo principal da pesquisa foi estudar o comportamento térmico das soluções 

inicialmente previstas, apresentando sucessivas soluções de melhoramento, com vista à 

redução das necessidades energéticas e conseqüente otimização da eficiência do edifício. Para 

se perceber a razão pela qual as diferentes alternativas influenciavam as necessidades 

energéticas da edificação, analisaram-se as variações das perdas e ganhos térmicos nas 

estações de aquecimento e arrefecimento à medida que se ia otimizando energeticamente o 

edifício. 

Como ponto de partida, analisaram-se duas alternativas de parede exterior com o mesmo 

coeficiente de transmissão térmica da considerada na solução de projeto, para que se 

percebesse as vantagens de cada uma relativamente às outras. De referir que se continuou a 

análise com a solução de parede exterior que se verificou ser a mais eficiente, uma vez que se 

pretendia tornar a edificação o mais eficiente possível. 

De seguida, aplicaram-se os coeficientes de transmissão térmica referenciados na publicação 

européia U-Values for Better Energy Performance of Buildings, Report established by 

ECOFYS for Eurima, aumentando a espessura de isolamento térmico dos vários elementos da 

envolvente. 

Continuou-se o processo de otimização da eficiência energética, garantindo o fator solar 

máximo admissível, não influenciado pela classe de inércia térmica do edifício, indicado pelo 

regulamento. 

Seguidamente, admitiu-se que o edifício se encontrava em conformidade com as disposições 

da norma NP 1037-1, considerando-se que o mesmo era ventilado naturalmente com a taxa de 

renovação de ar mínima regulamentar de 0,6 renovações por hora (situação ótima para as 

perdas de energia associadas à renovação do ar). 
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Depois das melhorias verificadas ao nível da envolvente, dos vãos envidraçados e da 

ventilação, analisou-se por fim a possibilidade de melhorar ainda mais a eficiência energética 

da edificação com a substituição dos equipamentos de preparação de AQS, de aquecimento e 

de arrefecimento considerados no projeto inicial, por outros que conduzissem a uma ainda 

maior eficiência energética. 

Como auxílio das conclusões a seguir mencionadas, apresenta-se a evolução gráfica das 

necessidades nominais de aquecimento (Nic) e arrefecimento (Nvc) e das necessidades de 

energia para preparação de águas quentes sanitárias (Nac), ao longo das várias etapas de 

otimização da eficiência energética do edifício em estudo. 

 
Figura 5.1 – Evolução das necessidades nominais de aquecimento e arrefecimento e das necessidades de energia para 

preparação de AQS. 

No que respeita às necessidades nominais de aquecimento (Nic), verificou-se que o seu 

valor é influenciado pelo tipo de solução construtiva, mais concretamente pela existência ou 

não de isolamento térmico bem como a sua posição, fator que condiciona as perdas térmicas 

através das pontes térmicas lineares. Foi observado que a solução construtiva com isolamento 

térmico pelo exterior (sistema ETICS) apresenta menores perdas de energia através das pontes 

térmicas lineares, conduzindo a um menor valor de Nic, dado que a posição do seu isolamento 

contribui para uma correção eficaz das mesmas. 

Como nota geral observou-se que o regulamento castiga um pouco a solução de projeto para 

parede exterior (Bloco Termoacústico) no que toca a pontes térmicas lineares por ser uma 
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solução sem isolamento térmico. Assim, em grande parte das configurações tipo para PTL 

utiliza-se um valor convencional ψ igual a 0,5 por se tratar de configurações não previstas no 

regulamento. 

Constatou-se também que o valor de Nic é influenciado pela espessura do isolamento térmico 

dos elementos da envolvente exterior, verificando-se que um aumento da referida espessura 

conduz a um menor coeficiente de transmissão térmica e, conseqüentemente, a uma redução 

das perdas de energia através da envolvente. Ora, sendo menores as perdas de calor para o 

exterior, menor é a necessidade de aquecer o interior na estação de Inverno. 

Foi verificado que a taxa de renovação de ar interior afeta igualmente as necessidades 

nominais de aquecimento. A redução das renovações do ar interior para o valor mínimo 

regulamentar 0,6 h
-1

, gera um menor decréscimo da temperatura dentro da habitação o que, 

numa estação em que se pretende aquecimento, se traduz numa diminuição das perdas 

energéticas através da renovação do ar e conseqüente redução das Nic. Desta forma, conclui-se 

que a diminuição das renovações do ar interior é favorável no Inverno. 

Por outro lado, concluiu-se também que a variação do fator solar dos vãos envidraçados não 

tem qualquer influência nas Nic, uma vez que, na estação de Inverno, para maximizar o 

aproveitamento da radiação solar, os dispositivos de proteção solar móveis admitem-se estar 

totalmente abertos devendo, no entanto, ser considerada a existência de cortinas interiores 

muito transparentes de cor clara no cálculo do fator solar do vão envidraçado. Nesse sentido, a 

colocação de um dispositivo de proteção solar móvel (no caso de estudo foram aplicadas 

portadas de madeira de cor clara), apenas tem influência na estação de Verão. 

De referir ainda que, apesar de não ter sido alvo de análise, o tipo de envidraçado (simples ou 

duplo) influencia as Nic, sendo que a utilização de vidro simples, cujos coeficientes de 

transmissão térmica assumem valores bastante superiores, conduz a maiores perdas através 

dos envidraçados. Uma vez que o projeto já previa a utilização de vidro duplo com elevado 

nível de eficiência (U baixo) e o objetivo era ir melhorando a eficiência energética da 

habitação, não foi feita qualquer alteração a este nível. 

Relativamente às necessidades nominais de arrefecimento (Nvc), observou-se que o seu 

valor é notoriamente influenciado pelos ganhos solares através dos vãos envidraçados. A 

colocação de um dispositivo de proteção solar móvel gera uma diminuição no fator solar do 
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vão envidraçado e conseqüentemente nos ganhos solares através dos mesmos, diminuindo 

naturalmente os ganhos térmicos totais. Numa estação em que se pretende arrefecer o interior 

da habitação, ao diminuírem os ganhos térmicos diminuem as necessidades de arrefecimento. 

De referir, porém, que tamanha diminuição se deveu ao facto de se ter aplicado o dispositivo 

de proteção solar exterior mais eficiente (dos referenciados pelo RCCTE), que conduz 

naturalmente à maior diminuição do valor do fator solar do respectivo vão envidraçado. 

Verificou-se que a variação da taxa de renovação de ar interior afeta igualmente o valor das 

necessidades nominais de arrefecimento. A diminuição do caudal horário de ar para ventilar o 

interior da habitação gera um menor decréscimo da temperatura dentro da habitação o que, 

numa estação em que se pretende arrefecimento, se traduz num aumento das Nvc. Desta forma, 

conclui-se que a diminuição das renovações do ar interior é prejudicial no Verão. 

De referir ainda que a aplicação dos coeficientes de transmissão térmica, referenciados na 

publicação européia para os vários elementos da envolvente exterior, provocou um ligeiro 

aumento das necessidades de arrefecimento. A maior espessura de isolamento térmico dos 

referidos elementos (necessária para que se cumprissem os U’s referenciados) conduziu a uma 

menor transferência de calor do exterior para o interior (menores ganhos térmicos através da 

envolvente opaca) o que por si só conduz a uma diminuição das Nvc. Contudo, tal fator 

conduziu também a uma diminuição das perdas térmicas pela envolvente exterior, o que no 

Verão é de evitar, pois conduz a um aumento das Nvc (pretende-se arrefecer o interior e não 

reter o calor dentro da habitação). No balanço destas duas variáveis verificou-se 

analiticamente um ligeiro aumento das referidas necessidades energéticas. 

Verificou-se por fim que o tipo de equipamento utilizado para os sistemas de aquecimento e 

de arrefecimento não tem qualquer influência nas respectivas necessidades energéticas, uma 

vez que, a eficiência nominal (ηi e ηv) e o fator de conversão (Fpu) dos referidos equipamentos, 

entram diretamente no cálculo das necessidades nominais de energia primária (Ntc). 

No que toca às necessidades energéticas de preparação de águas quentes sanitárias (Nac), 

verificou-se que o seu valor se manteve constante ao longo de todo o processo de otimização 

do desempenho energético da edificação, uma vez que o mesmo depende de características 

que não sofreram qualquer alteração, nomeadamente: 

 o coletor solar (que se considerou sempre o mesmo); 
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 o tipo de edifício e a sua tipologia; 

 a contribuição de energias renováveis (não foi considerada contribuição); 

 o tipo de equipamento para preparação de AQS (mais concretamente, a sua eficiência de 

conversão) que foi mantido por se ter verificado analiticamente que se tratava da solução que 

contribuía para o melhor desempenho energético da edificação. 

Apresenta-se igualmente a evolução gráfica das necessidades nominais globais de energia 

primária (Ntc) e da razão Ntc/Nt, cujo valor dita a classificação energética da edificação. 

 
Figura 5.2 – Evolução das necessidades nominais globais de energia primária. 

O valor das necessidades nominais globais de energia primária (Ntc), para além de serem 

condicionado pelo valor das necessidades energéticas anteriormente analisadas (Nic, Nvc e 

Nac), depende também do tipo de equipamentos utilizados para os sistemas de aquecimento, 

arrefecimento e preparação de águas quentes sanitárias, mais concretamente, da sua eficiência 

nominal e do tipo de energia que utiliza (combustível ou eletricidade). 

Relativamente a este parâmetro conclui-se que equipamentos com maior valor de eficiência 

nominal e que utilizem combustível como tipo de energia, conduzem a um menor valor de 

Ntc, ou seja, a um melhoramento da eficiência energética da edificação. 

Verificou-se também que a realização das já referidas melhorias ao nível da envolvente, dos 

vãos envidraçados e da ventilação natural, sem alterar qualquer tipo de equipamento, seria 
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suficiente para se passar a ter um edifício de excelência em termos térmicos com a 

classificação energética máxima A+. 

Analisadas as alterações verificadas ao longo de todo processo de melhoramento, conclui-se 

que o objetivo principal de reduzir as necessidades de energia e assim conseguir uma solução 

final para edificação energeticamente mais eficiente, foi conseguido com sucesso, passando-

se de um edifício de classe A com Ntc/Nt = 0,38 para um edifício de classe A+ com Ntc/Nt = 

0,21. 

Posteriormente, estudou-se a influência dos equipamentos e da zona climática na 

classificação energética da edificação considerando, para tal, as soluções de projeto e as 

energeticamente otimizadas. 

Relativamente à influência dos equipamentos, verificou-se que o tipo de equipamento a 

utilizar tem uma influência brutal nas necessidades globais anuais nominais específicas de 

energia primária (Ntc) e, conseqüentemente, na classe energética do edifício, sendo que a 

grande diferença observada para os valores de Ntc se deveu fundamentalmente à eficiência 

nominal do equipamento. 

Constatou-se que para um edifício no máximo da eficiência ao nível da envolvente exterior, 

vãos envidraçados e ventilação natural, a utilização de equipamentos pouco eficientes, pode 

conduzir a níveis baixos de eficiência energética para a edificação (Ntc/Nt próximo de 1,0). 

Desta forma, concluiu-se que na concepção do projeto, deve-se ter em conta que a adoção de 

soluções de envolvente exterior de grande eficiência e elevado custo não minimiza a 

necessidade de utilizar equipamentos eficientes, uma vez que o tipo de equipamento a utilizar 

pode ser suficiente para que a edificação passe do nível mais elevado de eficiência energética 

(A+) para o de mais baixa aceitação (B-). 

Observou-se que a zona climática tem igualmente grande influência no desempenho 

energético de um edifício de habitação. Verificou-se que, caso o edifício real (com soluções 

construtivas e de sistemas de projeto) se localizasse na zona climática mais condicionante (I3, 

V3), as soluções adotadas não seriam suficientes para suprimir as necessidades de 

aquecimento e arrefecimento, dado não serem cumpridos os requisitos energéticos referentes 

ao aquecimento (Nic ≤ Ni) e ao arrefecimento (Nvc ≤ Nv), requisitos estes obrigatórios para que 

o edifício seja energeticamente regulamentar. 



CONCLUSÕES 

 

 148 

No caso do edifício energeticamente mais eficiente (com as soluções otimizadas), ao mudar-

se a sua localização para uma zona com dados climáticos muito mais rigorosos, verificou-se 

um decréscimo de apenas um nível na sua classe energética (passa de A+ para A). Assim, 

conclui-se que as melhorias realizadas ao nível da envolvente, vãos envidraçados e ventilação 

natural seriam fundamentais para que o edifício mantivesse uma boa eficiência energética, 

caso fosse construído na zona climática mais condicionante. 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 149 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADENE Agência para a Energia. Publicação On-Line. 2010. http://www.adene.pt. 

ADENE. Perguntas & Respostas sobre o RCCTE. ADENE Agência para a Energia, 2009. 

ADENE. Perguntas & Respostas sobre o SCE. ADENE Agência para a Energia, 2009. 

Aelenei, Daniel. RCCTE "Light". Departamento de Engenharia Civil da Universidade Nova 

de Lisboa, 2008. 

Almeida, Aníbal, Carlos Patrão, Paula Fonseca, y Pedro Moura. Manual de Boas Práticas de 

Eficiência Energética. Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da 

Universidade de Coimbra, 2005. 

Ambiente, Centro de Estudos em Economia da Energia dos Transportes e do. Energia 

Portugal 2001. Direção Geral de Energia - Ministério da Economia, 2002. 

Corvacho, Helena. Reabilitação de edifícios - Uma oportunidade para a melhoria do conforto 

térmico e para a redução do consumo de energia. Departamento de Engenharia Civil da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2005. 

Decreto-Lei nº78/2006. Ministério da Economia e da Inovação, Publicado em Diário da 

Republica; SérieI-A; nº67, 4 de Abril de 2006. 

Decreto-Lei nº79/2006. Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 

Publicado em Diário da Republica; Série I-A; nº67, 4 de Abril de 2006. 

Decreto-Lei nº80/2006. Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 

Publicado em Diário da Republica; Série I-A; nº67, 4 de Abril de 2006. 

DGGE Direção Geral de Geologia e Energia. Publicação On-Line. 2010. http://www.dgge.pt. 

EDP Energias de Portugal. Publicação On-Line. 2010. http://www.edp.pt. 

Eurima, ECOFYS for. «U-Values for Better Energy Performance of Buildings.» 2007. 

Fernandes, Alexandre. Certificação Energética e Ar Interior - Edifícios. Seminário 

Conservação de Energia e Energias Renováveis no Sector Doméstico, 2007. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 150 

Gonçalves, Helder. A Nova Regulamentação Térmica e Energética de Edifícios em Portugal. 

Departamento de Energias Renováveis, Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia e 

Inovação, 2007. 

Gonçalves, Helder, y João Graça. Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal. 

DGGE Direção Geral de Geologia e Energia, 2004. 

Portugal, Ogilvy & Mather. Eficiência Energética nos Edifícios. Direção Geral de Energia - 

Ministério da Economia, 2002. 

Ribeiro, Catarina, Inês Santos, Paulo Partidário, João Graça, y Helder Gonçalves. Avaliação 

Energética e Ambiental de um Edifício em Portugal. Seminário “Certificação Energética e 

Ambiental dos Edifícios”, 2006. 

Santos, Carlos, y Luís Matias. ITE 50 – Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos 

da Envolvente. LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2006. 

Santos, Fernanda, y Valter Sousa. Eficiência Energética nos Edifícios Residenciais. Deco, 

2008. 

Simões, Nuno. Aplicação do Novo RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006). Departamento de 

Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, 2007. 

Utilização de Coletores Solares para Aquecimento de Água no Sector Doméstico. DGE / IP-

AQSpP, 2003. 

Valério, Jorge. Avaliação do Impacte das Pontes Térmicas no Desempenho Térmico e 

Energético de Edifícios Residenciais Correntes. Instituto Superior Técnico, Universidade de 

Lisboa, 2007. 

Vilão, Regina, Catarina Venâncio, Ana Sousa, Patrícia Liberal, Rita Ribeiro, y Ricardo 

Venâncio. Relatório do Estado do Ambiente 2008. Agência Portuguesa do Ambiente, 2009. 



ANEXOS 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO I – FOLHAS DE CÁLCULO DO RCCTE 

ANEXO II – CÁLCULOS AUXILIARES 

ANEXO III – PEÇAS DESENHADAS DO PROJETO 

 



ANEXO I – FOLHAS DE CÁLCULO DO RCCTE 

 

 

ANEXO I – FOLHAS DE CÁLCULO DO RCCTE 

DADOS DADOS GERAIS PARA FOLHAS DE CÁLCULO 

FCIV.1A PERDAS ASSOCIADAS À ENVOLVENTE EXTERIOR 

FCIV.1B PERDAS ASSOCIADAS À ENVOLVENTE INTERIOR 

FCIV.1C PERDAS ASSOCIADAS AOS VÃOS ENVIDRAÇADOS EXTERIORES 

FCIV.1D PERDAS ASSOCIADAS À RENOVAÇÃO DE AR 

FCIV.1E GANHOS ÚTEIS NA ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO (INVERNO) 

FCIV.1F VALOR MÁXIMO DAS NECESSIDADES DE AQUECIMENTO (Ni) 

FCIV.2 CÁLCULO DO INDICADOR Nic 

FCV.1A PERDAS 

FCV.1B PERDAS ASSOCIADAS A COBERTURAS E ENVIDRAÇADOS EXTERIORES 

FCV.1C GANHOS SOLARES PELA ENVOLVENTE OPACA 

FCV.1D GANHOS SOLARES PELOS ENVIDRAÇADOS EXTERIORES 

FCV.1E GANHOS INTERNOS 

FCV.1F GANHOS TOTAIS NA ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO (VERÃO) 

FCV.1G VALOR DAS NECESSIDADES NOMINAIS DE ARREFECIMENTO (Nvc) 

FCVI  NECESSIDADES DE ENERGIA PARA PREPARAÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA 

FCVII  NECESSIDADES GLOBAIS ANUAIS NOMINAIS ESPECÍFICAS DE ENERGIA 

PRIMÁRIA 
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DADOS GERAIS SOBRE A FRACÇÃO AUTÓNOMA 

Zoneamento climático 

            

Concelho Alcobaça       

            

Distância à costa marítima (km) 1       

            

Altitude do lugar (m) 52       

            

Zona Climática de Inverno I1 Zona Climática de Verão V1-N 

Nº de Graus-dias 

(GD) 

Duração da 

estação de aq. 

Energia solar média incid. 

numa sup. vertical orient. a 

Sul (GSul) 

Temperatura ext. 

do projecto 

Amplitude 

térmica 

Temp. média do ar ext. 

na estação de arrefec. 

(θatm) 

 [ºC.dias] [meses] [kWh/m
2
.mês]  [ºC]  [ºC]  [ºC] 

1500 6 108 29 10 19 

            

Definicão dos valores da intensidade da radiação solar Ir 

Zona N NE E SE S 

V1-N 

200 300 420 430 380 

SW W NW Horiz.   

430 420 300 730   

            

Características da Fração Autônoma 

            

Identificação da FA Habit. Unifamiliar       

            

Área útil de pavimento Ap (m) 297,98       

            

Pé direito médio Pd (m) 2,86       

            

Altura acima do solo do ponto médio das fachadas (m) 4,1     

            

Tipo de edifício Residencial → qi 4 W/m
2
 

    (Quadro IV.3, pág. 2489)       

Utilização da FA Permanente → nd 365 dias/ano 

    (Quadro VI.2, pág. 2506)       

Ed. Situado em zona muito exposta ao vento → Exp. 3 

    (pág. 2488)       
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Folha de Cálculo FC IV. 1a 

Perdas associadas à Envolvente Exterior 

          

Folha de cálculo FC IV.1a       IV.1.a1 

Perdas associadas à Envolvente Exterior Vertical       

Paredes exteriores e pontes térmicas planas em paredes Orientação 
Área U A.U 

m
2
 W/m

2
ºC W/ºC 

PAREXT 1 NE 29,08 0,57 16,67 

PAREXT 1 SE 34,54 0,57 19,79 

PAREXT 1 SW 13,52 0,57 7,75 

PAREXT 1 NW 48,24 0,57 27,64 

PAREXT 2 NE 1,63 0,72 1,18 

PAREXT 2 SE 9,53 0,72 6,90 

PAREXT 2 NW 7,24 0,72 5,24 

PAREXT 3 NE 15,65 0,69 10,81 

          

PTPLAN 1 NE 0,05 0,70 0,03 

PTPLAN 1 SE 0,15 0,70 0,10 

          

PTPLAN 2 NE 0,78 0,61 0,48 

PTPLAN 2 SW 0,78 0,61 0,48 

          

PTPLAN 3 NE 0,87 0,67 0,58 

          

PTPLAN 4 NW 5,76 0,65 3,76 

PTPLAN 4 SE 6,55 0,65 4,28 

          

PORTEXT 1 SE 2,86 1,99 5,68 

          

Perdas superficiais pela envolvente exterior vertical da FA 177,23   111,38 

          

Folha de cálculo FC IV.1a       IV.1.a2 

Perdas associadas à Envolvente Exterior Horizontal       

Pavimentos Exteriores e pontes térmicas planas em 

pavimentos 
Orientação 

Área U A.U 

m
2
 W/m

2
ºC W/ºC 

PAVEXT 1 H 12,11 0,54 6,59 

TOTAL 12,11   6,59 

          

Coberturas Exteriores e pontes térmicas planas em 

coberturas 
Orientação 

Área U A.U 

m
2
 W/m

2
ºC W/ºC 

COBEXT 1 H 17,59 0,52 9,14 

COBEXT 2 H 14,88 0,66 9,82 

COBEXT 3 H 129,20 0,53 68,48 

TOTAL 161,67   87,43 

          

Perdas superficiais pela envolvente exterior horizontal da FA 173,78   94,02 
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Folha de cálculo FC IV.1a     IV.1.a3 

Perdas associadas à Envolvente Exterior        

Paredes e Pavimentos em contato com o solo 
Perímetro B Ψ B.Ψ 

m W/mºC W/ºC 

Parede de cave em contato com solo 24,30 2,00 48,60 

      0,00 

Pavimento de cave em contato com solo 32,30 0,50 16,15 

Pavimento de cave em contato com solo 9,40 1,20 11,28 

TOTAL 66,00   76,03 

        

Pontes Térmicas Lineares Comprimento Ψ B.Ψ 

Ligações entre: m W/mºC W/ºC 

Fachada com os pavimentos térreos 9,40 0,50 4,70 

Fachada com pavimentos sobre locais não aquecidos 

ou exteriores 

6,02 0,45 2,71 

4,82 0,50 2,41 

Fachada com pavimentos intermédios 64,08 0,50 32,04 

Fachada com cobertura inclinada ou terraço 

6,02 0,88 5,30 

27,12 0,50 13,56 

11,00 0,88 9,68 

Fachada com varanda       

Ligação entre duas paredes verticais 26,00 0,50 13,00 

Fachada com caixa de estore       

Fachada com padieira, ombreira ou peitoril 198,43 0,50 99,22 

Pontes térmicas lineares não explicitadas no RCCTE 

(tipo I) 

8,30 0,50 4,15 

13,50 0,50 6,75 

11,20 0,50 5,60 

TOTAL 385,89   199,11 

        

Perdas lineares pela envolvente exterior da FA 451,89   275,14 
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Folha de Cálculo FC IV. 1b 

Perdas associadas à Envolvente Interior 

            

Folha de cálculo FC IV.1b         IV.1.b1 

Perdas associadas à Envolvente Interior         

Paredes em contato com espaços não-

úteis e suas Pontes Térmicas Planas 

Área U τ A.τ A.U.τ 

m
2
 W/m

2
ºC   m

2
 W/ºC 

PARINT1 12,58 0,55 0,5 6,29 3,47 

PARINT2 20,15 0,54 1,0 20,15 10,98 

PARINT2 6,85 0,54 0,5 3,43 1,87 

            

PTPLAN5 0,78 1,08 0,5 0,39 0,42 

PTPLAN6 0,69 0,62 0,5 0,34 0,21 

            

PORTINT 7 15,41 1,96       

TOTAL 56,45     30,60 16,95 

            

Pavimentos sobre espaços não-úteis e 

suas Pontes Térmicas Planas 

Área U τ A.τ A.U.τ 

m
2
 W/m

2
ºC   m

2
 W/ºC 

PAVINT 1 31,05 0,52 0,5 15,53 8,14 

TOTAL 31,05     15,53 8,14 

            

Coberturas interiores (tetos sob espaços 

não-úteis e suas PTPs) 

Área U τ A.τ A.U.τ 

m
2
 W/m

2
ºC   m

2
 W/ºC 

-           

TOTAL 0,00     0,00 0,00 

            

Vãos envidraçados em contato com 

espaços não-úteis 

Área U τ A.τ A.U.τ 

m
2
 W/m

2
ºC   m

2
 W/ºC 

-           

TOTAL 0,00     0,00 0,00 

            

 Pontes térmicas (apenas para paredes de 

separação para espaços não-úteis com τ > 

0,7) 

Comp. B Ψ τ B.τ B.Ψ.τ 

m W/mºC     W/ºC 

Ligação  fachada com lavanderia 7,70 0,50 1,00 7,70 3,85 

Fachada com pavimento térreo 7,70 0,50 1,00 7,70 3,85 

TOTAL 15,40     15,40 7,70 

            

Perdas pela envolvente interior da 

Fração Autônoma 
102,90     61,52 32,79 
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Folha de cálculo FC IV.1b   IV.1.b2 

Cálculo da Inércia da FA ou Edifício     

Grupo de elementos Área Massa inercial M 

Envolvente exterior m
2
 kg 

Paredes exteriores e PTP em paredes exteriores 177,23 26255,18 

Pavimentos exteriores e PTP em pav. exteriores 12,11 1816,50 

Coberturas exteriores e PTP em cob. exteriores 161,67 24250,50 

Paredes e Pavimentos em contato com o solo 151,50 22724,40 

TOTAL 502,51 75046,58 

      

Grupo de elementos (em contato com zonas não 

aquecidas ou edifícios adjacentes) 

Área Massa inercial M 

m
2
 kg 

Paredes em contato com espaços não úteis e PTP 56,45 6052,38 

Pavimentos sobre espaços não úteis e suas PTP 31,05 4657,50 

Coberturas sob espaços não úteis e suas PTP 0,00 0,00 

Envidraçados de separação com espaços não úteis 0,00 0,00 

TOTAL 87,50 10709,88 

      

Grupo de elementos (em contato com zonas não 

aquecidas ou edifícios adjacentes) 

Área Massa inercial M 

m
2
 kg 

TOTAL 342,74 81914,79 

      

Cálculo da inércia do edifício ou FA 
Área Massa inercial Mt 

m
2
 kg 

SOMA 932,75 167671,26 

      

Área útil de pavimento Ap (m
2
) 297,98 

      

Indicador de inércia It = Mt/Ap (kg/m
2
) 562,69 

      

Inércia do edifício: Fraca → It  < 150 kg / m
2
 Inércia do edifício: 

  Média → 150 ≤ It ≤ 400 kg / m
2
 

Forte 
  Forte → It  > 400 kg / m

2
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Folha de Cálculo FC IV. 1c 

Perdas associadas aos Vãos Envidraçados Exteriores 

        

Folha de cálculo FC IV.1c     IV.1c 

Perdas associadas aos Vãos Envidraçados Exteriores   

Vãos Envidraçados Exteriores 
Área U U.A 

m
2
 W/m

2
ºC W/ºC 

VERTICAIS:       

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 2,04 2,60 5,30 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 2,89 2,60 7,51 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 5,71 2,60 14,85 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 9,88 2,60 25,69 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 5,72 2,60 14,87 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 6,11 2,60 15,89 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 5,72 2,60 14,87 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 14,56 2,60 37,86 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 9,88 2,60 25,69 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 9,88 2,60 25,69 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 9,88 2,60 25,69 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 18,20 2,60 47,32 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 18,20 2,60 47,32 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 9,90 2,60 25,74 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 1,04 2,60 2,70 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 4,42 2,60 11,49 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 5,72 2,60 14,87 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 5,72 2,60 14,87 

HORIZONTAIS:       

EV1 - D8+16+5mm colorido na massa 0,28 3,66 1,03 

TOTAL 145,75   379,26 

        

Perdas superficiais pela envolvente exterior da FA 145,75   379,26 
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Folha de Cálculo FC IV. 1d 

Perdas associadas à Renovação do Ar 

            

Folha de cálculo FC IV.1d         IV.1d 

Perdas associadas à Renovação de Ar         

            

Área útil de pavimento (Ap)   297,98 m
2
     

    ×       

Pé-direito médio (Pd)   2,86 m     

    =       

Volume interior (V)   852,22 m
3
     

            

            

VENTILAÇÃO NATURAL 

            

Cumpre NP 1037-1                 (S ou N)? N       

            

Se Sim:                                                                 RPH = 0,60       

            

Se Não:           

            

Classe da caixilharia (s/c, 1, 2 ou 3)? s/c       

        Taxa de Renovação Nominal 

Caixas de estore (S ou N)? N       

        RPH = 0,95 

Classe de exposição (1, 2, 3 ou 4)? 3       

            

Aberturas auto-reguladas? (S ou N)? S       

            

Área de Envidraçados > 15% Ap? (S ou N)? S       

            

Portas exteriores bem vedadas? (S ou N)? S       

            

            

VENTILAÇÃO MECÂNICA (excluir exaustor de cozinha) → Sem Vent. Mecânica 

            

            

Volume interior (V)   852,22 m
3
     

    ×       

Taxa de Renovação Nominal 0,95 RPH     

    ×       

    0,34       

    =       

  TOTAL 275,27 W/ºC     
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Folha de Cálculo FC IV. 1e 

Ganhos Úteis na estação de Aquecimento (Inverno) 

                  

Folha de cálculo FC IV.1e             IV.1.e1 

Ganhos Úteis na Estação de Aquecimento (Inverno)         

Orientação do vão envidraçado Simples 

/ Duplo 

A 
X g┴ Fs Fg Fw 

Ae 

m
2
 m

2
 

VERTICAIS:                 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 2,04 0,33 0,70 0,87 0,70 0,90 0,26 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 2,89 0,33 0,70 0,82 0,70 0,90 0,34 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 5,71 0,33 0,70 0,82 0,70 0,90 0,68 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 9,88 0,33 0,70 0,82 0,70 0,90 1,18 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 5,72 0,33 0,70 0,82 0,70 0,90 0,68 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 6,11 0,84 0,70 0,56 0,70 0,90 1,26 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 5,72 0,84 0,70 0,62 0,70 0,90 1,32 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 14,56 0,84 0,70 0,51 0,70 0,90 2,76 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 9,88 0,84 0,70 0,86 0,70 0,90 3,16 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 9,88 0,84 0,70 0,53 0,70 0,90 1,95 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 9,88 0,84 0,70 0,50 0,70 0,90 1,84 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 18,20 0,84 0,70 0,66 0,70 0,90 4,43 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 18,20 0,84 0,70 0,58 0,70 0,90 3,91 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 9,90 0,33 0,70 0,82 0,70 0,90 1,18 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 1,04 0,33 0,70 0,82 0,70 0,90 0,12 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 4,42 0,33 0,70 0,82 0,70 0,90 0,53 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 5,72 0,33 0,70 0,82 0,70 0,90 0,68 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) Simples 5,72 0,33 0,70 0,82 0,70 0,90 0,68 

HORIZONTAIS:                 

EV1 - D8+16+5mm colorido na massa Duplo 0,28 0,89 0,45 0,90 0,70 0,90 0,06 

              TOTAL 27,02 

                  

Área efectiva total equivalente na orientação SUL (m
2
) 27,02 

                × 

Radiação incidente num envidraçado a Sul (Gsul) na zona I1 do Quadro III.8 (kWh/m2.mês) 108,00 

                × 

Duração da estação de aquecimento (meses) 6 

                = 

Ganhos Solares Brutos (kWh/ano) 17510,32 

                  

A - Área; X - Factor de Orientação; g┴ - Factor Solar do envidraçado; Fs - Factor de Obstrução; Fg - Fracção Envidraçada; Fw - Factor de 

selectividade Angular; Ae - Área efectiva 
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Folha de cálculo FC IV.1e IV.1.e2 

Ganhos Úteis na Estação de Aquecimento (Inverno) 

Ganhos Internos: 

              

Ganhos internos médios (Quadro IV.3) 4 (W/m
2
) 

          ×   

Duração da estação de aquecimento 6 (meses) 

          ×   

Área útil de pavimento 297,98 (m
2
) 

          ×   

          0,72   

          =   

Ganhos Internos Brutos 5149,09 (kWh/ano) 

              

              

Ganhos Úteis Totais: 

              

γ =  
Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos 22659,42   

Necessidades Brutas de Aquecimento (da FC IV.2) 42043,19   

              

Inércia do edifício  Forte γ =  0,5390     

              

Factor de utilização dos ganhos solares (aquec.) η 0,964   

          ×   

Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos 22659,42   

          =   

Ganhos Totais Úteis 21847,84   
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Folha de Cálculo FC IV. 1f 

Valor máximo das Necessidades de Aquecimento (Ni) 

        

Folha de cálculo FC IV.1f     IV.1f 

Valor Máximo das Necessidades de Aquecimento (Ni)   

Fator de Forma da FA ou edifício       

        

Áreas (das folhas de cálculo FC IV.1a e FC IV.1c):   

        

Paredes Exteriores   177,23 m
2
 

Coberturas Exteriores   161,67 m
2
 

Pavimentos Exteriores   12,11 m
2
 

Envidraçados Exteriores   145,75 m
2
 

        

Áreas equivalentes A.τ (da folha de cálculo FC IV.1b):   

        

Paredes Interiores   30,60 m
2
 

Coberturas Interiores   0,00 m
2
 

Pavimentos Interiores   15,53 m
2
 

Envidraçados Interiores   0,00 m
2
 

        

Área Total - At =   542,89 m
2
 

    /   

Volume:   852,22 m
3
 

    =   

FACTOR DE FORMA - FF =   0,64   

        

        

Graus-dia no local - GD =   1500 (ºC dia) 

        

        

FF ≤ 0,5                                            Ni = 63,75 kWh/m
2
.ano 

0,5 < FF ≤ 1                                      Ni = 71,35 kWh/m
2
.ano 

1 < FF ≤ 1,5                                       Ni = 76,53 kWh/m
2
.ano 

FF > 1,5                                           Ni = 107,33 kWh/m
2
.ano 

      
 

      

 
Necessidades Nominais de Aquecimento máximas  Ni = 71,35 kWh/m

2
.ano 
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Cálculo do Indicador Nic 

      

Folha de cálculo FC IV.2   IV.2 

Cálculo do Indicador  Nic     

Perdas térmicas associadas a: W/ºC   

Envolvente Exterior (da FC IV. 1a) 480,55   

Envolvente Interior (da FC IV. 1b) 32,79   

Vãos Envidraçados (da FC IV. 1c) 379,26   

Renovação de Ar (da FC IV. 1d) 275,27   

  =   

Coeficiente Global de Perdas  1167,87 W/ºC 

  × 

 Graus-dia no local 1500,00 ºC dia 

  × 

   0,024 

   = 

 Necessidades Brutas de Aquecimento 42043,19 kWh/ano 

  - 

 Ganhos Totais Úteis (da FC IV. 1e) 21847,84 kWh/ano 

  / 

 
Área Útil de pavimento 297,98 m

2
 

  = 

 
Nec. Nominais de Aquecimento - Nic  67,77 kWh/m

2
.ano 

  ≤ 

 
Nec. Nominais de Aquecimento máx. - Ni 71,35 kWh/m

2
.ano 

      

Edifício Regulamentar na estação de aquecimento (Inverno) 
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Folha de Cálculo FC V. 1a 

Perdas 

        

Folha de cálculo FC V.1a     V.1a 

Perdas (estação de arrefecimento)       

        

Perdas associadas às paredes exteriores (U.A) (FC IV. 1a) 111,38 W/ºC 

    +   

Perdas associadas aos pavimentos exteriores (U.A) (FC IV. 1a) 6,59 W/ºC 

    +   

Perdas associadas às coberturas exteriores (U.A) (FC V. 1a) 87,43 W/ºC 

    +   

Perdas associadas aos envidraçados exteriores (U.A) (FC V. 1c) 379,26 W/ºC 

    +   

Perdas associadas à renovação de ar (FC IV. 1d) 275,27 W/ºC 

    =   

Perdas especificas Totais (Q1a) 859,93 W/ºC 

        

        

        

Temperatura interior de referência   25 ºC 

    -   

Temperatura média do ar exterior na estação de arrefecimento 19 ºC 

(Quadro III.9)   =   

Diferença de temperatura interior-exterior   6 ºC 

    ×   

Perdas específicas totais (Q1a) 859,93 W/ºC 

    ×   

    2,928   

    =   

Perdas térmicas totais (Q1b) 15107,27 kWh 
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Folha de Cálculo FC V. 1b 

Perdas associadas a coberturas e envidraçados exteriores 

        

Folha de cálculo FC V.1b     V.1b 

Perdas associadas aos envidraçados exteriores       

Envidraçados exteriores 
Área U U.A 

m
2
 W/m

2
ºC W/ºC 

VERTICAIS:       

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 2,04 2,60 5,30 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 2,89 2,60 7,51 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 5,71 2,60 14,85 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 9,88 2,60 25,69 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 5,72 2,60 14,87 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 6,11 2,60 15,89 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 5,72 2,60 14,87 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 14,56 2,60 37,86 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 9,88 2,60 25,69 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 9,88 2,60 25,69 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 9,88 2,60 25,69 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 18,20 2,60 47,32 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 18,20 2,60 47,32 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 9,90 2,60 25,74 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 1,04 2,60 2,70 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 4,42 2,60 11,49 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 5,72 2,60 14,87 

EV1 - D8+16+5mm incolor (baixa emiss) 5,72 2,60 14,87 

HORIZONTAIS:       

EV1 - D8+16+5mm colorido na massa 0,28 3,66 1,03 

TOTAL 145,75   379,26 
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Folha de Cálculo FC V. 1c 

Ganhos solares pela envolvente opaca 

                  

Folha de cálculo FC V.1c  -  Ganhos solares pela Envolvente Opaca exterior   V.1c1 

Por ORIENTAÇÃO VERTICAL             

Paredes exteriores 

e PTPs em paredes 
Orient. 

A U 
Coef. α 

α.U.A Ir Coef. 

C 

α.U.A.Ir.C 

m
2 

 W / m
2
.ºC W / ºC kWh / m

2
 kWh 

PAREXT 1 NE 29,08 0,57 0,40 6,67 300 0,04 80,00 

PAREXT 1 SE 34,54 0,57 0,40 7,92 430 0,04 136,18 

PAREXT 1 SW 13,52 0,57 0,40 3,10 430 0,04 53,31 

PAREXT 1 NW 48,24 0,57 0,40 11,06 300 0,04 132,69 

PAREXT 2 NE 1,63 0,72 0,40 0,47 300 0,04 5,68 

PAREXT 2 SE 9,53 0,72 0,40 2,76 430 0,04 47,45 

PAREXT 2 NW 7,24 0,72 0,40 2,10 300 0,04 25,15 

PAREXT 3 NE 15,65 0,69 0,40 4,33 300 0,04 51,90 

          0,00       

PTPLAN 1 NE 0,05 0,70 0,40 0,01 300 0,04 0,16 

PTPLAN 1 SE 0,15 0,70 
0,40 0,04 430 0,04 0,71 

                  

PTPLAN 2 NE 0,78 0,61 0,40 0,19 300 0,04 2,29 

PTPLAN 2 SW 0,78 0,61 0,40 0,19 430 0,04 3,29 

  0,00 0,00 0,00           

PTPLAN 3 NE 0,87 0,67 0,40 0,23 300 0,04 2,80 

          0,00       

PTPLAN 4 NW 5,76 0,65 0,40 1,51 300 0,04 18,06 

PTPLAN 4 SE 6,55 0,65 0,40 1,71 430 0,04 29,44 

                  

PORTEXT 1 SE 2,86 1,99 0,40 2,27 430 0,04 39,09 

Ganhos solares pela 

envolvente exterior opaca 

vertical da FA 

177,23     44,55     628,20 

   Folha de cálculo FC V.1c  -  Ganhos solares pela Envolvente Opaca exterior   V.1c2 

Por ORIENTAÇÃO HORIZONTAL             

Pavimentos ext. e 

PTPs em pavim. 
Orient. 

A U 
Coef. α 

α.U.A Ir 
Coef. C 

α.U.A.Ir.C 

m
2 

 W / m
2
.ºC W / ºC kWh / m

2
 kWh 

PAVEXT1 Horiz. 12,11 0,54 0,40 2,64 0,00 0,04 0,00 

TOTAL 12,11     2,64     0,00 

                  

Coberturas ext.e 

PTPs em coberturas 
Orient. 

A U 
Coef. α 

α.U.A Ir 
Coef. C 

α.U.A.Ir.C 

m
2 

 W / m
2
.ºC W / ºC kWh / m

2
 kWh 

COBEXT1 Horiz. 17,59 0,52 0,50 4,57 730,00 0,04 133,40 

COBEXT2 Horiz. 14,88 0,66 0,50 4,91 730,00 0,04 143,38 

COBEXT3 Horiz. 129,20 0,53 0,50 34,24 730,00 0,04 999,75 

TOTAL 161,67     43,72     1276,53 

                  

Ganhos solares pela envolvente 

exterior opaca horizontal da 

FA 

173,78     46,35     1276,53 
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Folha de Cálculo FC V. 1d 

Ganhos solares pelos envidraçados exteriores 

                    

Folha de cálculo FC V.1d  -  Ganhos solares pelos Envidraçados exteriores   V.1d 

Por ORIENTAÇÃO VERTICAL E POR HORIZONTAL         

Design. do vão envidraçado 

Valores para a estação de arrefecimento: Ganhos 

solares 
Orient. 

A 
g┴Ver

(1)
 Fg Fs

(2)
 Fw 

Ae Ir 

m
2
 m

2
 kWh / m

2
 kWh 

VERTICAIS:                   

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 2,04 0,48 0,7 0,891 0,850 0,52 300,0 156,99 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 2,89 0,48 0,7 0,667 0,850 0,56 300,0 166,62 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 5,71 0,48 0,7 0,483 0,850 0,79 300,0 238,27 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 9,88 0,48 0,7 0,655 0,850 1,86 300,0 558,82 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 5,72 0,48 0,7 0,673 0,850 1,11 300,0 332,59 

EV1 - D8+16+5mm incolor SE 6,11 0,48 0,7 0,825 0,850 1,45 430,0 624,08 

EV1 - D8+16+5mm incolor SE 5,72 0,48 0,7 0,617 0,850 1,02 430,0 436,72 

EV1 - D8+16+5mm incolor SE 14,56 0,48 0,7 0,495 0,850 2,08 430,0 892,42 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 9,88 0,48 0,7 0,828 0,850 2,36 430,0 1012,65 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 9,88 0,48 0,7 0,478 0,850 1,36 430,0 584,53 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 9,88 0,48 0,7 0,462 0,850 1,31 430,0 565,05 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 18,20 0,48 0,7 0,588 0,850 3,08 430,0 1326,06 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 18,20 0,48 0,7 0,534 0,850 2,80 430,0 1203,72 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 9,90 0,48 0,7 0,900 0,850 2,57 300,0 769,77 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 1,04 0,48 0,7 0,719 0,850 0,22 300,0 64,64 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 4,42 0,48 0,7 0,900 0,850 1,15 300,0 343,68 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 5,72 0,48 0,7 0,648 0,850 1,07 300,0 320,18 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 5,72 0,48 0,7 0,648 0,850 1,07 300,0 320,18 

HORIZONTAIS:                   

EV1 - D8+16+5mm colorido na 

massa 
H 0,28 0,45 0,7 0,900 1,000 0,08 730,0 58,51 

TOTAL 145,75         26,44   9975,48 

 A - Área; X - Fator de Orientação; g┴Ver - Fator Solar do envidraçado; Fs - Fator de Obstrução; Fg - Fração Envidraçada; Fw - Fator de 
seletividade Angular; Ae - Área efetiva; Ir - Radiação solar incidente 

(1) Para dispositivos de sombreamento móveis, considera-se a soma de 30% do fator solar do vidro (Tabela IV.4) e 70% do fator solar do 

envidraçado com as proteções solares móveis ativadas 
(2) Para a estação de arrefecimento o fator de obstrução, Fs, é obtido pelo (Tabela IV.4) e 70% do fator solar do envidraçado com as 

proteções solares móveis ativadas 
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Folha de Cálculo FC V. 1e 

Ganhos Internos 

        

Folha de cálculo FC V.1e     V.1e 

Ganhos Internos   (estação de arrefecimento)       

        

Ganhos internos médios (W/m
2
) (Quadro IV.3)   4   

    ×   

Área útil de pavimento (m
2
)   297,98   

    ×   

    2,928   

    =   

Ganhos Internos totais   3489,94 kWh 

        

 

Folha de Cálculo FC V. 1f 

Ganhos Totais na estação de Arrefecimento (Verão) 

        

Folha de cálculo FC V.1f     V.1f 

Ganhos Totais na Estação de Arrefecimento  (Verão)       

        

Ganhos solares pelos vãos envidraçados exteriores (FCV. 1d) 9975,48 kWh 

    +   

Ganhos solares pela envolvente opaca exterior (FCV. 1c) 1904,74 kWh 

    +   

Ganhos internos (FCV. 1e) 3489,942 kWh 

    =   

Ganhos térmicos totais   15370,16 kWh 
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Folha de Cálculo FC V. 1g 

Valor das Necessidades Nominais de Arrefecimento (Nvc) 

          
 

  

Folha de cálculo FC V.1g         V.1g 

Valor das Necessidades Nominais de Arrefecimento (Nvc)     

              

Ganhos térmicos totais   (FC V.1f)     15370,16 kWh 

          /   

Perdas térmicas totais  (FC V.1a)     15107,27 kWh 

          =   

Razão ganhos - perdas     γ =  1,017   

              

Fator de inércia do edifício     a =  4,20   

              

Fator de Utilização dos Ganhos Térmicos   η =  0,801   

              

              

              

          1,00   

          -   

Fator de Utilização dos Ganhos Solares  -  η   0,80   

          =   

        (1 - η) =  0,20   

          x   

Ganhos térmicos totais   (FC V.1f)   -   Qg     15370,16 kWh 

          =   

Necessidades de arrefecimento     3063,86 kWh / ano 

          +   

Consumo dos ventiladores    (Ev = Pv x 24 x 0,03 x 4)   0,00 kWh / ano 

(excluídos os exaustores com funcionamento esporádico da cozinha e das IS)   

          =   

        TOTAL  3063,86 kWh / ano 

          /   

Área útil de pavimento   -  Ap     297,98 m
2
 

          =   

Necessidades nominais de arrefecimento  -  Nvc =   10,28 kWh / m
2
.ano 

          ≤   

Necessidades nominais de arrefecimento máximas  -  Nv   16,00 kWh / m
2
.ano 

(Nº 2 do Artº 15)           

              

Edifício Regulamentar na estação de aquecimento (Verão) 
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Folha de Cálculo FC VI. 

Necessidades de energia para preparação de água quente sanitária 

      

Folha de cálculo FC.VI   VI 

Necessidades de energia para preparação de águas quentes sanitárias (AQS)   

      

Número de ocupantes 4   

  x   

  40 litros 

  =   

Consumo médio diário de referência MAQS 160 litros 

      

Número de dias de consumo de AQS nd 365 dias 

      

Energia despendida com sistemas convencionais de preparação de 

AQS Qa 
3056,51 kWh/ano 

      

Eficiência de conversão desses sistemas de preparação de AQS ηa 0,87   

      

Contribuição de sistemas de coletores solares para aquecimento de 

AQS Esolar 
2290 

  

      

Contribuição de energias renováveis Eren 0,00   

      

Área útil de pavimento (m
2
) 297,98   

      

Nec. de energia para preparação de AQS Nac 4,11 kWh/m
2
.ano 

  ≤   

Nec. Máximas de energia para preparação de AQS Na 15,87 kWh/m
2
.ano 

      

  Edifício Regulamentar   
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Folha de Cálculo FC VII 

Necessidades globais anuais nominais específicas de energia primária 

      

Folha de cálculo FC.VII   VII 

VERIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES NOMINAIS DE ENERGIA PRIMÁRIA   

       

Nec. nominais de aquecimento - Nic  67,77 kWh/m2.ano 

    

 Eficiência nominal dos equipamentos para aquec. ηi 0,87 

     

 Nec. nominais de arrefecimento - Nvc 10,28 kWh/m2.ano 

    

 Eficiência nominal dos equipamentos para arref. ηv 3,00 

     

 Nec. de energia para preparação de AQS - Nac 4,11 kWh/m2.ano 

    

 Fator de conversão Fpu (aquecimento) 0,086 kgep/kWh 

    

 Fator de conversão Fpu (arrefecimento) 0,290 kgep/kWh 

    

 Fator de conversão Fpu (AQS) 0,086 kgep/kWh 

    

     

 
Nec. nominais de Aquecimento máx. - Ni 71,35 kWh/m

2
.ano 

    

 
Nec. nominais de arref. máx. - Nv 16,00 kWh/m

2
.ano 

    

 
Nec. máximas de energia para preparação de AQS - Na 15,87 kWh/m

2
.ano 

    

     

 
Nec. globais anuais nominais específicas de energia primária Ntc 1,12 Kgep/m

2
.ano 

  ≤ 

 Nec. globais máximas nominais anuais específicas de energia 

primária Nt 
2,93 Kgep/m

2
.ano 

    
 

  Edifício Regulamentar 
 

    

       

  Ntc/Nt = 0,38 

      

  
Classe Energética A 
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ANEXO II – CÁLCULOS AUXILIARES 

i.1.  CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO TÉRMICA, U, EM ELEMENTOS 

OPACOS EXTERIORES 

i.2.  CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE TRANSMISSÃO TÉRMICA, U, EM ELEMENTOS 

OPACOS INTERIORES 

ii.1.  DEFINIÇÃO DOS VALORES DE Ψ PARA PAREDES E PAVIMENTOS EM CONTATO COM O 

SOLO (TABELA IV.2 DO RCCTE) 

ii.2.  DEFINIÇÃO DOS VALORES DE Ψ EM PONTES TÉRMICAS LINEARES (TABELA IV.3 DO 

RCCTE) 

iii.1.  CÁLCULO DA MASSA INERCIAL, M, PARA O GRUPO ELEMENTOS PERTENCENTES À 

ENVOLVENTE EXTERIOR 

iii.2.  CÁLCULO DA MASSA INERCIAL, M, PARA O GRUPO ELEMENTOS EM CONTATO COM 

ZONAS NÃO AQUECIDAS E PARA O GRUPO DE ELEMENTOS SEM REQUISITOS 

iv.1. DEFINIÇÃO DOS VALORES DO COEFICIENTE τ (TABELA IV.1 DO RCCTE) 

v.1. DETERMINAÇÃO DOS FATORES SOLARES F( ) NA SITUAÇÃO DE INVERNO 

v.2. DETERMINAÇÃO DOS FATORES SOLARES F( ) NA SITUAÇÃO DE VERÃO 
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Cálculo do coeficiente de transmissão térmica, U, em elementos opacos exteriores 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO:       

PAREXT 1 Parede em tijolo termoacústico     

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

      fluxo de ar exterior 0,04 

0,57 

Reboco hidráulico 1,30 0,025 

150,00 

0,019 

Tijolo termoacústico 31,5 cm 0,204 0,315 1,544 

Reboco hidráulico 1,30 0,015 0,012 

          

          

          

      fluxo de ar interior 0,13 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO:         

PAREXT 2 Muro em betão na cave       

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

      fluxo de ar exterior 0,04 

0,72 

Reboco hidráulico 1,30 0,020 

150,00 

0,015 

XPS (25-40) 4 cm 0,037 0,040 1,081 

Betão 2,00 0,200 0,100 

Reboco hidráulico 1,30 0,020 0,015 

        

        

      fluxo de ar interior 0,13 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO:         

PAREXT 3 Parede em betão no piso 1     

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

      fluxo de ar exterior 0,04 

0,69 

Reboco hidráulico 1,30 0,025 

150,00 

0,019 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 0,035 0,040 1,143 

Betão 2,00 0,200 0,100 

Reboco hidráulico 1,30 0,020 0,015 

        

        

      fluxo de ar interior 0,13 
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Cálculo do coeficiente de transmissão térmica, U, em elementos opacos exteriores (cont.) 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO:         

PTPLAN 1 Pilar de betão em muro de betão     

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

      fluxo de ar exterior 0,04 

0,70 

Reboco hidráulico 1,30 0,025 

150,00 

0,019 

XPS (25-40) 4 cm 0,037 0,040 1,081 

Betão 2,00 0,300 0,150 

Reboco hidráulico 1,30 0,015 0,012 

        

        

      fluxo de ar interior 0,13 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO:         

PTPLAN 2 Pilar de betão com 20 cm em parede de tijolo termoacústico   

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

      fluxo de ar exterior 0,04 

0,61 

Reboco hidráulico 1,30 0,025 

150,00 

0,019 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 0,035 0,040 1,143 

Betão 2,00 0,200 0,100 

Tijolo cerâmico furado 0,40 0,075 0,188 

Reboco hidráulico 1,30 0,015 0,012 

        

      fluxo de ar interior 0,13 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO:         

PTPLAN 3 Pilar de betão com 30 cm em parede de tijolo termoacústico   

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

      fluxo de ar exterior 0,04 

0,67 

Reboco hidráulico 1,30 0,025 

150,00 

0,019 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 0,035 0,040 1,143 

Betão 2,00 0,300 0,150 

Reboco hidráulico 1,30 0,015 0,012 

        

        

      fluxo de ar interior 0,13 
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Cálculo do coeficiente de transmissão térmica, U, em elementos opacos exteriores (cont.) 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

PTPLAN 4 Pilar/viga de betão com 25 cm em parede de tijolo termoacústico 

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior 0,04 

0,65 

Reboco hidráulico 1,30 0,025 

150,00 

0,019 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 0,035 0,040 1,143 

Betão 2,00 0,250 0,125 

Tijolo cerâmico furado 0,40 0,025 0,063 

Reboco hidráulico 1,30 0,015 0,012 

        

fluxo de ar interior 0,13 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

PORTEXT 1 Porta na cozinha       

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior 0,04 

1,99 

Alumínio   0,003 

34,80 

0,000 

PUR projetado ou injetado 0,042 0,014 0,333 

Alumínio   0,003 0,000 

        

        

        

fluxo de ar interior 0,13 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

PAVEXT 1 Pavimento do quarto em contato com o exterior 

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior (descendente) 0,04 

0,54 

Reboco hidráulico 1,30 0,075 

150,00 

0,058 

Placa em EPS para piso radiante 0,034 0,010 0,294 

Betonilha 1,67 0,030 0,018 

Betão 2,00 0,200 0,100 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 0,035 0,040 1,143 

Reboco hidráulico 1,30 0,020 0,015 

fluxo de ar interior (descendente) 0,17 
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Cálculo do coeficiente de transmissão térmica, U, em elementos opacos exteriores (cont.) 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

COBEXT 1 Cobertura da cave sob o acesso à habitação 

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior (ascendente) 0,04 

0,52 

Reboco hidráulico 1,30 0,020 

150,00 

0,015 

Betão leve 0,330 0,100 0,303 

Betão 2,00 0,200 0,100 

XPS (25-40) 5 cm 0,037 0,050 1,351 

Reboco hidráulico 1,30 0,020 0,015 

        

fluxo de ar interior (ascendente) 0,10 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

COBEXT 2 Cobertura em varandas sobre espaço interior 

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior (ascendente) 0,04 

0,66 

Protecção exterior     

150,00 

  

XPS (25-40) 4 cm   0,040   

Sistema de impermeabilização       

Camada de forma - Betão leve   0,100   

Betão   0,200   

Revestimento interior       

fluxo de ar interior (ascendente) 0,10 

Nota: Valor de U retirado do ITE50. 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

COBEXT 3 Cobertura do último piso 

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior (ascendente) 0,04 

0,53 

Protecção exterior em Seixo     

150,00 

  

XPS (25-40) 6 cm   0,060   

Camada de forma - Betão leve   0,100   

Betão   0,200   

Revestimento interior       

        

fluxo de ar interior (ascendente) 0,10 

Nota: Valor de U retirado do ITE50. 
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Cálculo do coeficiente de transmissão térmica, U, em elementos opacos interiores 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

PARINT 1 Separação da FA com garagem 

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior 0,13 

0,55 

Reboco hidráulico 1,30 0,015 

114,00 

0,012 

Tijolo cerâmico furado 0,400 0,110 0,275 

XPS (25-40) 4 cm 0,04 0,040 1,081 

Tijolo cerâmico furado 0,400 0,070 0,175 

Reboco hidráulico 1,30 0,015 0,012 

        

fluxo de ar interior 0,13 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

PARINT 2 Separação da FA com lavanderia e garagem  

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior 0,13 

0,54 

Reboco hidráulico 1,30 0,025 

150,00 

0,019 

Tijolo termoacústico 31,5 cm 0,204 0,315 1,544 

Reboco hidráulico 1,30 0,015 0,012 

        

        

        

fluxo de ar interior 0,13 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

PTPLAN 5 Pilar de betão com 20 cm em parede interior dupla 

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior 0,13 

1,08 

Reboco hidráulico 1,30 0,015 

150,00 

0,012 

XPS (25-40) 2 cm 0,037 0,020 0,541 

Betão 2,00 0,200 0,100 

Reboco hidráulico 1,300 0,015 0,012 

        

        

fluxo de ar interior 0,13 
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Cálculo do coeficiente de transmissão térmica, U, em elementos opacos interiores (cont.) 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

PTPLAN 6 Pilar de betão com 20 cm em parede interior dupla 

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior 0,13 

0,62 

Reboco hidráulico 1,30 0,025 

150,00 

0,019 

Styrofoam IB-A da Dow 4 cm 0,035 0,040 1,143 

Betão 2,00 0,250 0,125 

Tijolo cerâmico furado 0,400 0,025 0,063 

Reboco hidráulico 1,30 0,015 0,012 

        

fluxo de ar interior 0,13 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

PORTINT 7 Porta para locais não aquecidos 

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior 0,13 

1,96 

Madeira semi-densa 0,18 0,045 

22,60 

0,250 

        

        

        

        

        

fluxo de ar interior 0,13 

            

IDENTIFICAÇÃO:  DESCRIÇÃO: 

PAVINT 1 Pavimento da sala em contato com a garagem 

            

Camada λ [W/mºC] e [m] Msi [kg/m2] R [m2ºC/W] U [W/m2ºC] 

fluxo de ar exterior (descendente) 0,17 

0,52 

Reboco hidráulico 1,30 0,075 

150,00 

0,058 

Placa em EPS para piso radiante 0,034 0,010 0,294 

Betonilha 1,67 0,030 0,018 

Betão 2,000 0,200 0,100 

XPS (25-40) 4 cm 0,04 0,040 1,081 

Reboco hidráulico 1,30 0,020 0,015 

fluxo de ar interior (descendente) 0,17 
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Definição dos valores de Ψ para paredes e pavimentos em contato com o solo (Tabela IV.2 do RCCTE) 

            

Paredes e Pavimentos em contato com o solo Cota Z Uparede Pavimento 

isolado ? 

Risolante Ψ 

  m W/m
2
ºC m

2
ºC/W W/mºC 

Parede de cave em contato com solo -2,50 3,32 - - 2,00 

            

Pavimento de cave em contato com solo -2,50 - Não  - 0,50 

Pavimento de cave em contato com solo 0,00 - Sim 1,35 1,20 

 Nota 1: No cálculo do Uparede não se considera a camada de isolamento, daí o valor elevado obtido. 

Nota 2: O isolamento térmico utilizado foi XPS (25-40) 5 cm. 
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Definição dos valores de Ψ em pontes térmicas lineares (Tabela IV.3 do RCCTE) 

                  

Pontes Térmicas Lineares Tipo Cota Z Pavimento ep Parede em Dist. d Pavimento 

isolado? 
Parede em betão? 

Ψ 

Ligações entre:   m m m m W/mºC 

Fachada com os pavimentos térreos Ao 0,00 0,30 - 0,30 Sim - 0,50 

Fachada com pavimentos sobre locais não 

aquecidos ou exteriores 

Be.1 - 0,30 0,20 0,00 - Sim 0,45 

Bo - 0,30 0,35 0,30 - Não 0,50 

Fachada com pavimentos intermédios Co - 0,30 0,35 - - Não 0,50 

Fachada com cobertura inclinada ou terraço 

De.2 - 0,30 0,20 - - Sim 0,88 

Do - 0,30 0,35 - - Não 0,50 

De.3 - 0,30 0,20 - - Sim 0,88 

Fachada com varanda           -     

Ligação entre duas paredes verticais Fo - - 0,35 - - Não 0,50 

Fachada com caixa de estore       

Fachada com padieira, ombreira ou peitoril Ho Há contato entre o isolante da parede e a caixilharia ? Não. 0,50 

Pontes térmicas lineares não explicitadas no 

RCCTE (tipo I) 
    0,50 

Nota 1: Quando o pavimento térreo não tem isolante térmico, os valores de Ψ para Ai, Ae e Ar agravam-se em 50%. 

Nota 2: Nos casos de pontes térmicas lineares não consideradas nos quadros apresentados no RCCTE pode utilizar-se um valor convencional de Ψ = 0,5 W/mºC. 

 Legenda:               

B - Desenvolvimento linear da ponte térmica Ae, Ce, Ee, Fe, Ge, He - Parede isolada pelo exterior Di.1 - Parede isolada pelo interior e cobertura isolada pela face superior 

Z - Diferença de nível em relação ao terreno exterior Ar, Cr, Er, Fr, Gr, Hr - Parede isolada na caixa de ar Di.3 - Parede isolada pelo interior e cobertura isolada pela face inferior 

Uparede - Coeficiente de transmissão da parede Ao, Co, Eo, Fo, Go, Ho - Parede sem isolamento térmico 
De.1 - Isolamento contínuo pelo exterior (parede isolada pelo exterior e 

cobertura isolada pelo exterior) 

Pavimento isolado ? - O pavimento tem isolamento térmico perimetral 
ou outro? 

Bi.1 - Parede isolada pelo interior e pavimento isolado 
pela face inferior 

De.2 - Isolamento não contínuo pelo exterior  

Risolante - Resistência térmica do isolante do pavimento 
Bi.2 - Parede isolada pelo interior e pavimento isolado 

pela face superior 
De.3 - Parede isolada pelo exterior e cobertura isolada pela face inferior 

Ψ - Coeficiente de transferência da ponte térmica 
Be.1 - Parede isolada pelo exterior e pavimento isolado 

pela face inferior 
Dr.1 - Parede isolada na caixa de ar e cobertura isolada pela face superior 

ep - Espessura do pavimento 
Bi.2 - Parede isolada pelo exterior e pavimento isolado 
pela face superior 

Dr.3 - Parede isolada na caixa de ar e cobertura isolada pela face inferior 

em - Espessura da(s) parede(s) 
Br.1 - Parede isolada na caixa de ar e pavimento isolado 

pela face superior 
Do - Parede ou cobertura sem isolamento térmico 

Dist. - Distância entre o nível inferior do isolamento da parede e o 

isolamento do pavimento 

Br.2 - Parede isolada na caixa de ar e pavimento isolado 

pela face inferior 
        

Ai, Ci, Ei, Fi, Gi, Hi - Parede isolada pelo interior Bo - Parede ou pavimento sem isolamento térmico         
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Cálculo da massa inercial, M, para o grupo elementos pertencentes à envolvente exterior 

          

Elemento Orientação 
Área Msi Massa inercial M 

m
2
 kg/m

2
 kg 

PAREXT1 NE 29,08 150,00 4362,38 

PAREXT1 SE 34,54 150,00 5180,54 

PAREXT1 SW 13,52 150,00 2028,00 

PAREXT1 NW 48,24 150,00 7235,40 

PAREXT2 NE 1,63 150,00 245,10 

PAREXT2 SE 9,53 150,00 1429,50 

PAREXT2 NW 7,24 150,00 1086,00 

PAREXT3 NE 15,65 150,00 2347,80 

PTPLAN1 NE 0,05 150,00 7,13 

PTPLAN1 SE 0,15 150,00 22,06 

PTPLAN2 NE 0,78 150,00 117,00 

PTPLAN2 SW 0,78 150,00 117,00 

PTPLAN3 NE 0,87 150,00 130,65 

PTPLAN4 NW 5,76 150,00 864,30 

PTPLAN4 SE 6,55 150,00 982,80 

PORTEXT 1 SE 2,86 34,80 99,53 

Paredes exteriores e PTP em paredes exteriores 177,23   26255,18 

PAVEXT1 H 12,11 150,00 1816,50 

Pavimentos exteriores e PTP em pav. exteriores 12,11   1816,50 

COBEXT1 H 17,59 150,00 2638,50 

COBEXT2 H 14,88 150,00 2232,00 

COBEXT3 H 129,20 150,00 19380,00 

Coberturas exteriores e PTP em cob. exteriores 161,67   24250,50 

Parede de cave em contato com solo   46,55 150,00 6981,90 

Pavimento de cave em contato com solo   82,77 150,00 12415,50 

Pavimento de cave em contato com solo   22,18 150,00 3327,00 

Paredes e Pavimentos em contato com o solo 151,50   22724,40 
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Cálculo da massa inercial, M, para o grupo elementos em contato com zonas não aquecidas 

        

Elemento 
Área Msi Massa inercial M 

m
2
 kg/m

2
 kg 

PARINT1 12,58 114,00 1433,66 

PARINT2 20,15 150,00 3022,50 

PARINT2 6,85 150,00 1027,65 

PTPLAN5 0,78 150,00 117,00 

PTPLAN6 0,69 150,00 103,35 

PORTINT 7 15,41 22,60 348,22 

Paredes em contato com espaços não úteis e PTP 56,45   6052,38 

PAVINT 1 31,05 150,00 4657,50 

Pavimentos sobre espaços não úteis e suas PTP 31,05   4657,50 

Coberturas sob espaços não úteis e suas PTP 0,00   0,00 

Envidraçados de separação com espaços não úteis 0,00   0,00 

        

Cálculo da massa inercial para o grupo elementos sem requisitos (Paredes, pavimentos e coberturas) 

        

Elemento 
Área Msi Massa inercial M 

m
2
 kg/m

2
 kg 

PARINT - tijolo 15 + reboco  155,90 210,00 32738,79 

Portas interior - madeira 23,07 22,60 521,43 

Portas interiores vidro 1,85 44,00 81,58 

PAVINT 161,91 300,00 48573,00 

TOTAL 342,74   81914,79 

 

 
Definição dos valores do coeficiente τ (Tabela IV.1 do RCCTE) 

              

Paredes em contato com espaços 

não-úteis e suas PTPs 

Área Tipo de espaço não-útil (ou 

não climatizado) 

Ai Au Ai/Au τ 

m
2
 m

2
 m

2
     

PARINT1 12,58 Garagem privada 73,51 32,97 2,23 0,50 

PARINT2 20,15 Espaço fortemente ventilado 20,67 11,29 1,83 1,00 

PARINT2 6,85 Garagem privada 73,51 32,97 2,23 0,50 

              

PTPLAN5 0,78 Garagem privada 73,51 32,97 2,23 0,50 

PTPLAN6 0,69 Garagem privada 73,51 32,97 2,23 0,50 

              

PORTINT 7 15,41 - - - - - 

              

Pavimentos sobre espaços não-

úteis e suas PTPs 

Área Tipo de espaço não-útil (ou 

não climatizado) 

Ai Au Ai/Au τ 

m
2
 m

2
 m

2
     

PAVINT 1 31,50 Garagem privada 73,51 32,97 2,23 0,50 
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Determinação dos fatores solares F( ) na Situação  de Inverno 

                                    

Designação do vão 

envidraçado 
Or. 

A 

Xj 

Ângulos de 

sombreamento 
Fatores de sombreamento Correções 

m
2
 αh 

(°) 

αo 

(°) 

βfesq 

(°) 

βfdir 

(°) 
Fh Fo Ffesq Ffdir Ff Fo.Ff Fo.Ff≤ 0,9 Fs = Fh.Fo.Ff Xj.Fs> 0,27 Fscorrij 

VERTICAIS:                                   

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 2,04 0,33 10 11 15 15 0,96 0,98 1,00 0,95 0,95 0,93 0,90 0,87 OK 0,87 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 2,89 0,33 10 63 11 26 0,96 0,85 1,00 0,90 0,90 0,77 0,77 0,74 KO 0,82 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 5,71 0,33 9 78 74 0 0,96 0,85 1,00 1,00 1,00 0,85 0,85 0,82 OK 0,82 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 9,88 0,33 3 41 38 38 0,99 0,91 1,00 0,86 0,86 0,79 0,79 0,78 KO 0,82 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 5,72 0,33 36 7 59 8 0,83 0,99 1,00 0,97 0,97 0,96 0,90 0,75 KO 0,82 

EV1 - D8+16+5mm incolor SE 6,11 0,84 33 14 0 15 0,65 0,90 1,00 0,96 0,96 0,86 0,86 0,56 OK 0,56 

EV1 - D8+16+5mm incolor SE 5,72 0,84 10 14 69 69 0,96 0,90 0,91 0,79 0,72 0,64 0,64 0,62 OK 0,62 

EV1 - D8+16+5mm incolor SE 14,56 0,84 11 49 25 25 0,95 0,59 0,98 0,93 0,91 0,54 0,54 0,51 OK 0,51 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 9,88 0,84 0 14 10 10 1,00 0,90 0,97 0,99 0,96 0,86 0,86 0,86 OK 0,86 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 9,88 0,84 0 45 38 38 1,00 0,63 0,88 0,96 0,85 0,53 0,53 0,53 OK 0,53 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 9,88 0,84 0 49 38 38 1,00 0,59 0,88 0,96 0,85 0,50 0,50 0,50 OK 0,50 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 18,20 0,84 0 41 0 23 1,00 0,67 1,00 0,98 0,98 0,66 0,66 0,66 OK 0,66 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 18,20 0,84 0 49 0 23 1,00 0,59 1,00 0,98 0,98 0,58 0,58 0,58 OK 0,58 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 9,90 0,33 39 8 4 4 0,81 0,98 0,99 1,00 0,99 0,97 0,90 0,73 KO 0,82 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 1,04 0,33 33 7 51 51 0,84 0,99 0,82 1,00 0,82 0,81 0,81 0,68 KO 0,82 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 4,42 0,33 30 11 7 7 0,85 0,98 0,97 1,00 0,97 0,95 0,90 0,77 KO 0,82 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 5,72 0,33 23 14 69 69 0,94 0,97 0,80 1,00 0,80 0,78 0,78 0,73 KO 0,82 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 5,72 0,33 10 14 69 69 0,96 0,97 0,80 1,00 0,80 0,78 0,78 0,75 KO 0,82 

HORIZONTAIS:                                   
EV1 - D8+16+5mm colorido 
na massa 

H 0,28 0,89 0 0 0 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 OK 0,90 

 
A - Área βf.esq - Ângulo de sombreamento de elementos verticais (Pala esquerda) Ff.esq - Fator de sombreamento de elementos verticais (Pala esquerda) 

Xj - Fator de orientação βf.dir - Ângulo de sombreamento de elementos verticais (Pala direita) Ff.dir - Fator de sombreamento de elementos verticais (Pala direita) 

αh - Ângulo de sombreamento do horizonte Fh - Fator de sombreamento do horizonte Fs - Fator de Obstrução 

αo - Ângulo de sombreamento de elementos horizontais Fo - Fator de sombreamento de elementos horizontais 
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Determinação dos fatores solares F( ) na Situação  de Verão 

                            

Designação do vão envidraçado Or. 
A Ângulos de sombreamento Fatores de sombreamento Correções 

m
2
 αo (°) βfesq  (°) βfdir  (°) Fh Fo Ffesq Ffdir Ff Fo.Ff Fo.Ff≤ 0,9 Fs = Fh.Fo.Ff 

VERTICAIS:                           

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 2,04 11 15 15 1,00 0,95 0,93 1,00 0,93 0,89 0,89 0,89 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 2,89 63 11 26 1,00 0,70 0,95 1,00 0,95 0,67 0,67 0,67 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 5,71 78 74 0 1,00 0,70 0,69 1,00 0,69 0,48 0,48 0,48 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 9,88 41 38 38 1,00 0,80 0,82 1,00 0,82 0,65 0,65 0,65 

EV1 - D8+16+5mm incolor NE 5,72 7 59 8 1,00 0,97 0,70 1,00 0,70 0,67 0,67 0,67 

EV1 - D8+16+5mm incolor SE 6,11 14 0 15 1,00 0,86 1,00 0,96 0,96 0,82 0,82 0,82 

EV1 - D8+16+5mm incolor SE 5,72 14 69 69 1,00 0,86 0,93 0,77 0,72 0,62 0,62 0,62 

EV1 - D8+16+5mm incolor SE 14,56 49 25 25 1,00 0,55 0,97 0,93 0,90 0,49 0,49 0,49 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 9,88 14 10 10 1,00 0,86 0,97 0,99 0,96 0,83 0,83 0,83 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 9,88 45 38 38 1,00 0,57 0,88 0,95 0,84 0,48 0,48 0,48 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 9,88 49 38 38 1,00 0,55 0,88 0,95 0,84 0,46 0,46 0,46 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 18,20 41 0 23 1,00 0,61 1,00 0,97 0,97 0,59 0,59 0,59 

EV1 - D8+16+5mm incolor SW 18,20 49 0 23 1,00 0,55 1,00 0,97 0,97 0,53 0,53 0,53 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 9,90 8 4 4 1,00 0,96 1,00 0,98 0,98 0,95 0,90 0,90 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 1,04 7 51 51 1,00 0,97 1,00 0,74 0,74 0,72 0,72 0,72 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 4,42 11 7 7 1,00 0,95 1,00 0,97 0,97 0,92 0,90 0,90 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 5,72 14 69 69 1,00 0,94 1,00 0,69 0,69 0,65 0,65 0,65 

EV1 - D8+16+5mm incolor NW 5,72 14 69 69 1,00 0,94 1,00 0,69 0,69 0,65 0,65 0,65 

HORIZONTAIS:                           

EV1 - D8+16+5mm colorido na massa H 0,28 0 0 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 

 
A - Área βf.esq - Ângulo de sombreamento de elementos verticais (Pala esquerda) Ff.esq - Fator de sombreamento de elementos verticais (Pala esquerda) 

Xj - Fator de orientação βf.dir - Ângulo de sombreamento de elementos verticais (Pala direita) Ff.dir - Fator de sombreamento de elementos verticais (Pala direita) 

αh - Ângulo de sombreamento do horizonte Fh - Fator de sombreamento do horizonte Fs - Fator de Obstrução 

αo - Ângulo de sombreamento de elementos horizontais Fo - Fator de sombreamento de elementos horizontais 
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ANEXO III – PEÇAS DESENHADAS DO PROJETO 

i. PLANTAS 

ii. ALÇADOS 

iii. CORTES 

iv. DEFINIÇÃO DE ENVOLVENTES 

v. PONTES TÉRMICAS PLANAS 

vi. PONTES TÉRMICAS LINEARES 

vii. JUSTIFICAÇÃO DE CÁLCULOS PARA FATORES SOLARES 

viii. COLETORES SOLARES 

ix. PORMENORES CONSTRUTIVOS 

 


