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RESUMO 
 
O clima global está em constante alteração devido à interferência humana, sendo que grande parte da 
poluição e degradação é proveniente do setor da construção, provocando graves impactes como ondas 
de calor, secas, cheias e fogos. Para evitar uma subida da temperatura média global acima dos 2ºC são 
necessárias medidas, entre elas, a redução da emissão de Gases de Efeito de Estufa (GEE) para a 
atmosfera. Após a assinatura do Protocolo de Quioto, foram acordadas e registadas nas Diretivas de 
2002 e na revisão em 2010 os objetivos que todos os membros da EU se obrigam a cumprir. 
Em Portugal, no que toca à eficiência energética dos edifícios, foi feita uma revisão dos parâmetros 
térmicos do Regulamento do Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) criando um 
novo patamar de exigências dos valores dos coeficientes de transmissão térmica com o objetivo de em 
2020 se atingir, passo a passo, edifícios de necessidades quase nulas, as designadas NZEB. 
Neste contexto, a presente dissertação, realizada em ambiente empresarial, pretende estudar as 
implicações destes novos parâmetros térmicos no domínio da energia em edifícios de habitação. Após 
seleção de um grupo de projetos para servirem de casos de estudo faz-se a análise ao custo associado à 
correção das envolventes dos projetos dimensionados segundo as exigências de 2013 assim como a 
verificação do que será necessário alterar nestes projetos para que se mantenha a classe energética obtida 
anteriormente. Por fim, faz-se uma análise paramétrica verificando os efeitos de certas alterações nos 
projetos, zona climática, inércia e orientação dos envidraçados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: REH, novas exigências de 2016, implicações construtivas, custos. 
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ABSTRACT 
 
The global climate is constantly changing due to human interference, and much of the pollution and 
degradation comes from the construction sector, causing serious impacts such as heat waves, droughts, 
floods and forest fires. To prevent a rise in global average temperature above 2 ° C urgent measures 
are necessary, including the reduction of emission of Greenhouse Gases (GHGs) into the atmosphere. 
After signing the Kyoto Protocol the goals all EU members are obliged to comply have been agreed 
and recorded in Policy 2002 and the review in 2010. 
In Portugal, with regard to the energy efficiency of buildings, a review of the thermal parameters of 
the Regulation of the Energy Performance of Residential Buildings (Regulamento do Desempenho 
Energético dos Edifícios de Habitação – REH) was made, creating a new level of requirements of the 
values of heat transfer coefficients in order to achieve, in 2020, step by step, nearly zero energy 
buildings, designated NZEB. 
In this context, the present work aims to study the implications of these new thermal requirements in 
the field of energy in residential buildings. After selecting a group of buildings to serve as case studies 
an analysis of the cost associated with the correction of the envelope of the buildings is made 
according to the 2013 requirements as well as the verification of what needs to change on these 
buildings in order to reach the same class they obtained with less demanding. Finally, a parametric 
analysis is carried out, verifying the effects of certain changes in buildings characteristics, namely 
theirs location (climate zone), their thermal inertia and the orientation of the glazing. 
 
KEYWORDS: REH, new requirements of 2016, construction implications, costs. 
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1 
Introdução  

 
 
1.1. ENQUADRAMENTO 
Ao longo dos anos, o grave problema da subida da temperatura média global fez com que os países se 
unissem de modo a acordar termos e medidas em que se comprometem a reduzir significativamente a 
emissão de Gases de Efeito de Estufa (GEE), em que um dos causadores destas emissões se trata do 
consumo energético proveniente de fontes não renováveis de combustíveis fósseis. Além de outras áreas, 
o setor dos edifícios representa aproximadamente 40% da energia final consumida na União Europeia, 
encontrando-se ainda em expansão pelo que será de esperar um aumento desse consumo energético. Nos 
edifícios de habitação, na Europa, são consumidos perto de 27% dessa energia (Figura 1) e cerca de 
14% no setor terciário. Dentro da percentagem de consumo energético nas habitações o peso do consumo 
energético para aquecimento chega a 71%, seguido pelo aquecimento de águas sanitárias com 12%, 
preparação de refeições com 4% e 15% com iluminação, ar condicionado e outros equipamentos. [1] 

 
Figura 1 – Distribuição consumo energético na Europa, fonte Eurostat [2] 

 
Em Portugal, com uma certa disparidade do resto da Europa, os consumos energéticos nas habitações 
repartem-se por diferentes usos, sendo aqueles com maior peso gastos na cozinha com a preparação de 
refeições (36,9%), aquecimento de AQS (31,3%), com os equipamentos elétricos (16,3%), com a 
iluminação (6,7%) e por fim com menor uso o aquecimento ambiente (8,0%), (Figura 2). [3] 
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Figura 2 – Inquérito ao Consumo de Energia no Setor Doméstico em 2010, fonte INE 

 
Com a assinatura do Protocolo de Quioto, a União Europeia necessitou de implementar medidas que 
permitisse atingir os objetivos acordados, redução em 20% da emissão de Gases de Efeito de Estufa 
(GEE) para a atmosfera. Surge em 2002 a Diretiva 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 16 de dezembro, o Energy Performance of Builindgs Directive (EPBD). Esta diretiva estabelece todos 
os Estados Membros implementem metodologias de cálculo do desempenho energético dos edifícios, a 
aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos novos edifícios de habitação assim 
como dos edifícios existentes sujeitos a grandes intervenções, e por fim a criação de um sistema de 
certificação energética. [4]  
Em 2010 a EU reformulou a EPBD 2002 criando a EPBD Recast, Diretiva 2010/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 19 de maio que veio fortalecer a vontade de cumprir os objetivos acordados 
no Protocolo de Quioto. Dentro dos variados leques de medidas deste Recast, entre os quais a redução 
em 20% da emissão de GEE para a atmosfera, o aumento em 20% de eficiência energética e uma quota 
de 20% de energia renovável, pode-se distinguir a obrigatoriedade de até 2020 todos os novos edifícios 
terem um balanço energético quase nulo, o designado estado Near Zero Energy Building (NZEB) e até 
2018 todos os edifícios governamentais. [5] [6]  
O estado NZEB é alcançável através da implementação de medidas que visem a redução das 
necessidades energéticas por meio da otimização térmica da envolvente dos edifícios, ganhos solares, 
assim como, da produção de energia através de fontes de energia renováveis, traduzindo no final um 
balanço nulo entre as necessidades e produção. [5]  



Estudo do impacto das novas exigências regulamentares no domínio da energia em edifícios de habitação 
 

3 

 
Figura 3 – Metodologia para alcançar NZEB (adaptado de LNEG) 

 
Mais recentemente, a 30 de novembro de 2016 decorreu a 21ª Conferência das Partes da Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas (COP21), realizada em Paris, com o objetivo 
principal de alcançar um novo acordo climático global. Este acordo visa limitar o aumento de 
temperatura média global até a um máximo de 2ºC relativamente ao período pré-industrial. O nosso país 
concluiu com sucesso o 1º período de cumprimento do Protocolo de Quioto ao limitar o aumento de 
emissões entre 2008 e 2012 apenas a 19% sendo permitido no entanto um máximo de 27%. Com isto 
Portugal tem vindo a trabalhar em novos desafios futuros [8]: 
 

 Confirmou a emenda do Protocolo de Quioto para o 2º período e encontra-se em cumprimento 
com as metas estabelecidas para o período de 2013 a 2020, 

 Estabeleceu novas metas de redução de emissões nacionais para 2030 entre um total de 30 a 
40% face ao ano de 2005, 

 Criação de um Quadro Estratégico de Política Climática no horizonte 2020-2030, integrando o 
Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia 
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020). 

 
1.2. OBJETIVOS 
Como exigido no EPBD, e acordado entre todos os Estados Membros, temos para 2020 o prazo para 
que todos os edifícios novos tenham um balanço nulo, isto é, o mais próximo do estado NZEB, e para 
isso, é necessário criar métodos que melhorem a eficiência energética dos edifícios em Portugal. 
Os casos de estudo selecionados serão alvo de uma análise sobre os impactos das novas exigências na 
obtenção da classificação energética, isto é, nas necessidades nominais de energia das frações. Sobre 
estes casos vai-se determinar os custos que teriam de ser suportados para que os parâmetros térmicos 
como os coeficientes de transmissão térmica fossem regulamentares segundo os valores máximos 
exigidos na regulamentação em 2016, como também se vai verificar se as relações Nic≤Ni e Nvc≤Nv 
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seriam satisfeitas. Em seguida faz-se um estudo paramétrico onde se altera algumas condições de alguns 
projetos analisando se as soluções adotadas seriam excessivas ou escassas. 
 
1.3. METODOLOGIA DE ESTUDO 
Nesta Dissertação serão apresentados o estudo técnico-económico e o estudo paramétrico aplicados a 
um grupo variado e diversificado de projetos. 
No estudo técnico-económico vai-se verificar se os coeficientes de transmissão térmica, dimensionados 
anteriormente à aplicação das novas exigências regulamentares, estão dentro dos limites máximos, assim 
como analisar o efeito que estas mesmas exigências terão na mudança de classe energética, sendo 
igualmente como objetivo deste primeiro estudo a aproximação da classe obtida para 2016 àquela obtida 
no projeto original. 
No estudo paramétrico vai ser verificado o efeito que algumas modificações aos projetos terão sobre os 
edifícios e soluções construtivas determinadas no estudo técnico-económico. 
Para tal será usada uma folha de cálculo desenvolvida pelo Instituto de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico em Ciências da Construção (ITeCons) e usada como ferramenta de cálculo de certificados 
e pré-certificados energéticos emitidos pela Agência para a Energia (ADENE). Esta folha de cálculo 
está programada para aplicar a metodologia de cálculo do REH (DL118/2013), preparada para fazer a 
verificação dos requisitos mínimos e energéticos tanto para as exigências de 2013 como de 2016, 
permitindo ainda executar uma análise técnico-económica de medidas de melhoria. 
 
1.4. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 
Esta Dissertação está dividida em 7 capítulos, sendo que o capítulo 1, Introdução, serve para fazer o 
enquadramento temático sobre o qual é realizada a Dissertação, descrição dos objetivos propostos a 
executar e por fim demonstrar a composição e estrutura do texto em cada capítulo. 
No capítulo 2, Legislação Nacional e novas exigências regulamentares, faz-se uma apresentação da 
legislação Nacional no que toca à evolução da certificação energética em Portugal, assim como se 
identifica as alterações ao Decreto-Lei 118/2013 relativo às novas exigências que entraram em vigor no 
início do ano de 2016. 
No capítulo 3, Medidas de melhoria de eficiência energética em edifícios de habitação, são apresentadas 
metodologias que aplicadas em edifícios consigam melhorar e aumentar a eficiência energética. Estas 
metodologias englobam a redução das necessidades da envolvente opaca, ventilação mista ou mecânica 
e ganhos solares assim como tratam da produção de energia por fontes renováveis, energia solar, eólica, 
geotérmica e proveniente da biomassa. 
No capítulo 4, Apresentação dos Casos de Estudo, são apresentados alguns dos casos de estudo 
recolhidos durante a permanência no gabinete de projetos, IODO – Atividades Imobiliárias, em 
Dissertação em Ambiente Empresarial. Este leque de casos de estudo foram escolhidos aleatoriamente 
conforme se disponibilizaram para o seu uso neste estudo. 
No capítulo 5, Estudo técnico-económico, é realizado o estudo das implicações das novas exigências 
nos casos de estudo escolhidos. Este estudo passa pela identificação das dificuldades de verificação dos 
coeficientes térmicos máximos assim como da prova das condições de verificação intrínsecas no 
Decreto-Lei 118/2013. No final deste capítulo vai-se analisar o período de retorno simples associado às 
soluções propostas utilizando a ferramenta de cálculo DL 118/2013 do Instituto de Investigação e 
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Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade (ITeCons) da 
Universidade de Coimbra. 
No capítulo 6, Estudo paramétrico, é estudado o efeito da alteração de certos parâmetros, tais como a 
localização dos edifícios, a inércia e a orientação dos envidraçados, em alguns dos casos de estudo, de 
onde se vai retirar conclusões relativas aos comportamentos das soluções construtivas corrigidas no 
capítulo 5. 
No capítulo 7, Conclusões e recomendações, são apresentadas as conclusões finais e proposta para 
realização de trabalhos futuros. 
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2 
Legislação nacional e novas exigências 

regulamentares 
 
 
2.1. LEGISLAÇÃO NACIONAL 
Desde 1990 existe uma preocupação em melhorar o edificado em termos térmicos, nesse contexto surgiu 
o Decreto-Lei 40/90, o Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios 
(RCCTE). Desde a criação da Diretiva 2002/91CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 
dezembro (EPBD) estas preocupações foram ganhando mais força e sentido dando origem à 
implementação em 2006 dos Decreto-Lei 78/2006, 79/2006 e 80/2006 nos quais se aprovam o Sistema 
de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior (SCE), O Regulamento dos Sistemas 
Energéticos de Climatização nos Edifícios (RSECE) e o Regulamento das Características do 
Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). 
Já em 2013 publica-se em Portugal o Decreto-Lei 118/2013, para dar resposta à redação da EPBD que 
ocorreu no ano 2010, a Diretiva 2010/31/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de maio. 
Neste Decreto-Lei é aprovado o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), o Regulamento 
do Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento do Desempenho 
Energético dos Edifícios de Comércio e Serviço (RECS). [9] 
Os valores dos requisitos definidos no Decreto-lei 118/2013 foram alvo de alterações, previstas no 
documento legal com um horizonte temporal até 2020, que vigoraram a 1 de janeiro de 2016. Estas 
alterações têm o propósito de introduzir um novo patamar que nos conduza a uma melhor eficiência 
energética nas nossas habitações atingindo o propósito definido na EPBD de habitações com 
necessidades quase nulas para as novas construções em 2020 e 2018 para edifícios governamentais. [10] 
Apresenta-se na figura 4 um esquema temporal da evolução legislativa em Portugal até ao momento das 
alterações das exigências regulamentares no presente ano. 
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Figura 4 – Cronograma da evolução da legislação em Portugal, adaptado de ADENE [19] 

 
2.2. NOVAS EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES 
Na legislação nacional a portaria 349-B/2013 de 29 de novembro é o documento legal que define a 
metodologia da determinação da classe energética assim como os requisitos de comportamento térmico 
e de eficiência dos sistemas técnicos dos edifícios novos e de edifícios sujeitos a grandes intervenções. 
Neste documento encontra-se a tabela I.01 (tabela 1) que apresenta os valores dos coeficientes de 
transmissão térmica superficiais de referência de elementos opacos e de vãos envidraçados, ainda na 
tabela I.05 (tabela 2) apresenta-se os valores dos coeficientes de transmissão térmica superficial mínimo 
que os elementos opacos tinham de verificar a partir de 2013. 
Tabela 1 – Tabela dos coeficientes de transmissão térmica superficiais de referência dos elementos 

opacos e dos vãos envidraçados de 2013 e posterior revisão para 2016. 
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Tabela 2 – Tabela dos coeficientes de transmissão térmica superficiais máximos admissíveis de 
elementos opacos de 2013. 

 
Com a revisão do Decreto-lei 118/2013 e do Regulamento do Desempenho Energético dos Edifícios de 
Habitação (REH) são estabelecidas as alterações na portaria 349-B em forma tabelas. Apresenta-se nas 
novas tabelas I.01, I.05A e I.05B desta portaria os novos valores dos coeficientes de transmissão térmica 
de referência e máximos a adotar no cálculo a partir de 1 de janeiro de 2016. 
 

Tabela 3 – Coeficientes de transmissão térmica superficiais máximos admissíveis de elementos 
opacos e vãos envidraçados para 2016. 

 
Nos documentos em análise encontram-se notas que indicam que os requisitos apresentados nas tabelas 
poderão ser progressivamente atualizados até 2020, de modo a atingir o objetivo proposto de edifícios 
de requisitos energéticos quase nulos. [10] [11] 
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3 
Medidas de melhoria da eficiência 

energética em edifícios de habitação  
 
 
3.1. REDUÇÃO DAS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO 
O principal método para melhorar o comportamento térmico dos edifícios de habitação passa por 
melhorar a envolvente opaca dos mesmos, reduzindo, deste modo as necessidades nominais anuais de 
energia tanto para aquecimento como para arrefecimento através de medidas que aumentem o 
isolamento térmico dos elementos construtivos assim como, entre outros, da incorporação no edifício 
de vão envidraçados com melhores qualidades térmicas e sistemas de ventilação. [12] [13] [14] 
 
3.1.1. PAREDES EXTERIORES 
Para melhorar a eficiência energética das habitações pode-se recorrer a duas opções, aplicação de 
isolamento pelo interior ou aplicação de isolamento pelo exterior.  
Dentro destas opções, uma das soluções mais usadas é a aplicação de isolamento térmico pelo exterior 
com revestimento contínuo sobre o isolante, isto é, aplicação de sistema ETICS, External Thermal 
Isolation Composite System. O sistema ETICS é um sistema de isolamento de fachadas cujo material 
de isolamento térmico é colocado pelo exterior associado a um suporte e revestido por um reboco 
armado. 
Ainda como solução de isolar pelo exterior tem-se a aplicação de isolamento térmico com revestimento 
independente e espaço-de-ar ventilado, designado por fachada ventilada com bom comportamento 
higrotérmico, e mantém um fluxo de ar constante reduzindo a quantidade de calor transferido do exterior 
para o interior da habitação, no verão. 
Como sistemas de isolamento em que se aplica material isolante pelo interior tem-se a aplicação de 
isolamento térmico pelo interior com revestimento leve associado, por exemplo, a gesso cartonado e 
madeira. Esta solução é aplicável em situações cuja fachada do edifício não pode sofrer alterações, ora 
por se encontrar ao nível do arruamento pelo que não é permitida a invasão do espaço público, ora por 
se tratar de fachadas consideradas património em que não é permitida alterar a sua estética. No entanto, 
esta solução leva, muitas vezes, a uma redução de inércia o que prejudica o objetivo de melhorar a 
eficiência energética e sobretudo o conforto. 
Por fim, outra solução de isolamento pelo interior é a aplicação de isolamento térmico pelo interior 
associado a uma forra pesada de alvenaria de tijolo ou elemento pré-fabricado de betão. Neste caso não 
se perde em massa superficial especifica, no entanto perde-se em área útil de pavimento. 
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As pontes térmicas planas associadas às paredes exteriores geralmente são intervencionadas usando os 
mesmos métodos das paredes, por uma razão de se manter a continuidade e facilidade de aplicação das 
soluções em todo o elemento vertical. Todavia no caso das caixas de estores há a necessidade de além 
da solução pelo exterior aplicar igualmente material de isolamento no interior da caixa. 
 
3.1.2. COBERTURAS 
Nos elementos horizontais é imprescindível a aplicação de isolamento como medida de melhoria de 
eficiência energética. Tem-se como soluções a aplicação de isolamento térmico sobre a laje de teto, 
quando em desvão não habitável, aplicação de isolamento térmico nas vertentes da estrutura resistente 
quando esta é ocupada. Na solução em que se aplica o isolamento sob a laje de teto pode causar 
problemas de redução de inércia, dificultando a verificação regulamentar de certificação energética. 
Em coberturas horizontais a opção mais vantajosa é optar pelo sistema de cobertura invertida, 
caracterizada essencialmente por flutuações mais reduzidas de temperatura, reduzindo riscos de choque 
térmico, degradação do material isolante e aumentando a durabilidade da solução.  
 
3.1.3. PAVIMENTOS 
Do mesmo modo das paredes e coberturas exteriores, assim os pavimentos em contacto com o exterior 
necessitam de isolamento térmico. Existem 3 soluções que podem ser usada para melhorar a eficiência 
energética, aplicação de isolamento térmico sobre a laje de pavimento, aplicação de isolamento sob a 
laje de pavimento e por fim a aplicação de isolamento térmico na camada intermédia de pavimento de 
madeira.  
 
3.1.4. VÃOS ENVIDRAÇADOS 
As medidas de melhoria de eficiência energética disponíveis referentes a vãos envidraçados são 
agrupadas em duas fases, medidas de eficiência energética para estação de aquecimento e medidas de 
eficiência energética para a estação de arrefecimento. 
Na estação de aquecimento, as medidas de melhoria passam pela conservação da caixilharia existente 
substituindo o vidro simples por um vidro duplo, incorporação de uma segunda caixilharia interior 
garantindo uma perfeita estanquidade e por fim pela substituição da caixilharia existente por uma nova 
de melhor comportamento. Estas medidas melhoram o comportamento dos envidraçados na estação de 
aquecimento. 
Na estação de arrefecimento, existem igualmente três grupos de medidas, num primeiro grupo preserva-
se as caixilharias existentes substituindo o vidro e introduzindo uma proteção do envidraçado pelo 
exterior, preservar a caixilharia substituindo o vidro e introduzindo uma proteção pelo interior e por 
último melhorar as características solares do vidro. No segundo grupo de medidas introduz-se uma 
segunda caixilharia interior ora associada à colocação de uma proteção solar interior ou exterior ora 
melhorando as características solares do vidro. Por último, o terceiro grupo de medidas passam pela 
substituição da caixilharia existente por uma nova caixilharia associado igualmente à colocação de 
proteção tanto pelo interior como pelo exterior ou melhorando as características do vidro.  
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3.1.5. SISTEMAS DE VENTILAÇÃO NATURAL E MECÂNICA 
Por razoes de conforto higrotérmico, salubridade e qualidade do ar interior é essencial garantir uma 
renovação de ar mínima geral e permanente de 0,40 rph. No caso da ventilação as medidas de melhoria 
de eficiência energética visam através de ventilação natural e mecânica garantir um valor de ventilação 
adequado a cada edifício específico. 
Existem cinco soluções que se podem adotar apresentadas na lista seguinte: 

 Colocação de grelhas auto-reguláveis nas divisões principais; 
 Extração de ar sempre efetuada nos compartimentos de serviço; 
 Colocação de caixilharias com uma classe de permeabilidade ao ar elevada; 
 Incorporação de dispositivos de passagem de ar entre divisões; 
 Instalação de um ventilador mecânico de caudal variável na cozinha. 

 
3.1.6. SISTEMAS CONVENCIONAIS DE PRODUÇÃO DE AQS 
As soluções possíveis de melhoria de eficiência energética nos sistemas de produção de AQS passam 
obrigatoriamente pelo aperfeiçoamento das características dos sistemas existentes ou pela substituição 
completa dos sistemas por outros com melhores características e rendimentos elevados. Os sistemas de 
produção de AQS mais usados em habitações são esquentadores, caldeiras, bombas de calor ar-água e 
termoacumuladores elétricos.  
 
3.2. PRODUÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS 
As fontes de produção de energias renováveis, de incorporação nos edifícios após uma intervenção às 
envolventes, são a energia solar, energia eólica, energia proveniente da biomassa e energia geotérmica. 
Neste subcapítulo apresenta-se algumas das soluções existentes como opções para melhorar a eficiência 
energética nas habitações. As vantagens da utilização de fontes renováveis além de serem virtualmente 
inesgotáveis, não são poluentes, à exceção da biomassa, não produzem GEE e podem ser localmente 
utilizados. 
 
3.2.1. ENERGIA SOLAR 
Portugal é um país privilegiado no que diz respeito à exposição solar com uma variação entre 2.200 e 
3.000 do número médio anual de horas de sol, ainda um pouco mal aproveitadas no nosso país. [15]  
Existem dois métodos de aproveitamento solar, são eles, os sistemas solares térmicos e os sistemas 
solares fotovoltaicos. [12] 
 
3.2.1.1. Sistemas solares térmicos 
Os sistemas solares térmicos são as soluções que mais se usam para aproveitamento da exposição solar 
que se tem em Portugal. Este tipo de sistema funciona aquecendo uma rede de tubagem com um fluido 
(ar ou água) no coletor e em seguida transfere e armazena essa energia térmica para um acumulador. As 
opções existentes para usar como medidas de melhoria de eficiência energética são a instalação de 
sistemas coletivos centralizados, sistemas coletivos com apoio individual, sistemas coletivos com apoio 
e depósito de acumulação individualizado e sistemas individuais. [16] 
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3.2.1.2. Sistemas solares fotovoltaicos 
O aquecimento através de sistemas solares fotovoltaicos faz-se através do uso de células fotovoltaicas, 
onde a energia solar é imediatamente convertida em energia elétrica. Como soluções tem-se a instalação 
de sistemas solares fotovoltaicos com ligação à rede onde a energia não utilizada é injetada na rede 
elétrica e instalação de sistemas solares fotovoltaicos sem ligação à rede em que a energia em excesso é 
acumulada em baterias. [16] 
 
3.2.2. BIOMASSA 
As medidas de eficiência energéticas relativas à utilização de biomassa referem-se a sistemas de 
aquecimento como recuperadores de calor e salamandras que utilizam a energia térmica da queima de 
biomassa, sendo esta então distribuída através de um fluido, por tubagens, às divisões onde se pretende 
aquecer podendo ainda funcionar como sistema para aquecimento de AQS. Estes sistemas para 
aquecimento reduzem em grande escala as necessidades para aquecimento melhorando muito 
significativamente a classe de eficiência energética das habitações como resultado da sua instalação. A 
biomassa existente para utilização nestes sistemas são a lenha (de origem florestal e seca ao ar), estilha 
(fragmentos provenientes do estilhaçamento da biomassa florestal), pellets (aglomerados de serrim e 
desperdícios da indústria transformadora da madeira) e briquetes (do mesmo processo das pellets mas 
com maiores dimensões). [12] 
 
3.2.3. EÓLICA 
Embora os aerogeradores de aproveitamento da energia proveniente do vento sejam mais usadas em 
grandes turbinas localizadas em terrenos isolados ou em alto mar existem também equipamentos de 
menor dimensões para produção de energia de utilização em edifícios de habitação. Estas turbinas de 
aplicação nas habitações dividem-se em turbinas eólicas de eixo horizontal, as mais utilizadas devido 
ao seu elevado desempenho e eficiência e as turbinas eólicas de eixo vertical que em comparação com 
a opção anterior são de manutenção elevada, incapacidade de auto-arranque e de menor rendimento. 
[16] 
 
3.2.4. GEOTÉRMICA 
O aproveitamento da energia proveniente da geotermia envolve o uso do solo como meio de calor onde 
as temperaturas rondam, no verão e no inverno, aproximadamente os 15.ºC. Esta energia pode ser 
extraída e utilizada através de diferentes mecanismos, através de um coletor geotérmico de captação 
horizontal que consiste numa rede de tubagens enterrados na horizontal e cobertos com terra e captação 
de calor geotérmico através de um coletor vertical usado principalmente quando a área de terreno não é 
suficiente para aplicação da solução anterior. [17] 
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4 
Apresentação dos edifícios estudados  

 
 
4.1. CASO DE ESTUDO 1 
4.1.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 
O caso de estudo 1 selecionado, para o estudo técnico-económico, é um edifício unifamiliar, construído 
em 2015, localizado na cidade de Vila do Conde, distanciado a menos de 5 Km da costa e com elevação 
de 17m acima do nível médio do mar, sendo confinado a Oeste e Este por um edifício de habitação. 
Trata-se de uma moradia unifamiliar com 2 fachadas expostas, composta por 4 pisos acima do solo em 
forma de rés-do-chão, 1º, 2º e aproveitamento de sótão. A fração em estudo apresenta tipologia T3 com 
uma área útil de 287,65 m2 e pé-direito médio de 2,90 m, sendo constituída por espaços não úteis (ENU) 
nomeadamente a garagem, o desvão de cobertura e os edifícios adjacentes. A produção de águas quentes 
sanitárias (AQS) é assegurada por painéis solares instalados na cobertura ligados a um acumulador, não 
sendo a fração dotada de qualquer sistema de aquecimento ou arrefecimento. 
Os dados climáticos a considerar para efeitos de cálculo estão definidos na tabela 4. 
 
 

Tabela 4 - Dados Climáticos do Caso de Estudo 1 
Dados Climáticos 

Zona Climática de Inverno I1 
Distância à costa <5 Km 

Nº de graus-dias de aquecimento 1127 
Duração da estação de aquecimento 6,0 
Duração da estação de arrefecimento 4,0 

Zona climática de Verão V2 
 
Para que seja possível calcular as perdas pela envolvente do edifício em estudo é necessário determinar 
os seus dados geométricos. Na tabela 5 são apresentados, de todos os seus elementos, as suas áreas e 
coeficientes de transmissão térmica utilizados para obtenção da classificação energética, assim como, 
na tabela 6, são apresentadas as soluções dos vãos envidraçados aplicados no edifício. 
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Tabela 5 – Soluções Construtivas do Caso de Estudo 1 
Designação Descrição Área 

(m2) 
U 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 1 Parede exterior dupla com isolamento na caixa-de-ar constituída por 

reboco de 0,02 m, tijolo de 0,11 m, isolamento térmico do tipo XPS de 
0,04 m, tijolo de 0,11 m e reboco de 0,02 m. 

172,65 0,55 

PDE 2 Parede exterior simples com isolamento pelo interior constituída por 
granito de 0,45 m, isolamento térmico do tipo lã de rocha de 0,05 m e 

placa de gesso de 0,013 m. 
67,80 0,68 

PDI 1 Parede interior dupla com isolamento na caixa-de-ar constituída por 
reboco de 0,02 m, tijolo de 0,11 m, isolamento térmico do tipo lã de 

rocha de 0,05 m, tijolo de 0,11 m e reboco de 0,02 m. 
223,00 0,55 

PDI 2 Parede interior simples constituída por reboco de 0,02m, tijolo de 0,11 
m e reboco de 0,02 m. 

38,50 1,77 

CBE 1 Cobertura exterior com isolamento pelo exterior constituído por godo 
de 0,05 m, tela asfáltica de 0,002 m, isolamento térmico do tipo XPS 

de 0,04 m, betão de regularização de 0,05 m, laje aligeirada e placa de 
gesso de 0,013 m. 

66,40 0,58 

CBI 1 Cobertura interior com isolamento no desvão constituída por betão de 
regularização de 0,10 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,04 m, 

laje aligeirada e reboco de 0,02 m. 
38.25 0,62 

PVI 1 Pavimento interior com isolamento no ENU constituído por betão de 
regularização de 0,10 m, laje aligeirada, isolamento térmico do tipo lã 

de rocha de 0,05 m e placa de gesso com 0,013 m. 
83,70 0,80 

 
Tabela 6 - Descrição dos Vãos Envidraçados do Caso de Estudo 1 

Designação Descrição Tipo de proteção U 
(W/(m2.ºC)) 

ENV 1 Vão simples em caixilharia de madeira, de vidro duplo 
(6+16+6). 

Portadas 
interiores. 

1,50 

 
Nas figuras 5, 6 e 7 são apresentados alçados posterior e principal, cortes longitudinal e transversal e 
plantas do edifício designado como caso de estudo 1. 
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Figura 5 – Alçados posterior e principal do Caso de Estudo 1 

 
Figura 6 – Cortes longitudinal e transversal do Caso de Estudo 1 
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Figura 7 – Plantas do Caso de Estudo 1 

 
4.1.2. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA  
Este edifício possui uma certificação energética segundo os requisitos aplicáveis em 2015, sendo que 
obteve uma classificação energética Classe B com um rácio Ntc/Nt de 0,74 como demonstrada no 
balanço energético na figura 8. 

 
Figura 8 – Balanço Energético do Caso de Estudo 1 (ano de referência 2013) 
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4.2. CASO DE ESTUDO 2 
4.2.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 
O segundo caso de estudo, um edifício unifamiliar, construído em 2013, localizado em Apúlia, 
distanciado a menos de 5 Km da costa e com elevação de 25 m acima do nível médio do mar. Trata-se 
de uma moradia unifamiliar com 4 fachadas expostas, composta por 1 piso acima do solo em forma de 
rés-do-chão. A fração em estudo apresenta tipologia T3+1 com uma área útil de 212,70 m2 e pé-direito 
médio de 2,60 m, sendo constituída por ENU nomeadamente o desvão de cobertura. A produção de 
AQS é assegurada por painéis solares instalados na cobertura ligados a um acumulador, não sendo a 
fração dotada de qualquer sistema de aquecimento ou arrefecimento. 
Os dados climáticos a considerar para efeitos de cálculo estão definidos na tabela 7. 
 

Tabela 7 – Dados Climáticos do Caso de Estudo 2 
Dados Climáticos 

Zona Climática de Inverno I2 
Distância à costa <5 Km 

Nº de graus-dias de aquecimento 1301 
Duração da estação de aquecimento 6,7 
Duração da estação de arrefecimento 4,0 

Zona climática de Verão V2 
 
Para que seja possível calcular as perdas pela envolvente do edifício em estudo é necessário determinar 
os seus dados geométricos. Nas tabelas 8 e 9 são apresentados, de todos os seus elementos, as suas áreas 
e coeficientes de transmissão térmica utilizados para obtenção da classificação energética, assim como 
as soluções dos vãos envidraçados aplicados no edifício. 
 

Tabela 8 – Soluções Construtivas do Caso de Estudo 2 
Designação Descrição Área 

(m2) 
U 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 1 Parede exterior dupla com isolamento na caixa-de-ar constituída por 

reboco de 0,006 m, isolamento térmico do tipo EPS de 0,04 m, tijolo 
de 0,20 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,04 m, tijolo de 0,09 m 

e reboco de 0,02 m. 

89,50 0,32 

PDE 2 Parede exterior dupla com isolamento na caixa-de-ar constituída por 
granito de 0,05 m, tijolo de 0,20 m, isolamento térmico do tipo XPS de 

0,04 m, tijolo de 0,09 m e reboco de 0,02 m. 
12,10 0,49 

CBI 1 Cobertura interior com isolamento pelo exterior constituída por betão 
de regularização de 0,05 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,10 m, 

laje aligeirada e placa de gesso de 0,013 m. 
212,70 0,31 
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Tabela 9 – Descrição dos Vãos Envidraçados do Caso de Estudo 2 

Designação Descrição Tipo de proteção U 
(W/(m2.ºC)) 

ENV 1 Vão simples em caixilharia metálica de correr com corte 
térmico de vidro duplo incolor (6+12+5). 

Persiana exterior 
de cor clara. 

2,60 

ENV 2 Vão simples em caixilharia metálica fixa com corte térmico 
de vidro duplo colorido na massa (6+12+5). 

Sem proteção. 3,50 

 
Nas figuras 9, 10, 11 e 12 apresenta-se os alçados principal e posterior, o corte longitudinal e a planta 
do edifícios do caso de estudo 2. 

 
Figura 9 – Alçado Principal do Caso de Estudo 2 

 
Figura 10 – Alçado Posterior do Caso de Estudo 2 
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Figura 11 – Corte longitudinal do Caso de Estudo 2 

 

 
Figura 12 – Planta do Caso de Estudo 2 
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4.2.2. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA  
Este edifício possui uma certificação energética segundo os requisitos aplicáveis entre 2013 e os novos 
requisitos de 2016, sendo que obteve uma classificação energética Classe B com um rácio Ntc/Nt de 
0,72 como demonstrada na figura 13. 

 
Figura 13 – Balanço Energético do Caso de Estudo 2 (ano de referência 2013) 

 
4.3. CASO DE ESTUDO 3 
4.3.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 
O caso de estudo 3 selecionado, é um edifício unifamiliar, construído em 2016, no entanto tendo sido 
dimensionado com os requisitos de 2013 visto o processo de licenciamento ter sido iniciado antes da 
entrada em vigor das novas exigências, localizado na cidade da Póvoa de Varzim, distanciado a menos 
de 5 Km da costa e com elevação de 4 m acima do nível médio do mar, sendo confinado a Norte e Sul 
por edifícios de habitação. Trata-se de uma moradia unifamiliar com 2 fachadas expostas, composta por 
2 pisos acima do solo em forma de rés-do-chão e 1º andar. A fração em estudo apresenta tipologia T3 
com uma área útil de 117,15 m2 e pé-direito médio de 2,50 m, sendo constituída por ENU, 
nomeadamente, a garagem, o desvão de cobertura e os edifícios adjacentes. A produção de AQS é 
assegurada por esquentador a gás propano, não sendo a fração dotada de qualquer sistema de 
aquecimento ou arrefecimento. 
Os dados climáticos a considerar para efeitos de cálculo estão definidos na tabela 10. 
 

Tabela 10 – Dados Climáticos do Caso de Estudo 3 
Dados Climáticos 

Zona Climática de Inverno I1 
Distância à costa <5 Km 

Nº de graus-dias de aquecimento 1106 
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Duração da estação de aquecimento 6,0 
Duração da estação de arrefecimento 4,0 

Zona climática de Verão V2 
 
Para que seja possível calcular as perdas pela envolvente do edifício em estudo é necessário determinar 
os seus dados geométricos. Nas tabelas 11 e 12 são apresentados, de todos os seus elementos, as suas 
áreas e coeficientes de transmissão térmica utilizados para obtenção da classificação energética, assim 
como as soluções dos vãos envidraçados aplicados no edifício. 
 

Tabela 11 – Soluções Construtivas do Caso de Estudo 3 
Designação Descrição Área 

(m2) 
U 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 1 Parede exterior simples com isolamento pelo exterior constituída por 

reboco de 0,006 m, isolamento térmico do tipo EPS de 0,05 m, bloco 
térmico de 0,25 m e reboco de 0,02 m. 

45,25 0,39 

PVE 1 Pavimento exterior com isolamento pelo exterior constituído por betão 
de regularização de 0,10 m, laje aligeirada, isolamento térmico do tipo 

EPS de 0,06 m e reboco de 0,006 m. 
0,65 0,51 

CBE 1 Cobertura exterior com isolamento pelo interior constituída por betão 
de regularização de 0,10 m, laje aligeirada, isolamento térmico do tipo 

lã de rocha de 0,04 m e placa de gesso de 0,013 m. 
3,65 0,66 

CBE 2 Cobertura interior com isolamento pelo exterior constituída por godo 
de 0,05 m, geotêxtil de 0,001 m, tela asfáltica de 0,002 m, isolamento 
térmico do tipo XPS de 0,06 m, betão de regularização de 0,05 m, laje 

aligeirada e placa de gesso de 0,013 m. 

10,45 0,44 

 
Tabela 12 – Descrição dos Vãos Envidraçados do Caso de Estudo 3 

Designação Descrição Tipo de proteção U 
(W/(m2.ºC)) 

VE 1 Vão simples em caixilharia metálica de correr com corte 
térmico de vidro duplo (6+16+4). 

Cortinas interiores 
de cor clara. 

2,70 

 
São apresentados nas figuras 14, 15 e 16 os cortes longitudinal e transversal e as plantas do rés-do-chão 
e andar assim como o alçado principal do caso de estudo 3. 
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Figura 14 – Cortes longitudinal e transversal do Caso de Estudo 3 

 

 
Figura 15 – Planta do RC e Andar do Caso de estudo 3 
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Figura 16 – Alçado Principal do Caso de Estudo 3 

 
4.3.2. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA COM REQUISITOS DE 2013 
A classificação energética obtida para este caso de estudo, sendo ele um edifício novo sujeito aos 
requisitos de 2013, foi Classe B com um rácio Ntc/Nt de 0,71 como demonstrada na figura 17. 

 
Figura 17 – Balanço Energético do Caso de Estudo 3 (ano de referência 2013) 
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4.4. CASO DE ESTUDO 4 
4.4.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 
O caso de estudo 4 selecionado, é um edifício unifamiliar, construído em 2016, localizado em Navais, 
distanciado a menos de 5 Km da costa e com elevação de 26m acima do nível médio do mar. Trata-se 
de uma moradia unifamiliar com 4 fachadas expostas, composta por 1 pisos acima do solo em forma de 
rés-do-chão. A fração em estudo apresenta tipologia T3 com uma área útil de 250,38 m2 e pé-direito 
médio de 2,72 m, sendo constituída por ENU nomeadamente a garagem, o desvão de cobertura e uma 
cozinha regional. A produção de AQS é assegurada por painéis solares do tipo Kit solar apoiados por 
uma bomba de calor a eletricidade, sendo a fração dotada de um recuperador de calor na sala como 
sistema de aquecimento. A fração em estudo não possui nenhum sistema de arrefecimento instalado. 
Os dados Climáticos a considerar para efeitos de cálculo estão definidos na tabela 13. 
 

Tabela 13 – Dados Climáticos do Caso de Estudo 4 
Dados Climáticos 

Zona Climática de Inverno I1 
Distância à costa <5 Km 

Nº de graus-dias de aquecimento 1141 
Duração da estação de aquecimento 6,1 
Duração da estação de arrefecimento 4,0 

Zona climática de Verão V2 
 
 
Para que seja possível calcular as perdas pela envolvente do edifício em estudo é necessário determinar 
os seus dados geométricos. Nas tabelas 14 e 15 são apresentados, de todos os seus elementos, as suas 
áreas e coeficientes de transmissão térmica utilizados para obtenção da classificação energética, assim 
como, as soluções dos vãos envidraçados aplicados no edifício. 
 
 

Tabela 14 – Soluções Construtivas do Caso de Estudo 4 
Designação Descrição Área 

(m2) 
U 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 1 Parede exterior dupla com isolamento pelo exterior e repartido na 

caixa-de-ar constituída por reboco de 0,02m, isolamento térmico do 
tipo EPS de 0,02 m, tijolo de 0,11 m, isolamento térmico do tipo XPS 

de 0,04 m, tijolo de 0,15 m e reboco de 0,02 m. 

152,42 0,37 

PVE 1 Pavimento exterior com isolamento pelo interior constituído por betão 
de regularização de 0,05 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,04 m 

e laje aligeirada de 0,20 m. 
5,60 0,61 
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CBE 1 Cobertura exterior com isolamento pelo exterior constituía por Godo 
de 0,05 m, geotêxtil de 0,001 m, tela asfáltica de 0,002 m, isolamento 
térmico do tipo XPS de 0,06 m, betão de regularização de 0,05 m, laje 

aligeirada e reboco de 0,02 m. 

9,25 0,43 

PDI 1 Parede interior simples com isolamento pelo exterior constituída por 
reboco de 0,02 m, tijolo de 0,11 m, isolamento térmico do tipo XPS de 

0,02 m e reboco de 0,02 m. 
29,37 0,92 

PVI 2 Pavimento interior com isolamento pelo interior constituído por betão 
de regularização de 0,05 m, isolamento térmico de 0,04 m e laje 

aligeirada. 
294,20 0,57 

CBI 1 Cobertura interior com isolamento térmico pelo exterior constituída 
por betão de regularização de 0,05 m, isolamento térmico do tipo XPS 

de 0,06 m, laje aligeirada e placa de gesso de 0,013 m. 
233,25 0,46 

 
Tabela 15 – Descrição dos Vãos Envidraçados do Caso de Estudo 4 

Designação Descrição Tipo de proteção U 
(W/(m2.ºC)) 

VE 1 Vão simples em caixilharia metálica, com corte térmico, de 
vidro duplo incolor (6+16+6). 

Brisas solares 
exteriores de cor 

escura. 
2,10 

VE 2 Vão simples em caixilharia metálica, com corte térmico, de 
vidro duplo incolor (6+16+6). 

Sem proteção. 2,90 

 
São apresentados nas figuras 118, 19, 20 e 21 o corte longitudinal, alçados principal e posterior e plantas 
do caso de estudo 4. 

 
Figura 18 – Corte longitudinal do Caso de Estudo 4 

 



Estudo do impacto das novas exigências regulamentares no domínio da energia em edifícios de habitação 
 

28 

 
Figura 19 – Alçado Principal do Caso de Estudo 4 

 
Figura 20 – Alçado Posterior do Caso de Estudo 4 

 

 
Figura 21 – Plantas do Caso de Estudo 4 
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4.4.2. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA COM REQUISITOS DE 2013 
A classificação energética obtida para este edifício segundo os requisitos impostos a partir de 2013 foi 
Classe A com um rácio Ntc/Nt de 0,42 como demonstra a figura 22. 

 
Figura 22 – Balanço Energético do Caso de Estudo 4 (ano de referência 2013) 

 
4.5. CASO DE ESTUDO 5 
4.5.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 
O caso de estudo 5 selecionado, é um edifício composto por várias frações destinadas a habitação 
unifamiliar, construído em 2015, localizado na cidade da Póvoa de Varzim, distanciado a menos de 5 
Km da costa e com elevação de 23 m acima do nível médio do mar. Trata-se de uma edifício, composto 
por 2 pisos acima do solo, e um abaixo do solo, em forma de rés-do-chão e 1º e cave destinada a arrumos 
e garagem. O caso de estudo é constituído por 8 frações de tipologias T3 (2 frações) e T2 (6 frações), 
sendo constituída por ENU nomeadamente a garagem e arrumos, o desvão de cobertura e a caixa de 
escadas comum. A produção de AQS é assegurada por painéis solares instalados na cobertura ligados a 
um acumulador acoplado aos mesmos, não sendo as frações dotadas de qualquer sistema de aquecimento 
ou arrefecimento. 
Os dados climáticos a considerar para efeitos de cálculo estão definidos na tabela 16. 

Tabela 16 – Dados Climáticos do Caso de Estudo 5 
Dados Climáticos 

Zona Climática de Inverno I1 
Distância à costa <5 Km 

Nº de graus-dias de aquecimento 1136 
Duração da estação de aquecimento 6,1 
Duração da estação de arrefecimento 4,0 

Zona climática de Verão V2 
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Para que seja possível calcular as perdas pela envolvente do edifício em estudo é necessário determinar 
os seus dados geométricos, neste caso de estudo serão apresentados todos os elementos do edifício na 
tabela 17, na tabela 18 apresenta-se todas as áreas das soluções construtivas e áreas úteis de cada fração 
em estudo no caso 5, assim como, na tabela 19, são apresentadas as soluções dos vãos envidraçados 
aplicados no edifício. 
 

Tabela 17 – Soluções Construtivas do Caso de Estudo 5 
Designação Descrição U 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 1 Parede exterior simples com isolamento pelo exterior constituída por reboco de 

0,006 m, isolamento térmico do tipo EPS de 0,04 m, bloco térmico de 0,25 m e 
reboco de 0,02 m. 

0,44 

PDI 1 Cobertura interior simples com isolamento pelo exterior constituída por reboco 
de 0,006 m, isolamento térmico do tipo EPS de 0,04 m, bloco acústico de 0,20 

m e reboco de 0,02 m. 
0,44 

CBE 1 Cobertura exterior com isolamento pelo exterior constituía por godo de 0,05m, 
geotêxtil de 0,001 m, tela asfáltica de 0,002 m, isolamento térmico do tipo XPS 
de 0,04 m, betão de regularização de 0,05 m, laje aligeirada e placa de gesso de 

0,013 m. 

0,58 

CBI 1 Cobertura interior com isolamento pelo exterior constituída por betão de 
regularização de 0,05 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,04 m, laje 

aligeirada e placa de gesso de 0,013 m. 
0,55 

CBI 2 Cobertura interior com isolamento pelo exterior constituída por betão de 
regularização de 0,05 m, isolamento térmico do tipo EPS de 0,04 m, laje 

aligeirada e placa de gesso de 0,013 m. 
0,60 

PVE 1 Pavimento exterior com isolamento pelo exterior constituído por betão de 
regularização de 0,10 m, laje aligeirada, isolamento térmico do tipo EPS de 

0,04 m e reboco de 0,006 m. 
0,60 

PVI 1 Pavimento interior com isolamento pelo interior constituído por betão de 
regularização de 0,10 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,03 m, laje 

aligeirada e reboco de 0,02 m. 
0,65 

 
Tabela 18 – Pé-direito e áreas das soluções de cada fração do Caso de Estudo 5 

Fração Área útil 
(m2) 

Pé-direito 
médio (m) 

PDE 1 
(m2) 

PDI 1 
(m2) 

CBE 1 
(m2) 

CBI 1 
(m2) 

CBI 2 
(m2) 

PVE 1 
(m2) 

PVI 1 
(m2) 

T2 RC Nasc. 83,90 2,48 27,80 26,80 - - - - 75,20 
T2 RC Norte Dir. 83,40 2,48 18,10 51,00 - - - - 83,40 
T2 RC Norte Esq. 79,60 2,48 14,20 26,90 - - - - 79,60 

T3 RC Nasc. 98,60 2,48 38,60 24,60 - - - - 88,00 
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T2 And. Nasc. 88,20 2,48 24,50 22,20 - 88,20 - 0,70 1,60 
T2 And. Norte Dir. 87,00 2,48 18,10 48,60 3,90 78,00  1,20 2,50 

T2 And. Norte 
Esq. 

83,20 2,48 11,60 22,60 3,90 78,00 - 1,20 2,50 

T3 And. Nasc. 102,20 2,48 36,50 20,40 - - 102,20 1,20 2,50 
 

Tabela 19 – Descrição dos Vãos Envidraçados do Caso de Estudo 5 
Designação Descrição Tipo de proteção U 

(W/(m2.ºC)) 
VE 1 Vão simples em caixilharia em PVC, de correr, com vidro 

duplo incolor (5+12+5). 
Persianas 

interiores de cor 
clara. 

2,00 

 
São apresentados nas figuras 23, 24, 25 e 26 o corte longitudinal, os alçados posterior e principal e 
plantas do caso de estudo 5. 

 
Figura 23 – Corte longitudinal do Caso de Estudo 5 

 
Figura 24 – Alçado Posterior do Caso de Estudo 5 
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Figura 25 – Alçado Principal do Caso de Estudo 5 

 

 
Figura 26 – Plantas do Caso de Estudo 5 

 
4.5.2. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA COM REQUISITOS DE 2013 
O caso de estudo 5 apresenta várias frações, cada uma com a sua classe energética, calculada em 2015, 
demonstrada na tabela 20 todos os resultados então obtidos.  
 

Tabela 20 – Classificação Energética das frações do Caso de Estudo 5 (ano de referência 2013) 
Fração T2 RC 

Nasc. 
T2 RC 

Norte Dir. 
T2 RC 

Norte Esq. 
T3 RC 
Nasc. 

T2 And. 
Nasc. 

T2 And. 
Norte Dir. 

T2 And. 
Norte Esq. 

T3 And. 
Nasc. 

Ntc/Nt 0,50 0,35 0,35 0,39 0,61 0,44 0,46 0,46 
Classe A A A A B A A A 
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4.6. CASO DE ESTUDO 6 
4.6.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 
O caso de estudo 6 selecionado, é um edifício unifamiliar, construído em 2015, localizado em Balazar, 
distanciado a mais de 5 Km da costa e com elevação de 43 m acima do nível médio do mar. Trata-se de 
uma moradia unifamiliar com 4 fachadas expostas, composta por 1 piso acima do solo em forma de rés-
do-chão. A fração em estudo apresenta tipologia T3 com uma área útil de 192,87 m2 e pé-direito médio 
de 2,56 m, sendo constituída por ENU nomeadamente o desvão de cobertura, o desvão sanitário e a casa 
das máquinas. A produção de AQS é assegurada por painéis solares de circulação forçada apoiados por 
caldeira a pellets que também funciona como sistema para aquecimento, não sendo a fração dotada de 
qualquer sistema de arrefecimento. 
Os dados climáticos a considerar para efeitos de cálculo estão definidos na tabela 21. 
 
 

Tabela 21 – Dados Climáticos do Caso de Estudo 6 
Dados Climáticos 

Zona Climática de Inverno I1 
Distância à costa >5 Km 

Nº de graus-dias de aquecimento 1168 
Duração da estação de aquecimento 6,1 
Duração da estação de arrefecimento 4,0 

Zona climática de Verão V2 
 
Para que seja possível calcular as perdas pela envolvente do edifício em estudo é necessário determinar 
os seus dados geométricos. Nas tabelas 22 e 23 são apresentados, de todos os seus elementos, as suas 
áreas e coeficientes de transmissão térmica utilizados para obtenção da classificação energética, assim 
como, as soluções dos vãos envidraçados aplicados no edifício. 
 
 

Tabela 22 – Soluções Construtivas do Caso de Estudo 6 
Designação Descrição Área 

(m2) 
U 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 1 Parede exterior dupla com isolamento repartido na caixa-de-ar 

constituída por reboco de 0,015 m, tijolo de 0,15 m, isolamento 
térmico do tipo XPS de 0,04 m, tijolo de 0,11 m e reboco de 0,015 m. 

160,00 0,52 

CBE 1 Cobertura exterior com isolamento pelo exterior constituída por betão 
de regularização de 0,04 m, laje aligeirada, e placa de gesso de 0,013 

m. 
9,78 0,63 
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CBI 1 Cobertura interior com isolamento pelo exterior constituída por betão 
de regularização de 0,03 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,06 m, 

betão de regularização de 0,03 m, laje aligeirada e placa de gesso de 
0,013 m. 

96,42 0,46 

PDI 1 Parede interior dupla com isolamento na caixa-de-ar constituída por 
reboco de 0,015 m, tijolo de 0,15 m, isolamento térmico do tipo XPS 

de 0,04 m, tijolo de 0,11 m e reboco de 0,015m. 
11,20 0,49 

PVI 1 Pavimento interior com isolamento pelo interior constituído por betão 
de regularização de 0,08 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,04 m, 

laje aligeirada e reboco de 0,015 m. 
112,50 0,54 

 
Tabela 23 – Descrição dos Vãos Envidraçados do Caso de Estudo 6 

Designação Descrição Tipo de proteção U 
(W/(m2.ºC)) 

VE 1 Vão simples em caixilharia metálica de correr com corte 
térmico de vidro duplo (6+16+4). 

Cortinas interiores 
de cor clara. 

2,70 

Os cortes, alçados principal e posterior e plantas do edifício em estudo são apresentados nas figuras 27, 
28, 29 e 30. 

 
Figura 27 – Cortes longitudinal e transversal do Caso de Estudo 6 
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Figura 28 Alçado Principal do Caso de Estudo 6 

 
Figura 29 – Alçado Posterior do Caso de Estudo 6 
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Figura 30 – Plantas do Caso de Estudo 6 

4.6.2. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA COM REQUISITOS DE 2013 
A classificação energética obtida para este caso de estudo sujeito aos requisitos de 2013, foi Classe B 
com um rácio Ntc/Nt de 0,56 como demonstrada na figura 31. 

 
Figura 31 – Balanço Energético do Caso de Estudo 6 (ano de referência 2013) 

 
4.7. CASO DE ESTUDO 7 
4.7.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 
O caso de estudo 7 selecionado, é um edifício unifamiliar, construído em 2016, localizado Estela, 
distanciado a menos de 5 Km da costa e com elevação de 25 m acima do nível médio do mar. Trata-se 
de uma moradia unifamiliar com 4 fachadas expostas, composta por 1 piso acima do solo em forma de 
rés-do-chão. A fração em estudo apresenta tipologia T3 com uma área útil de 165,40 m2 e pé-direito 
médio de 2,50 m, sendo constituída por ENU nomeadamente a garagem, o desvão de cobertura e a 
lavandaria. A produção de AQS é assegurada por painéis solares de circulação forçada apoiados por 
uma bomba de calor a eletricidade, não sendo a fração dotada de qualquer sistema de aquecimento ou 
arrefecimento. 
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Os dados climáticos a considerar para efeitos de cálculo estão definidos na tabela 24. 
 

Tabela 24 – Dados Climáticos do Caso de Estudo 7 
Dados Climáticos 

Zona Climática de Inverno I1 
Distância à costa <5 Km 

Nº de graus-dias de aquecimento 1106 
Duração da estação de aquecimento 6,1 
Duração da estação de arrefecimento 4,0 

Zona climática de Verão V2 
 
Para que seja possível calcular as perdas pela envolvente do edifício em estudo é necessário determinar 
os seus dados geométricos. Nas tabelas 25 e 26 são apresentados, de todos os seus elementos, as suas 
áreas e coeficientes de transmissão térmica utilizados para obtenção da classificação energética, assim 
como, as soluções dos vãos envidraçados aplicados no edifício. 
 

Tabela 25 – Soluções Construtivas do Caso de Estudo 7 
Designação Descrição Área 

(m2) 
U 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 1 Parede exterior dupla com isolamento repartido na caixa-de-ar 

constituída por reboco de 0,02 m, tijolo de 0,15 m, isolamento térmico 
do tipo XPS de 0,04 m, tijolo de 0,11 m e reboco de 0,02 m. 

105,10 0,39 

PVE 1 Pavimento exterior com isolamento pelo interior constituído por betão 
de regularização de 0,05 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,04 m, 

laje aligeirada e reboco de 0,02 m. 
43,17 0,61 

PDI 1 Parede interior simples constituída por reboco de 0,02 m, tijolo de 0,11 
m e reboco de 0,02 m. 

27,15 1,81 

PDI 2 Parede interior dupla com isolamento na caixa-de-ar constituída por 
reboco de 0,02 m, tijolo de 0,15 m, isolamento térmico do tipo XPS de 

0,04 m, tijolo de 0,11 m e reboco de 0,02 m. 
8,00 0,46 

PVI 1 Pavimento interior com isolamento térmico pelo interior constituído 
por betão de regularização de 0,05 m, isolamento térmico do tipo XPS 

de 0,04 m, laje aligeirada e reboco de 0,02 m. 
63,50 0,57 

CBI 2 Cobertura interior com isolamento pelo exterior constituída por godo 
de 0,05 m, geotêxtil de 0,001 m, tela asfáltica de 0,002 m, isolamento 
térmico do tipo XPS de 0,06 m, betão de regularização de 0,05 m, laje 

aligeirada e placa de gesso de 0,013 m. 

150,30 0,46 
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Tabela 26 – Descrição dos Vãos Envidraçados do Caso de Estudo 7 
Designação Descrição Tipo de proteção U 

(W/(m2.ºC)) 
VE 1 Vão simples em caixilharia metálica de correr com corte 

térmico de vidro duplo incolor (6+12+6). 
Estores exteriores 

de cor clara. 
2,60 

VE 2 Vão simples em caixilharia metálica com corte térmico de 
vidro duplo refletante (6+16+6). 

Sem proteção. 3,46 

 
Nas figuras 32, 33, 34 e 35 apresenta-se o corte longitudinal, alçados principal e posterior e plantas do 
caso de estudo 7. 

 
Figura 32 – Corte longitudinal do Caso de Estudo 7 

 

 
Figura 33 Alçado Principal do Caso de Estudo 7 
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Figura 34 – Alçado Posterior do Caso de Estudo 7 

 
Figura 35 – Plantas do Caso de Estudo 7 

 
4.7.2. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA COM REQUISITOS DE 2013 
A classificação energética obtida para este caso de estudo sujeito aos requisitos de 2013, foi Classe B 
com um rácio Ntc/Nt de 0,68 como demonstrada na figura 30. 
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Figura 36 – Balanço Energético do Caso de Estudo 7 (ano de referência 2013) 

 
4.8. CASO DE ESTUDO 8 
4.8.1. DESCRIÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO 
O caso de estudo 8 é um edifício unifamiliar, construído em 2015, localizado em terroso, distanciado a 
menos de 5 Km da costa e com elevação de 73 m acima do nível médio do mar. Trata-se de uma moradia 
unifamiliar com 4 fachadas expostas, composta por 1 pisos acima do solo em forma de rés-do-chão. A 
fração em estudo apresenta tipologia T2 com uma área útil de 167,00 m2 e pé-direito médio de 2,49 m, 
sendo constituída por ENU nomeadamente a garagem, o salão, o desvão de cobertura e o desvão 
sanitário. A produção de AQS é assegurada por painéis solares de circulação forçada apoiados por um 
acumulador, como sistema de aquecimento a fração dispõe de um fogão a lenha ligado a ventilo-
convetores instalados nas divisões principais, não sendo a fração dotada de qualquer sistema de 
arrefecimento. 
Os dados climáticos a considerar para efeitos de cálculo estão definidos na tabela 27. 
 

Tabela 27 – Dados Climáticos do Caso de Estudo 8 
Dados Climáticos 

Zona Climática de Inverno I1 
Distância à costa <5 Km 

Nº de graus-dias de aquecimento 1216 
Duração da estação de aquecimento 6,2 
Duração da estação de arrefecimento 4,0 

Zona climática de Verão V2 
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Para que seja possível calcular as perdas pela envolvente do edifício em estudo é necessário determinar 
os seus dados geométricos. Na tabela 28 apresenta-se todos os seus elementos construtivos, as suas áreas 
e coeficientes de transmissão térmica utilizados para obtenção da classificação energética, assim como, 
na tabela 29 as características dos vãos envidraçados usados no caso de estudo 8. 
 

Tabela 28 – Soluções Construtivas do Caso de Estudo 8 
Designação Descrição Área 

(m2) 
U 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 1 Parede exterior dupla com isolamento repartido na caixa-de-ar 

constituída por reboco de 0,02 m, tijolo de 0,15 m, isolamento térmico 
do tipo XPS de 0,04 m, tijolo de 0,11 m e reboco de 0,02 m. 

128,00 0,48 

PDI 1 Parede interior sem isolamento constituída por reboco de 0,02 m, tijolo 
de 0,11 m e reboco de 0,02 m. 

23,35 1,72 

PVI 1 Pavimento interior com isolamento pelo interior constituído por betão 
de regularização de 0,05 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,04 m 

e laje aligeirada. 
136,10 0,57 

CBI 1 Cobertura interior com isolamento pelo exterior constituída por betão 
de regularização de 0,05 m, isolamento térmico do tipo XPS de 0,08 m, 

laje aligeirada e placa de gesso de 0,013 m. 
145,54 0,37 

 
Tabela 29 – Descrição dos Vãos Envidraçados do Caso de Estudo 8 

Designação Descrição Tipo de proteção U 
(W/(m2.ºC)) 

VE 1 Vão simples em caixilharia metálica de correr com corte 
térmico de vidro duplo incolor (6+12+5). 

Estores exteriores 
de cor escura. 

2,60 

 
O corte longitudinal, alçados principal e posterior e planta do edifício em estudo são apresentados nas 
figuras 37, 38, 39 e 40. 
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Figura 37 – Corte longitudinal do Caso de Estudo 8 

 
Figura 38 – Alçado Principal do Caso de Estudo 8 

 
Figura 39 – Alçado Posterior do Caso de Estudo 8 
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Figura 40 – Planta do Caso de Estudo 8 

 
4.8.2. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA COM REQUISITOS DE 2013 
A classificação energética obtida para este caso de estudo, sujeito aos requisitos de 2013, foi Classe A+ 
com um rácio Ntc/Nt de 0,03 como demonstrada na figura 35. 

 
Figura 41 – Balanço Energético do Caso de Estudo 8 (ano de referência 2013) 
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5 
Impacto técnico-económico das novas 

exigências 
 
 
5.1. CASO DE ESTUDO 1 
5.1.1. APLICAÇÃO DAS NOVAS EXIGÊNCIAS 
Após aplicação das novas exigências ao edifício em estudo obteve-se uma classe energética classe C 
com rácio Rnt 1,02. Numa primeira análise verificou-se que alguns dos coeficientes de transmissão 
térmica (U) usados não são regulamentares à luz das novas exigências, como se demonstra na tabela 30 
juntamente com os máximos admissíveis para a zona climática correspondente a este projeto. 
 

Tabela 30 – Coeficientes de Transmissão térmica não regulamentares do Caso de Estudo 1 
Elemento U 

(W/(m2.ºC)) 
Umáx 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 1 0,55 0,50 
PDE 2 0,68 0,50 
CBE 1 0,58 0,40 
PDI 2 0,55 0,50 
CBI 1 0,62 0,40 

 
Verificou-se igualmente que além destes valores de U não se encontrarem dentro dos limites de 2016 
também as necessidades nominais anuais de energia para aquecimento (Nic) apresenta um valor acima 
do de referência (Ni), 43,64 kWh/ano para 36,41 kWh/ano. 

Tabela 31 – Balanço Energético do Caso de Estudo 1 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(kWh/ano) 
Ni 

(kWh/ano)  Nvc 
(kWh/ano) 

Nv 
(kWh/ano)  Rnt Classificação 

energética 
2013 43,64 54,81 Verifica 6,72 9,13 Verifica 0,74 B 
2016 43,64 36,41 Não 

Verifica 6,72 9,13 Verifica 1,02 C 
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Num primeiro estudo determinou-se a espessura de isolamento que seria necessário adicionar ao já 
existente nos elementos acima referidos para uma verificação dos coeficientes máximos. Observou-se 
que as novas exigências obrigam a um maior isolamento nas coberturas, na ordem dos 3 a 4 cm extra, 
duplicando assim o seu volume e consequentemente o seu custo. Nas envolventes exterior e interior, no 
que dizem respeito às paredes, é necessária a colocação de apenas 1 a 2 cm de isolamento. 
Após correção dos valores em questão obtém-se uma classe energética de rácio Rnt igual a 0,91 que 
corresponde a uma classe B-. Embora o valor Nic tenha reduzido ainda não é o suficiente para ser inferior 
ao valor de referência, 38,71 para 36,41. 
A segunda ação teve como objetivo reduzir Nic para nível aceitável, ou seja, inferior à referência, para 
tal foi necessário aumentar o isolamento além do necessário para verificação dos máximos, como se 
demonstra na tabela 32. 
 

Tabela 32 – Correção dos Coeficientes de Transmissão Térmica do Caso de Estudo 1 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 1 3 cm de XPS 0,38 
PDE 2 4 cm de XPS 0,39 
CBE 1 4 cm de XPS 0,36 
PDI 2 2 cm de lã de rocha 0,43 
CBI 1 5 cm de XPS 0,44 

 
Com estas alterações às envolventes do edifício a relação Nic≤Ni verifica-se e obtém-se uma classe B- 
com Rnt de 0,85.  
 
5.1.2. ALTERAÇÕES AO PROJETO 
Para se conseguir obter uma classe o mais próxima possível da determinada em 2013, com Rnt de 0,74, 
seria necessário que se aumentasse em pelo menos 8 cm de material de isolamento nas coberturas. Esta 
opção apenas permite obter uma classificação de classe B- com Rnt de 0,80, muito longe do objetivo, 
pelo que se optou pela instalação de um sistema para aquecimento. Esta solução consiste na instalação 
de um sistema para aquecimento através de um recuperador de calor a biomassa localizado na sala com 
distribuição ao longo do 1º piso, correspondente ao aquecimento de 29% da área útil total do edifício. 
Deste modo é possível obter-se uma classificação energética mais elevada comparativamente à de 2013, 
uma classe B com um rácio de Ntc/Nt de 0,72. 
 
5.1.3. CUSTO DAS SOLUÇÕES 
A análise do custo das intervenções foi executada seguindo valores médios aproximados de mercado 
para os elementos utilizados nas soluções e utilizando a folha de cálculo da ITeCons obtemos a redução 
aproximada na fatura elétrica anual. Na tabela 33 apresenta-se os valores parciais dos custos, a redução 
anual de consumo de eletricidade e, para comparação, os valores das necessidades Nic e Nvc dos grupos 
de soluções usadas. 
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Tabela 33 – Análise das implicações das soluções do Caso de Estudo 1 

Medida Custo parcial 
(€) 

Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Paredes 1581,35 300 -6,02 -0,15 
Coberturas 456,85 115 -2,07 -0,64 

Recuperador de 
calor 1500,00 415 +0,00 +0,00 

 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 3538,20

830 ≅ 4   2   
 
5.2. CASO DE ESTUDO 2 
5.2.1. APLICAÇÃO DAS NOVAS EXIGÊNCIAS 
Aplicando as novas exigências ao projeto em estudo do caso 2 obteve-se o valor de classificação 
energética de B- com um Rnt de 0,91. Verifica-se que além dos coeficientes de transmissão térmica do 
elemento PDE 2 e dos vãos envidraçados VE 1 e VE2 serem superiores aos máximos admitidos, também 
o valor das necessidades de aquecimento, Nic, se encontra superior ao valor de referência, Ni. 

Tabela 34 – Coeficientes de Transmissão térmica não regulamentares do Caso de Estudo 2 
Elemento U 

(W/(m2.ºC)) 
Umáx 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 2 0,49 0,40 
VE 1 2,60 2,40 
VE 2 3,50 2,40 

 
Observou-se que neste caso de estudo como o dono de obra optou pelo investimento no isolamento na 
sua habitação, colocando maior quantidade de isolamento na sua envolvente, conduziu a uma melhor 
verificação dos coeficientes máximos dos elementos opacos tanto horizontais como verticais. 
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Tabela 35 – Balanço Energético do Caso de Estudo 2 em 2016 

 
Para que se verifiquem todas as exigências, a intervenção passa pela substituição total dos vãos 
envidraçados por outros cujos valores de Uwdn e U sejam inferiores aos máximos estipulados, como 
também pelo aumento em 2 cm de isolamento do tipo XPS no elemento PDE 2 reduzindo o seu valor 
de U para valor inferior ao máximo. 
 

Tabela 36 – Correção dos Coeficientes de Transmissão térmica do Caso de Estudo 2 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 2 2 cm de XPS 0,39 
 
De modo a corrigir os valores máximos dos vãos envidraçados é necessário substitui-los por outros cujos 
valores sejam inferiores, sendo para o VE 1 um Uwdn de 1,90 e para o VE 2 um U de 2,40. 
Após a intervenção no edifício, determina-se que a nova classe energética obtida passa a ser uma classe 
B- com Rnt de 0,85 em que todas as verificações regulamentares são satisfeitas. 
 
5.2.2. ALTERAÇÕES AO PROJETO 
Optou-se, neste caso, pela instalação de um recuperador de calor a biomassa na sala como sistema de 
aquecimento, cuja fração servida atua sobre 29% da sua área útil total, o que provoca uma redução do 
valor de Nic obtendo uma classificação energética B com Rnt de 0,71. 
Esta opção foi tomada devido à grande quantidade de isolamento já aplicado no edifício pelo dono de 
obra. Consegue-se assim compreender o grande impacto de sistemas de aquecimento a biomassa no 
sentido de redução das necessidades de aquecimento e por sua vez reduzindo também a relação Ntc/Nt. 
 
5.2.3. CUSTO DAS SOLUÇÕES 
Na tabela 37 são apresentados os custos parciais das soluções, usando valores médios aproximados de 
mercado, assim como a redução da fatura elétrica anual de cada um assim como uma comparação da 
evolução dos valores de Nic e Nvc comparados com os resultados obtidos em 2016. 
 
 
 
 

Ano de 
referência 

Nic (kWh/ano) Ni 
(kWh/ano) 

 Nvc 
(kWh/ano) 

Nv 
(kWh/ano) 

 Rnt Classificação 
energética 

2013 59,59 73,31 Verifica 3,96 9,76 Verifica 0,73 B 
2016 59,59 56,61 Não 

Verifica 
3,96 9,76 Verifica 0,91 B- 
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Tabela 37 – Análise das implicações das soluções do Caso de Estudo 2 
Medida Custo parcial 

(€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Paredes 27,80 10,00 -0,25 +0,00 
Porta 500,00 20,00 -0,58 +0,02 

Envidraçados 920,00 115,00 -5,28 +0,42 
Recuperador de 

calor 1500,00 340,00 +0,00 +0,00 
 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 2947,80

485 ≅ 6   1 ê   
 
Neste caso o período de retorno seria de 6 anos e 1 mês devido ao elevado investimento para uma menor 
redução da fatura elétrica. 
 
5.3. CASO DE ESTUDO 3 
5.3.1. APLICAÇÃO DAS NOVAS EXIGÊNCIAS 
No terceiro caso de estudo, aplicando as novas exigências, verifica-se que existe uma diminuição do 
valor de referência para as necessidades de energia para aquecimento provocando com que não seja 
satisfeita a verificação Nic≤Ni sendo que o valor para Ni é de 36,70 kWh/ano, levando a um rácio Rnt 
no valor de 1,00 correspondente a uma classe B-. 
 

Tabela 38 – Balanço Energético de Caso de Estudo 3 em 2016 

 
Constata-se que alguns dos elementos do edifício são dimensionados para valores de U que no contexto 
das novas exigências são superiores aos máximos admissíveis, são o caso do elemento PVE 1 com 0,51 
W/(m2.ºC) e o CBE 1 e CBE 2 com 0,66 W/(m2.ºC) e 0,44 W/(m2.ºC) respetivamente.  
 
 

Ano de 
referência 

Nic 
(kWh/ano) 

Ni 
(kWh/ano) 

 Nvc 
(kWh/ano) 

Nv 
(kWh/ano) 

 Rnt Classificação 
energética 

2013 36,70 56,06 Verifica 6,48 9,13 Verifica 0,71 B 
2016 36,70 35,93 Não 

Verifica 
6,48 9,13 Verifica 1,00 B- 
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Tabela 39 – Coeficientes de Transmissão térmica não regulamentares do Caso de Estudo 3 
Elemento U 

(W/(m2.ºC)) 
Umáx 

(W/(m2.ºC)) 
PVE 1 0,51 0,40 
CBE 1 0,66 0,40 
CBE 2 0,44 0,40 

 
De modo a serem corrigidos os valores que excedem os máximos tem-se de aumentar a espessura de 
isolamento existente nos elementos, no caso do pavimento exterior este terá de ser aumentado em 2 cm 
de isolamento do tipo XPS, na cobertura exterior 2 será 1 cm de isolamento do tipo XPS e na cobertura 
exterior 1 o isolamento aumenta em 4 cm de isolamento do tipo lã de rocha. Com estas alterações é 
possível obter valores de U inferiores aos máximos. 
 

Tabela 40 – Correção dos Coeficientes de Transmissão Térmica do Caso de Estudo 3 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PVE 1 2 cm de XPS 0,39 
CBE 1 4 cm de lã de rocha 0,39 
CBE 2 1 cm de XPS 0,40 

 
Observa-se que, com estas correções, a classe mantém-se para uma relação de Rnt de valor igual a 1,00. 
As condições de verificação aplicando estas soluções não satisfazem Nic≤Ni 
 
5.3.2. ALTERAÇÕES AO PROJETO 
Neste projeto é necessária uma intervenção que garanta uma classe semelhante à obtida em 2013, para 
tal é necessária a redução do valor de Nic. Essa redução passa pelo aumento do isolamento no elemento 
PDI 1 que se encontra em contacto com os edifícios adjacentes, no elemento CBI 1 e CBE 1. Consegue-
se com estas soluções um valor de Ntc/Nt de 0,88, no entanto, ainda classe B-. 
Opta-se pela instalação de um recuperador de calor a biomassa como sistema de aquecimento, localizado 
na sala, que garanta o aquecimento a pelo menos 46% da área útil total do edifício, com rendimento na 
ordem dos 0,89. 
Com o conjunto de todas as soluções escolhidas consegue-se obter uma melhoria de classificação 
energética, passando a ter um edifício com um valor de Rnt de 0,72 correspondente a uma classe B. 
 
5.3.3. CUSTO DAS SOLUÇÕES 
O custo associado a intervenção total e o período de retorno simples foram determinados utilizando na 
folha de cálculo do ITeCons a metodologia das medidas de melhoria que nos indica uma aproximação 
da redução na fatura elétrica anual. 
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Tabela 41 – Análise das implicações das soluções do Caso de estudo 3 
Medida Custo parcial 

(€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Pavimentos 1,30 5,00 -0,02 +0,00 
Coberturas 28,70 10,00 -0,31 -0,02 

Recuperador de 
calor 1500,00 230,00 +0,00 +0,00 

 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 1530,00

245 ≅ 6   3   
 
5.4. CASO DE ESTUDO 4 
5.4.1. APLICAÇÃO DAS NOVAS EXIGÊNCIAS 
 
No estudo deste edifício obtém-se, para as novas exigências, uma classificação energética de Rnt igual 
a 0,55 correspondente a uma classe B. Verifica-se que existem soluções construtivas em que os seus 
parâmetros térmicos ultrapassam os valores máximos permitidos. São o caso das coberturas exterior e 
interior com um valor de U de 0,43 e 0,46, dos pavimentos exteriores e interiores com valores de U de 
0,61 e 0,57 correspondentes e, por fim, a parede interior cujo ENU adjacente possui um btr igual a 1,0 
(cozinha regional) sendo o seu valor de U de 0,92, superior ao máximo permitido. 
 

Tabela 42 – Coeficientes de Transmissão térmica não regulamentares do Caso de Estudo 4 
Elemento U 

(W/(m2.ºC)) 
Umáx 

(W/(m2.ºC)) 
PVE 1 0,61 0,40 
CBE 1 0,43 0,40 
PVI 1 0,57 0,40 
CBI 1 0,46 0,40 
PDI 1 0,92 0,50 

 
Neste caso de estudo observa-se que, embora existam valores de U não regulamentares, os valores 
obtidos para as necessidades de aquecimento e de arrefecimento estão abaixo dos níveis de referência 
para o ano 2016 
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Tabela 43 – Balanço Energético do Caso de Estudo 4 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(kWh/ano) 
Ni 

(kWh/ano) 
 Nvc 

(kWh/ano) 
Nv 

(kWh/ano) 
 Rnt Classificação 

energética 
2013 27,99 58,93 Verifica 7,19 9,13 Verifica 0,42 A 
2016 27,99 42,36 Verifica 7,19 9,13 Verifica 0,55 B 

 
A intervenção inicial passa pela correção dos valores não regulamentares à luz das novas exigências, 
para que sejam aceites tem-se que aumentar a quantidade de isolamento existente nas soluções, sendo 
que no caso dos elementos PVE 1 e PDI 1 há a necessidade de se aumentar em 4 cm de isolamento do 
tipo XPS, para PVI 1 tem-se um aumento em 3 cm de isolamento do tipo XPS devido sobretudo à zona 
em contacto com o desvão sanitário com um btr de 1,00 e para as coberturas 1 cm e 2 cm de isolamento 
do tipo XPS para a exterior e interior respetivamente. 
 

Tabela 44 – Correção dos Coeficientes de Transmissão Térmica do Caso de Estudo 4 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PVE 1 4 cm de XPS 0,37 
PVI 1 3 cm de XPS 0,39 
CBE 1 1 cm de XPS 0,39 
CBI 1 2 cm de XPS 0,37 
PDI 1 4 cm de XPS 0,46 

 
5.4.2. ALTERAÇÕES AO PROJETO 
A classe obtida após correção dos coeficientes de transmissão térmica dos elementos deste edifício 
atinge o pretendido, classe A com um rácio Rnt de 0,46 em que os valores das necessidades nominais 
de energia útil para aquecimento anual, Niv, e para arrefecimento, Nvc, estão abaixo dos requisitos de 
verificação pelo que não são necessárias mais alterações. Note-se que isto só é possível devido à 
existência de um recuperador de calor a biomassa como sistema de aquecimento, para 25% da fração, o 
que provoca uma acentuada descida do valor de Nic e por sua vez diminuindo igualmente o valor de Ntc 
da relação Rnt=Ntc/Nt. 
 
 
5.4.3. CUSTO DAS SOLUÇÕES 
 
A análise do custo das intervenções foi executada seguindo valores médios aproximados de mercado 
para os elementos utilizados nas soluções e utilizando a folha de cálculo da ITeCons obtemos a redução 
aproximada na fatura elétrica anual. Na tabela 45 apresenta-se os valores parciais dos custos, a redução 
anual de consumo de eletricidade e, para comparação, os valores das necessidades Nic e Nvc dos grupos 
de soluções usadas. 
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Tabela 45 – Análise das implicações das soluções do Caso de Estudo 4 
Medida Custo parcial 

(€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Paredes 117,48 35 -1,00 +0,22 
Coberturas 475,75 65 -1,60 -0,32 
Pavimentos 689,06 108 -3,11 +0,71 

 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 1282,29

208 ≅ 6   2   
 
5.5. CASO DE ESTUDO 5 
5.5.1. T2 RC NASCENTE 
5.5.1.1. Aplicação das novas exigências 
A fração em estudo pertencente ao edifício do caso de estudo 5 obteve uma classificação energética, 
usando as novas exigências de 2016, classe B com um valor de Rnt de 0,66. Todas as soluções 
construtivas adotadas neste projeto encontram-se dentro dos limites estabelecidos para as exigências 
agora aplicadas. Analisando os dados obtido do cálculo da classe energética observa-se que todos as 
condições de verificação encontram-se dentro os limites de regulamentação, Nic≤Ni e Nvc≤Nv. 
A intervenção tem então como objetivo a obtenção de uma classificação energética o mais próxima 
possível da obtida nas anteriores exigências. 
 

Tabela 46 – Balanço Energético da fração T2 RC Nasc. do Caso de Estudo 5 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(kWh/ano) 
Ni 

(kWh/ano) 
 Nvc 

(kWh/ano) 
Nv 

(kWh/ano) 
 Rnt Classificação 

energética 
2013 26,54 49,38 Verifica 8,74 9,13 Verifica 0,51 A 
2016 26,54 31,78 Verifica 8,74 9,13 Verifica 0,66 B 

 
5.5.1.2. Alterações ao projeto 
A intervenção nesta fração passa pelo aumento do material de isolamento na fachada, no elemento PDE 
1 e suas pontes térmicas correspondentes. Além do aumento, em 3 cm de EPS, é necessário um reforço 
dos painéis solares térmicos, obtendo uma produção total de energia (Esolar) num valor próximo de 
1700 KWh/ano. Além destas soluções procede-se à modificação da proteção dos envidraçados, que 
numa outra fração seria necessária para verificação, do interior para o exterior passando de um valor de 
fator solar global (gT) de 0,32 para 0,02. 
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Tabela 47 – Alterações às soluções construtivas da fração T2 RC Nasc. do Caso de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 1 3 cm de EPS 0,32 
 
Aplicando as soluções adotadas a esta fração, melhora-se a classe energética para Rnt igual a 0,45, uma 
classe A, como se pretendia. 
 
5.5.1.3. Custo das Soluções 
A análise do custo das intervenções foi executada seguindo valores médios aproximados de mercado 
para os elementos utilizados nas soluções e o valor de redução no custo da fatura elétrica anual usando 
a folha de cálculo da ITeCons. Na tabela 48 apresenta-se os valores parciais dos custos das intervenções, 
a redução anual de consumo de eletricidade e as variações dos valores das necessidades Nic e Nvc dos 
grupos de soluções utilizadas para analisar o seu efeito. 
 

Tabela 48 – Análise das implicações das soluções da fração T2 RC Nasc. do Caso de Estudo 5 
Medida Custo 

parcial (€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Paredes 128,80 20 -1,36 +0,20 
Reforço painéis 

solares 650,00 105 +0,00 +0,00 
Alteração das 

proteções - 15 +0,00 -2,19 
 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 776,80

140 ≅ 5   6   
 
 
5.5.2. T3 RC NASCENTE 
5.5.2.1. Aplicação das novas exigências 
A fração T3 RC Nascente obteve para 2016 uma classificação energética classe B com um valor de Rnt 
de 0,51. Assim como na fração anterior todas as soluções construtivas adotadas neste projeto encontram-
se dentro dos limites estabelecidos para as exigências agora aplicadas, assim como as condições de 
verificação regulamentar, Nic≤Ni e Nvc≤Nv. 
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Tabela 49 – Balanço Energético da fração T3 RC Nasc. do Caso de Estudo 5 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(Kwh/ano) 
Ni 

(Kwh/ano) 
 Nvc 

(Kwh/ano) 
Nv 

(Kwh/ano) 
 Rnt Classificação 

energética 
2013 17,02 48,83 Verifica 7,20 9,13 Verifica 0,39 A 
2016 17,02 31,40 Verifica 7,20 9,13 Verifica 0,51 B 

 
5.5.2.2. Alterações ao projeto 
A intervenção nesta fração passa pelo aumento do material de isolamento na fachada, no elemento PDE 
1 e suas pontes térmicas planas correspondentes, visto ser um edifício com várias frações e haver a 
necessidade de manter a fachada limpa de qualquer desigualdade. Tem de ser aplicada a solução a toda 
a envolvente exterior, no caso, na parede exterior com 3 cm de isolamento térmico do tipo EPS e alterar 
a posição do interior para o exterior das proteções dos envidraçados passando de um valor de fator solar 
global (gT) de 0,17 para 0,02. 
 

Tabela 50 – Alterações às soluções construtivas da fração T3 RC Nasc. do Caso de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 1 3 cm de EPS 0,32 
 
Aplicando as soluções adotadas a esta fração obtém-se uma classificação energética de classe com um 
valor de Rnt igual a 0,45 equivalente a uma classe A. 
 
5.5.2.3. Custo das Soluções 
A análise do custo das intervenções foi executada seguindo valores médios aproximados de mercado 
para os elementos utilizados nas soluções e o valor de redução no custo da fatura elétrica anual usando 
a folha de cálculo da ITeCons. Na tabela 51 apresenta-se os valores parciais dos custos das intervenções, 
a redução anual de consumo de eletricidade e as variações dos valores das necessidades Nic e Nvc dos 
grupos de soluções utilizadas para analisar o seu efeito. 
 

Tabela 51 – Análise das implicações das soluções da fração T3 RC Nasc. do Caso de Estudo 5 
Medida Custo 

parcial (€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Paredes 177,20 25 -1,29 +0,08 
Alteração das 

proteções - 45 +0,00 -3,93 
 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
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=    çã  
çã    é  = 177,20

70 ≅ 2   6   
 
5.5.3. T2 RC NORTE DIREITO 
5.5.3.1. Aplicação das novas exigências 
Aplicando as novas exigências, esta fração obtém uma classificação energética de classe A com um 
valor de Rnt igual a 0,47. Da mesma forma como a fração anterior, todos os coeficientes de transmissão 
térmica da envolvente encontram-se dentro dos limites máximos estabelecidos para 2016 assim como 
as relações Nic≤Ni e Nvc≤Nv são comprovadas. 
 

Tabela 52 – Balanço Energético da fração T2 RC N. Dir. do Caso de Estudo 5 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(Kwh/ano) 
Ni 

(Kwh/ano) 
 Nvc 

(Kwh/ano) 
Nv 

(Kwh/ano) 
 Rnt Classificação 

energética 
2013 14,47 47,33 Verifica 7,75 9,13 Verifica 0,35 A 
2016 14,47 28,41 Verifica 7,75 9,13 Verifica 0,47 A 

 
5.5.3.2. Alterações ao projeto 
A intervenção nesta fração passa pelo aumento do material de isolamento na fachada, no elemento PDE 
1 e suas pontes térmicas planas correspondentes, visto ser um edifício com várias frações e haver a 
necessidade de manter a fachada limpa de qualquer desigualdade. Tem de ser aplicada a solução a toda 
a envolvente exterior, no caso, na parede exterior com 3 cm de isolamento térmico do tipo EPS e ainda 
alterar a posição do interior para o exterior das proteções dos envidraçados passando de um valor de 
fator solar global (gT) de 0,32 para 0,02. 
 

Tabela 53 – Alterações às soluções da fração T2 RC N. Dir. do Caso de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 1 3 cm de EPS 0,32 
 
Aplicando as soluções adotadas a esta fração obtém-se uma classificação energética de classe com um 
valor de Rnt igual a 0,44 equivalente a uma classe A. 
 
5.5.3.3. Custo das Soluções 
A análise do custo das intervenções foi executada seguindo valores médios aproximados de mercado 
para os elementos utilizados nas soluções e o valor de redução no custo da fatura elétrica anual usando 
a folha de cálculo da ITeCons. Na tabela 54_ apresenta-se os valores parciais dos custos das 
intervenções, a redução anual de consumo de eletricidade e as variações dos valores das necessidades 
Nic e Nvc dos grupos de soluções utilizadas para analisar o seu efeito. 
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Tabela 54 – Análise das implicações das soluções da fração T2 RC N. Dir. do Caso de Estudo 5 
Medida Custo 

parcial (€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Paredes 91,20 15 -0,83 +0,09 
Alteração das 

proteções 
- 15 +0,00 -2,74 

 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 91,20

30 ≅ 3   
 
5.5.4. T2 RC NORTE ESQUERDO 
5.5.4.1. Aplicação das novas exigências 
Na última fração do rés-do-chão, de igual modo, a classe energética determinada para as exigências em 
vigo em 2016 foi classe A de rácio Ntc/Nt de 0,47, em que todos os valores dos coeficientes térmicos 
assim como as condições de verificação regulamentares são satisfeitas. 
 

Tabela 55 – Balanço Energético da fração T2 RC N. Esq. do Caso de Estudo 5 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(Kwh/ano) 
Ni 

(Kwh/ano) 
 Nvc 

(Kwh/ano) 
Nv 

(Kwh/ano) 
 Rnt Classificação 

energética 
2013 12,55 42,16 Verifica 8,11 9,13 Verifica 0,35 A 
2016 12,55 24,29 Verifica 8,11 9,13 Verifica 0,47 A 

 
5.5.4.2. Alterações ao projeto 
Nesta fração é aplicada a solução no elemento PDE 1 e suas pontes térmicas planas correspondentes de 
um aumento de isolamento em 3 cm de EPS, aliado a uma alteração da posição das proteções dos vão 
envidraçados do interior para o exterior passando de um valor de fator solar global (gT) de 0,17 para 
0,02. Com estas alterações a classificação energética calculada encontra-se na classe A com um valor 
para o rácio Ntc/Nt de 0,44. 
 

Tabela 56 – Alterações às soluções construtivas da fração T2 RC N. Esq. do Caso de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 1 3 cm de EPS 0,32 
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5.5.4.3. Custo das Soluções 
A análise do custo das intervenções foi executada seguindo valores médios aproximados de mercado 
para os elementos utilizados nas soluções e o valor de redução no custo da fatura elétrica anual usando 
a folha de cálculo da ITeCons. Na tabela 57 apresenta-se os valores parciais dos custos das intervenções, 
a redução anual de consumo de eletricidade e as variações dos valores das necessidades Nic e Nvc dos 
grupos de soluções utilizadas para analisar o seu efeito. 
 

Tabela 57 – Análise das implicações das soluções da fração T2 RC N. Esq. do Caso de Estudo 5 
Medida Custo 

parcial (€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Paredes 62,36 10 -0,71 -0,93 
Alteração das 

proteções - 15 +0,00 -3,92 
 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 62,36

25 ≅ 2   6   
 
5.5.5. T3 ANDAR NASCENTE 
5.5.5.1. Aplicação das novas exigências 
A quinta fração do caso de estudo 5 a ser analisado obteve aplicando as exigências de 2016 uma classe 
B com valor de Rnt de 0,58. Nesta fração ao contrário das anteriores verifica-se que dois elementos 
construtivos não satisfazem os valores máximos regulamentares. O pavimento exterior ultrapassa o 
Umáx tendo um coeficiente de 0,60 W/(m2.ºC) e a cobertura interior em contacto com um ENU de btr 
superior a 0,70 igualmente com um valor de coeficiente de transmissão térmica de 0,60 W/(m2.ºC). 
 

Tabela 58 – Coeficientes de Transmissão térmica não regulamentares da fração T3 Andar Nasc. do 
Caso de Estudo 5 

Elemento U 
(W/(m2.ºC)) 

Umáx 
(W/(m2.ºC)) 

PVE 1 0,60 0,40 
CBI 1 0,60 0,40 

 
No balanço energético desta fração, determinado segundo as exigências de 2016, constata-se que as 
condições regulamentares de verificação, Nic≤Ni e Nvc≤Nv, são todas satisfeitas. 
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Tabela 59 – Balanço Energético da fração T3 Andar Nasc. do Caso de Estudo 5 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(kWh/ano) 
Ni 

(kWh/ano) 
 Nvc 

(kWh/ano) 
Nv 

(kWh/ano) 
 Rnt Classificação 

energética 
2013 24,87 48,48 Verifica 8,73 9,13 Verifica 0,46 A 
2016 24,87 33,04 Verifica 8,73 9,13 Verifica 0,58 B 

 
De modo a corrigir os coeficientes de transmissão térmica tem-se de aumentar a espessura do isolamento 
dos elementos PVE 1 e CBI 1 para um acréscimo de 3 cm de isolamento do tipo EPS, obtendo como 
valor de coeficiente de transmissão térmica 0,39 W/(m2.ºC) para ambos. 
 
Tabela 60 – Correção dos Coeficientes de Transmissão Térmica da fração T3 Andar Nasc. do Caso 

de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PVE 1 3 cm de EPS 0,39 
CBI 1 3 cm de EPS 0,39 

 
5.5.5.2. Alterações ao projeto 
Após a correção dos valores não regulamentares dos coeficientes de transmissão térmica, aplica-se a 
solução à fachada, acréscimo em 3cm de isolamento do tipo EPS no elemento PDE 1 e suas pontes 
térmicas correspondentes. Neste caso verifica-se a necessidade da alteração das proteções dos 
envidraçados do interior para o exterior devido ao aumento considerável do valor das necessidades 
nominais anuais de energia para arrefecimento para um nível superior ao valor de referência, 9,29 
kWh/ano, explicando assim a razão da escolha desta medida. 
 

Tabela 61 – Alterações às soluções construtivas da fração T3 Andar Nasc. do Caso de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 1 3 cm de EPS 0,32 
 
Aplicando estas soluções à fração em estudo é possível obter uma classificação energética de classe A 
com um rácio Rnt de 0,45. 
 
5.5.5.3. Custo das soluções 
A análise do custo das intervenções foi executada seguindo valores médios aproximados de mercado 
para os elementos utilizados nas soluções e o valor de redução no custo da fatura elétrica anual usando 
a folha de cálculo da ITeCons. Na tabela 62 apresenta-se os valores parciais dos custos das intervenções, 
a redução anual de consumo de eletricidade e as variações dos valores das necessidades Nic e Nvc dos 
grupos de soluções utilizadas para analisar o seu efeito. 
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Tabela 62 – Análise das implicações das soluções da fração T3 Andar Nasc. do Caso de Estudo 5 

Medida Custo 
parcial (€) 

Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Pavimento 4,80 5 -0,05 +0,02 
Cobertura 408,80 85 -4,78 +0,46 
Paredes 168,80 25 -1,33 +0,07 

Alteração das 
proteções - 55 +0,00 -4,04 

O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 582,40

170 ≅ 3   5   
 
5.5.6. T2 ANDAR NORTE ESQUERDO 
5.5.6.1. Aplicação das novas exigências 
Observa-se que, para as novas exigências, esta fração em estudo apresenta elementos construtivos com 
coeficientes de transmissão térmica acima dos valores máximos permitidos. Os elementos que não 
verificam essa condição são o pavimento exterior, a cobertura exterior e cobertura interior com valores 
de coeficiente de transmissão térmica de 0,60, 0,58 e 0,55 W/(m2.ºC), respetivamente. 
 
Tabela 63 – Coeficientes de Transmissão térmica não regulamentares da fração T2 Andar N. Esq. do 

Caso de Estudo 5 
Elemento U 

(W/(m2.ºC)) 
Umáx 

(W/(m2.ºC)) 
PVE 1 0,60 0,40 
CBE 1 0,58 0,40 
CBI 1 0,55 0,40 

 
As condições de regulamentação Nic≤Ni e Nvc≤Nv são satisfeitas nesta fração quando aplicadas as 
novas exigências. 

Tabela 64 – Balanço Energético da fração T2 Andar N. Esq. do Caso de Estudo 5 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(kWh/ano) 
Ni 

(kWh/ano) 
 Nvc 

(kWh/ano) 
Nv 

(kWh/ano) 
 Rnt Classificação 

energética 
2013 24,87 48,48 Verifica 8,73 9,13 Verifica 0,46 A 
2016 24,87 33,04 Verifica 8,73 9,13 Verifica 0,58 B 
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A correção dos valores dos coeficientes que não se encontram dentro dos limites estabelecidos para as 
novas exigências passa pelo aumento da espessura de isolamento térmico, no caso do pavimento e 
cobertura exterior um aumento em 3 cm de isolamento térmico do tipo EPS e na cobertura interior em 
3 cm de isolamento térmico do tipo XPS. 
 
Tabela 65 – Correção dos Coeficientes de Transmissão Térmica da fração T2 Andar N. Esq. do Caso 

de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PVE 1 3 cm de EPS 0,39 
CBE 1 3 cm de EPS 0,38 
CBI 1 3 cm de XPS 0,38 

 
5.5.6.2. Alterações ao projeto 
Após a correção dos valores dos coeficientes de transmissão térmica dos elementos PVE 1, CBE 1 e 
CBI 1, aplica-se a solução à fachada, acréscimo em 3cm de isolamento do tipo EPS no elemento PDE 1 
e suas pontes térmicas correspondentes e a alteração das proteções dos envidraçados do interior para o 
exterior passando de um valor de fator solar global (gT) de 0,17 para 0,02. 
 

Tabela 66 – Alterações às soluções construtivas da fração T2 Andar N. Esq. do Caso de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 1 3 cm de EPS 0,32 
 
Aplicando todas as soluções determinadas à fração em estudo é possível obter uma classe A com um 
rácio Rnt de 0,50. 
 
5.5.6.3. Custo das soluções 
A análise do custo das intervenções foi executada seguindo valores médios aproximados de mercado 
para os elementos utilizados nas soluções e o valor de redução no custo da fatura elétrica anual usando 
a folha de cálculo da ITeCons. Na tabela 67 apresenta-se os valores parciais dos custos das intervenções, 
a redução anual de consumo de eletricidade e as variações dos valores das necessidades Nic e Nvc dos 
grupos de soluções utilizadas para analisar o seu efeito. 
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Tabela 67 – Análise das implicações das soluções da fração T2 Andar N. Esq. do Caso de Estudo 5 
Medida Custo 

parcial (€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Pavimento 4,60 5 -0,07 +0,03 
Coberturas 249,60 55 -3,75 +0,23 

Paredes 64,60 10 -0,73 +0,09 
Alteração das 

proteções - 10 +0,00 -1,53 
 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 318,80

80 ≅ 4   
 
5.5.7. T2 ANDAR NORTE DIREITO 
5.5.7.1. Aplicação das novas exigências 
Nesta fração obteve-se para as novas exigências uma classificação energética de rácio Rnt de 0,44, classe 
A. Verifica-se que algumas das soluções construtivas usadas não verificam segundo os máximos 
regulamentares exigidos para o ano de 2016, igualmente como a fração anterior, o elemento PVE 1, 
CBE 1 e CBI 1. 
 

Tabela 68 – Coeficientes de Transmissão térmica não regulamentares do Caso de Estudo 5, fração 
T2 Andar N. Dir. 

Elemento U 
(W/(m2.ºC)) 

Umáx 
(W/(m2.ºC)) 

PVE 1 0,60 0,50 
CBE 1 0,58 0,40 
CBI 1 0,55 0,40 

 
Observou-se que no balanço energético as condições Nic≤Ni e Nvc≤Nv são comprovadas, havendo no 
entanto a necessidade de reduzir os valores dos coeficientes de transmissão térmica dos elementos 
identificados previamente para valores abaixo dos máximos admitidos. 
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Tabela 69 – Balanço Energético da fração T2 Andar N. Dir. do Caso de Estudo em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(kWh/ano) 
Ni 

(kWh/ano) 
 Nvc 

(kWh/ano) 
Nv 

(kWh/ano) 
 Rnt Classificação 

energética 
2013 19,21 43,30 Verifica 8,13 9,13 Verifica 0,44 A 
2016 19,21 26,64 Verifica 8,13 9,13 Verifica 0,58 B 

 
Para que se verifiquem os valores de U da envolvente tem-se de aumentar a quantidade de isolamento 
em 3 cm de isolamento térmico do tipo EPS no pavimento exterior e cobertura exterior e 3 cm de XPS 
na cobertura interior. 
Tabela 70 – Correção dos Coeficientes de Transmissão Térmica da fração T2 Andar N. Dir. do Caso 

de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PVE 1 3 cm de EPS 0,39 
CBE 1 3 cm de EPS 0,38 
CBI 1 3 cm de XPS 0,38 

 
5.5.7.2. Alterações ao projeto 
Além das correções necessárias aos elementos com coeficientes de transmissão térmica superior aos 
máximo, tem-se, como em todas as frações, aplicar um acréscimo de isolamento térmico do tipo EPS 
nas paredes exteriores e suas pontes térmicas planas correspondente numa espessura de 3 cm, e alterar 
a posição das proteções dos envidraçados do interior para o exterior passando de um valor de fator solar 
global (gT) de 0,17 para 0,02. 
 

Tabela 71 – Alterações às soluções construtivas da fração T2 Andar N. Dir. do Caso de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 1 3 cm de EPS 0,32 
 
A intervenção total a esta fração, correção dos valores de U dos elementos que não se encontram 
regulamentares, aumento da espessura do isolamento nas paredes exteriores s suas pontes térmicas 
planas e a alteração das proteções dos envidraçados do interior para o exterior, resultam numa 
classificação energética com rácio Ntc/Nt igual a 0,49, ou seja, passa para uma classe A. 
 
5.5.7.3. Custo das soluções 
A análise do custo das intervenções foi executada seguindo valores médios aproximados de mercado 
para os elementos utilizados nas soluções e o valor de redução no custo da fatura elétrica anual usando 
a folha de cálculo da ITeCons. Na tabela 72 apresenta-se os valores parciais dos custos das intervenções, 
a redução anual de consumo de eletricidade e as variações dos valores das necessidades Nic e Nvc dos 
grupos de soluções utilizadas para analisar o seu efeito. 
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Tabela 72 – Análise das implicações das soluções da fração T2 Andar N. Dir. do Caso de Estudo 5 

Medida Custo 
parcial (€) 

Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Pavimento 4,60 5 -0,06 +0,02 
Coberturas 249,60 55 -3,65 +0,21 

Paredes 91,20 15 -0,92 +0,10 
Alteração das 

proteções - 10 +0,00 -1,46 
 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 345,40

85 ≅ 4   1 ê   
 
5.5.8. T2 ANDAR NASCENTE 
5.5.8.1. Aplicação das novas exigências 
Por último, a fração em falta trata-se do T2 Andar Nascente que para este estudo, com base nas 
exigências de 2016, apresenta uma classe B- com um rácio Rnt igual a 0,78. 
 

Tabela 73 – Balanço Energético da fração T2 Andar Nasc. do Caso de Estudo 5 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(kWh/ano) 
Ni 

(kWh/ano)  Nvc 
(kWh/ano) 

Nv 
(kWh/ano)  Rnt Classificação 

energética 
2013 31,30 45,16 Verifica 8,85 9,13 Verifica 0,61 B 
2016 31,30 29,62 Não 

verifica 8,85 9,13 Verifica 0,78 B- 
 
Observa-se que para além desta fração possuir elementos construtivos com coeficientes de transmissão 
térmica superiores aos máximos, são o caso o pavimento exterior e cobertura interior, também a 
condição de verificação Nic≤Ni não é satisfeita, sendo o valor para as necessidades nominais de energia 
útil para aquecimento de 31,30 kWh/ano e o seu valor de referência apenas 29,62 kWh/ano. 
A correção dos coeficientes de transmissão térmicos são corrigidos, da mesma maneira como nas outras 
frações através do aumento da espessura dos seus isolamentos em 3 cm atingindo valores de U para o 
pavimento de 0,39 W/(m2.ºC) e para a cobertura interior de 0,38 W/(m2.ºC). 
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5.5.8.2. Alterações ao projeto 
Além das correções necessárias aos elementos com coeficientes de transmissão térmica superior aos 
máximo, tem-se, como em todas as frações, de aplicar um acréscimo de isolamento térmico do tipo EPS 
nas paredes exteriores e suas pontes térmicas planas correspondentes numa espessura de 3 cm, e alterar 
a posição das proteções dos envidraçados do interior para o exterior passando de um valor de fator solar 
global (gT) de 0,17 para 0,02. 
 

Tabela 74 – Alteração às soluções construtivas da fração T2 Andar Nasc. do Caso de Estudo 5 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 1 3 cm de EPS 0,32 
No final do estudo desta fração determina-se que a classificação energética obtida, após correção dos 
elementos da envolvente e alterações obrigatórias na fachada, é uma classe B com um valor para Rnt de 
0,67, próxima da classe calculada para as exigências de 2013, como era pretendido. 
 
5.5.8.3. Custo das soluções 
A análise do custo das intervenções foi executada seguindo valores médios aproximados de mercado 
para os elementos utilizados nas soluções e o valor de redução no custo da fatura elétrica anual usando 
a folha de cálculo da ITeCons. Na tabela 75 apresenta-se os valores parciais dos custos das intervenções, 
a redução anual de consumo de eletricidade e as variações dos valores das necessidades Nic e Nvc dos 
grupos de soluções utilizadas para analisar o seu efeito. 
 

Tabela 75 – Análise das implicações das soluções da fração T2 Andar Nasc. do Caso de Estudo 5 
Medida Custo 

parcial (€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Pavimento 2,80 5 -0,04 +0,01 
Cobertura 264,60 70 -4,38 -0,27 
Paredes 115,80 20 -1,24 +0,18 

Alteração das 
proteções 

- 10 +0,00 -1,28 

 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 383,20

105 ≅ 3   8   
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5.6. CASO DE ESTUDO 6 
5.6.1. APLICAÇÃO DAS NOVAS EXIGÊNCIAS 
Neste edifício obteve-se para as novas exigências uma classificação energética de rácio Rnt de 0,78, 
classe B-. Verifica-se que algumas das soluções construtivas usadas não verificam segundo os máximos 
regulamentares exigidos para o ano de 2016. 

Tabela 76 – Coeficientes de Transmissão térmica não regulamentares do Caso de Estudo 6 
Elemento U 

(W/(m2.ºC)) 
Umáx 

(W/(m2.ºC)) 
PDE 1 0,52 0,50 
CBE 1 0,63 0,40 
CBI 1 0,46 0,40 

 
Deparou-se que no balanço energético as verificações Nic≤Ni e Nvc≤Nv são comprovadas, havendo no 
entanto a necessidade de reduzir os valores dos coeficientes de transmissão térmica dos elementos PDE 
1, CBE 1 e CBE 2 para valores abaixo dos máximos. 
 

Tabela 77 – Balanço Energético do Caso de Estudo 6 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(kWh/ano) 
Ni 

(kWh/ano)  Nvc 
(kWh/ano) 

Nv 
(kWh/ano)  Rnt Classificação 

energética 
2013 29,53 48,69 Verifica 7,02 9,13 Verifica 0,58 B 
2016 29,53 32,37 Verifica 7,02 9,13 Verifica 0,78 B- 

 
Para que se verifiquem os valores de U da envolvente tem-se de aumentar a quantidade de isolamento 
em 1 cm de isolamento térmico do tipo XPS na parede exterior e nas suas pontes térmicas planas 
associadas, aumentar em 4 cm de isolamento térmico do tipo XPS na cobertura exterior e 2 cm na 
cobertura interior. 
 

Tabela 78 – Correções dos Coeficientes de Transmissão Térmica do Caso de Estudo 6 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PDE 1 1 cm de XPS 0,46 
CBE 1 4 cm de XPS 0,37 
CBI 1 2 cm de XPS 0,37 

 
Verifica-se que após correção destes valores, não há irregularidades na determinação da classificação 
energética passando, este edifício, a ter uma classe B com um valor de Rnt igual a 0,71. 
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5.6.2. ALTERAÇÕES AO PROJETO 
A classe obtida, embora seja a mesma que em 2013, tem um valor de Rnt ainda um pouco distante do 
anteriormente determinado. Para se aproximar esse valor de classificação energética é necessário numa 
segunda intervenção no projeto substituir a porta exterior existente com um U de 3,25 W/(m2.ºC) por 
outra com melhor comportamento térmico, e a um acréscimo em 3cm de isolamento no elemento PDE 
1 e nas suas pontes térmicas planas correspondentes. 
Esta intervenção vai reduzir o valor das necessidades de energia para aquecimento provocando 
igualmente o decréscimo do rácio Ntc/Nt que por sua vez resulta numa melhoria de classe energética, 
transpondo a um B de 0,64, mais próximo do previamente obtido. 
 
5.6.3. CUSTO DAS SOLUÇÕES 
O custo associado a intervenção total e o período de retorno simples foram determinados utilizando na 
folha de cálculo do ITeCons a metodologia das Medidas de Melhoria que nos indica a redução na fatura 
elétrica anual. 
 

Tabela 79 – Análise das implicações das soluções do Caso de Estudo 6 
Medida Custo parcial 

(€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Paredes 505,80 110 -3,37 +0,19 
Coberturas 231,96 45 -1,23 -0,22 

Portas 400 40 -1,22 +0,12 
 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 1137,76

195 ≅ 5   10   
 
5.7. CASO DE ESTUDO 7 
5.7.1. APLICAÇÃO DAS NOVAS EXIGÊNCIAS 
Obtém-se neste edifício, para as exigências de 2016, uma classe energética B- com um valor de Rnt de 
0,92. Analisando os valores dos coeficientes de transmissão térmica dos elementos constituintes das 
soluções construtivas adotadas que alguns destes não se encontram regulamentares, com valores 
inferiores ao novos máximos de 2016, como é o caso do pavimento exterior com um valor de U de 0,61 
W/(m2.ºC) assim como da cobertura interior de coeficiente igual a 0,46 W/(m2.ºC). Além dos valores de 
coeficientes de transmissão térmica observa-se que o valor de U para o vão envidraçado VE 2 encontra-
se acima do máximo permitido, 2,80 W/(m2.ºC). 
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Tabela 80 – Coeficientes de Transmissão térmica não regulamentares do Caso de Estudo 7 
Elemento U 

(W/(m2.ºC)) 
Umáx 

(W/(m2.ºC)) 
PVE 1 0,61 0,40 
CBI 1 0,46 0,40 
VE 2 3,46 2,80 

Verifica-se que a redução do valor de referência das necessidades de aquecimento impede a 
comprovação Nic≤Ni indispensável para uma verificação regulamentar. 

Tabela 81 – Balanço Energético do Caso de Estudo 7 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(kWh/ano) 
Ni 

(kWh/ano)  Nvc 
(kWh/ano) 

Nv 
(kWh/ano)  Rnt Classificação 

energética 
2013 41,90 54,32 Verifica 3,74 9,13 Verifica 0,68 B 
2016 41,90 37,87 Não 

verifica 3,74 9,13 Verifica 0,92 B- 
 
Para que os valores dos coeficientes de transmissão térmica dos elementos que estão acima dos máximos 
aumenta-se a espessura dos isolamentos desses elementos, sendo que para o pavimento exterior a 
espessura a acrescentar é de 4cm de isolamento térmico do tipo XPS e para a cobertura interior um 
acréscimo de 2 cm de isolamento térmico do tipo XPS, ainda a substituição do vão envidraçado por 
outro cujo valor de U se enquadre no máximo permitido. 
 

Tabela 82 – Correção dos Coeficientes de transmissão Térmica do Caso de Estudo 7 
Elemento Isolamento Ufinal (W/(m2.ºC)) 

PVE 1 4 cm de XPS 0,37 
CBI 1 2 cm de XPS 0,37 

 
Aplicando as novas soluções construtivas obteve-se uma diminuição do valor de Rnt para 0,84, 
permanecendo na classe B-, no entanto ainda subsiste a não confirmação da relação Nic≤Ni. 
 
5.7.2. ALTERAÇÕES AO PROJETO 
Para se melhorar a classe energética, aproximar ao rácio Rnt de 2013 e ainda verificar a relação Nic≤Ni 
substitui-se a caixilharia existente sem classe de permeabilidade ao ar, por outra com classe 3 de 
permeabilidade ao ar em todos os vãos envidraçados, conseguindo com que no cálculo da ventilação 
seja possível uma redução do seu valor de renovações horárias na ordem de 0,52 provocando uma 
redução das necessidades nominais anuais de aquecimento. Com esta solução consegue-se obter uma 
classificação energética com um valor de Rnt de 0,72 classe B muito próxima da obtida com a 
regulamentação de 2013. 
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5.7.3. CUSTO DAS SOLUÇÕES 
O custo associado a intervenção total e o período de retorno simples foram determinados utilizando na 
folha de cálculo do ITeCons a metodologia das Medidas de Melhoria que nos indica a redução na fatura 
elétrica anual. 
 

Tabela 83 – Análise das implicações das soluções do Caso de Estudo 7 
Medida Custo parcial 

(€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Pavimento 172,68 50 -1,59 +0,19 
Cobertura 300,60 50 -1,50 -0,25 

Vãos 
envidraçados 650,00 205 -7,27 +0,73 

 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 1123,28

195 ≅ 3   8   
 
5.8. CASO DE ESTUDO 8 
5.8.1. APLICAÇÃO DAS NOVAS EXIGÊNCIAS 
O edifício em estudo possui vários sistemas instalados, dentro dos quais um fogão a lenha ligado a 
ventilo-convetores nas divisões principais, neste caso, para aquecimento de 100% da área útil, razão 
pela qual o valor de Rnt, nas novas exigências, de 0,03 com um Ntc de apenas 2,88 kWh/ano. 
Neste edifício verifica-se que não existe nenhum elemento dimensionado cujo valor de coeficiente de 
transmissão térmica ultrapasse o valor limite máximo admissível para 2016. Embora todos os 
parâmetros térmicos se encontem dentro dos limites, a condição Nic≤Ni não é verificada. 
 

Tabela 84 – Balanço Energético do Caso de Estudo 8 em 2016 
Ano de 

referência 
Nic 

(kWh/ano) 
Ni 

(kWh/ano)  Nvc 
(kWh/ano) 

Nv 
(kWh/ano)  Rnt Classificação 

energética 
2013 53,18 65,41 Verifica 2,84 9,13 Verifica 0,03 A+ 
2016 53,18 47,73 Não 

verifica 2,84 9,13 Verifica 0,03 A+ 
 
5.8.2. ALTERAÇÕES AO PROJETO 
De modo a corrigir a condição de verificação das necessidades de aquecimento opta-se pela substituição 
da caixilharia existente por outra com classe 3 de permeabilidade ao ar, deste modo reduzindo as 
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renovações horárias para a ordem dos 0,66 melhorando e baixando o valor de Nic para 44,37 kWh/ano, 
obtendo então uma verificação de todos os parâmetros e condições necessárias para certificação 
energética. 
 
5.8.3. CUSTO DAS SOLUÇÕES 
O custo associado a intervenção total e o período de retorno simples foram determinados utilizando na 
folha de cálculo do ITeCons a metodologia das Medidas de Melhoria que nos indica a redução na fatura 
elétrica anual. 
 

Tabela 85 – Análise das implicações das soluções do Caso de Estudo 8 
Medida Custo parcial 

(€) 
Redução fatura 
elétrica (€/ano) 

Variação do 
Nic 

Variação do 
Nvc 

Caixilharias 360,00 5,00 -8,81 +0,87 
 
O período de retorno simples, aproximado ao mês, é calculado através da fórmula seguinte: 
 

=    çã  
çã    é  = 360,00

5 ≅ 72   
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6 
Estudo paramétrico  

 
 
6.1. CASOS DE ESTUDO E PARÂMETROS ALTERADOS 
Este estudo paramétrico vai englobar 4 dos casos de estudo selecionados para o estudo técnico-
económico do capítulo anterior. Estes casos são o 1, 4, 6 e 8, escolhidos aleatoriamente de entre a 
totalidade de projetos em estudo. 
O estudo paramétrico a executar consiste na alteração das condições em que os edifícios de cada caso 
de estudo se enquadram, sendo o primeiro parâmetro a alterar a localização. Tendo em conta a zona 
climática de cada caso de estudo (I1,V2), vai-se estudar o comportamento das soluções escolhidas para 
2016 tanto na zona climática I3 como na zona climática V3 e para isso vão-se utilizar as localizações de 
Bragança e de Faro.  
O segundo parâmetro a estudar é a inércia térmica, fazendo variar de forte para fraca ou de fraca para 
forte consoante cada edifício se enquadrar nesses termos, estuda-se assim o efeito que certas soluções 
construtivas, enquadradas com os edifícios em estudo, teriam no sentido da confirmação das verificações 
regulamentares. 
Por fim, num terceiro estudo, vai-se alterar a orientação do edifício de modo a que o alçado com maior 
área de envidraçados se oriente para sul, contabilizando os maiores ganhos, ou para norte, diminuindo 
os ganhos solares. (kWh/ano) 
Apresenta-se na tabela 86 os balanços energéticos obtidos no final do estudo técnico-económico com as 
soluções já adotadas para 2016 dos projetos selecionados 1, 4, 6 e 8. 
 

Tabela 86 – Balanço energético dos casos de estudo 1, 4, 6 e 8 
Caso de 
estudo 

Nic 
(kWh/ano) 

Ni 
(kWh/ano) 

Nvc 
(kWh/ano) 

Nv 
(kWh/ano) Classe 

1 35,59 36,41 5,93 9,13 B (0,72) 
4 22,36 42,36 7,81 9,13 A (0,46) 
6 23,77 32,37 7,13 9,13 B (0,64) 
8 44,37 47,73 3,71 9,13 A+ (0,03) 
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6.2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na tabela 87, apresenta-se um resumo dos cálculos efetuados para as diferentes localizações geográficas. 

Tabela 87 – Tabela resumo da alteração das localizações climáticas 
Caso de 
estudo Localização Nic Ni  Nvc Nv  Classe 

(Rnt) 

1 
Bragança 
(I3;V1) 95,19 84,56 Não 

verifica 4,04 5,06 Verifica B- (0,89) 
Faro 

(I1;V3) 21,57 18,44 Não 
verifica 11,18 18,97 Verifica B (0,73) 

4 
Bragança 
(I3;V1) 88,64 95,14 Verifica 3,50 5,06 Verifica B- (0,78) 

Faro 
(I1;V3) 9,35 22,90 Verifica 21,34 18,34 Não 

verifica A (0,49) 

6 
Bragança 
(I3;V1) 82,39 75,22 Não 

verifica 3,30 5,06 Verifica C (1,01) 
Faro 

(I1;V3) 11,55 16,87 Verifica 18,38 18,97 Verifica B (0,62) 

8 
Bragança 
(I3;V1) 123,62 100,78 Não 

verifica 1,40 5,06 Verifica A+ (0,02) 
Faro 

(I1;V3) 20,57 23,76 Verifica 14,22 18,97 Verifica A+ (0,21 
 
Verifica-se que no primeiro caso de estudo para a localização de Bragança há uma descida de 0,72 para 
0,89 da classificação energética, ou seja, para B- e os coeficientes de transmissão térmica dos elementos 
paredes e coberturas das envolventes interior e exterior calculados no capítulo 5 não verificam os 
máximos para uma zona de inverno 3, no entanto, nota-se que estes coeficientes estão muito próximos 
da verificação. No primeiro caso, é necessária uma nova intervenção de modo a corrigir estes 
coeficientes e atingir a verificação regulamentar necessária. No estudo para a localização em Faro, do 
mesmo modo da localização de Bragança, a relação Nic≤Ni não é cumprida, no entanto em relação aos 
coeficientes de transmissão térmica estes já se encontram dimensionados em excesso visto o máximo 
para o elemento PDE 1 ser 0,50 W/(m2.ºC) e no projeto tem-se um valor de U de 0,37 W/(m2.ºC) 
Verifica-se que, além da necessidade de diminuir as necessidades de aquecimento, também as de 
arrefecimento são elevadas o que pode conduzir a enorme desconforto no verão. A classificação para 
esta nova localização manteve-se no B com uma ligeira subida do valor de Rnt para 0,73.  
No caso de estudo 4 as soluções adotadas funcionam e verificam para a localização de Bragança à 
exceção da satisfação dos coeficientes máximos, como previsto para a zona climática I3 estes valores 
máximos são mais reduzidos em comparação com as outras zonas I2 e I1. A classificação energética 
obtida para esta localização reduz para 0,78, uma classe B-, muito longe do obtido para a zona climática 
I1. Para a localização de Faro, pertencente a uma zona climática V3 verifica-se que a classe se mantém 
em classe A com um rácio mais elevado na ordem dos 0,49, no entanto, sendo uma zona de clima V3, 
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as necessidades para arrefecimento estão superiores aos valores de referência, sendo para isso necessário 
intervencionar os envidraçados e aplicar soluções de redução de necessidades de arrefecimento. 
No caso de estudo 6, para a localização de Bragança, verifica-se que o valor de Rnt aumenta para 1,01 
correspondente a uma classe C, o que fica muito aquém do obtido para as exigências de 2013 e verifica-
se ainda que como nos casos anteriores alguns valores de coeficientes de transmissão térmica encontram-
se ligeiramente superiores aos máximos admissíveis. Além da descida de classificação energética nota-
se que as necessidades de energia para aquecimento encontram-se superiores aos valores de referência 
havendo a necessidade de proceder à redução deste valor. Para a localização de Faro verifica-se que a 
classificação energética melhora, para valores de Rnt de 0,62 em comparação com o obtido para a 
localização inicial de 0,64. Embora ambas as condições de verificação regulamentares Nic≤Ni e 
Nvc≤Nv sejam satisfeitas, observa-se que o valor das necessidades de arrefecimento encontram-se muito 
próximas do valor de referência, o que pode implicar um certo desconforto no verão, no entanto, o 
elemento construtivo da parede exterior encontra-se sobredimensionado, com um valor de U de 0,37 
W/(m2.ºC) para um valor máximo permitido de 0,50 W/(m2.ºC). 
Na última análise, caso de estudo 8, verifica-se que a classe energética passa do originalmente 
determinado 0,03 para 0,02 mantendo-se em classe A+, no entanto verifica-se uma necessidade de 
corrigir os coeficientes de transmissão térmica das PDE 1 e CBI 1, ainda a alteração dos vãos 
envidraçados designados como VE 1 que se encontram com um valor de Uwdn de 2,60 W/(m2.ºC), 
superior ao permitido na zona climática de Bragança. As condições de verificação das necessidades de 
energia para aquecimento não são satisfeitas, concluindo assim que as soluções construtivas adotadas 
para a localização inicial não são ainda suficientes para outras zonas climáticas. Para a localização de 
Faro as soluções adotadas funcionam verificando todas as condições necessárias, no entanto, o balanço 
energético sofreu um ligeiro aumento de valor de Rnt para o valor de 0,21, mantendo-se em classe A+. 
Na tabela 88, apresenta-se um resumo dos cálculos efetuados com variação da inércia. 

Tabela 88 – Tabela resumo da alteração das inércias 
Caso de 
estudo Inércia Nic Ni  Nvc Nv  Classe 

(Rnt) 
1 Forte 33,01 36,41 Verifica 2,47 9,13 Verifica B (0,63) 

4 Fraca 31,09 42,36 Verifica 13,28 9,13 Não 
verifica B (0,65) 

6 Fraca 30,39 32,37 Verifica 11,82 9,13 Não 
verifica B- (0,84) 

8 Fraca 50,03 47,73 Não 
verifica 8,78 9,13 Verifica A+ (0,11) 

 
Verifica-se no caso de estudo 1, como seria de esperar, que a alteração da inércia de fraca para forte 
melhora a resposta do edifício em reduzir as necessidades de aquecimento assim como as necessidades 
de arrefecimento, obtendo no final uma melhoria na eficiência energética do edifício, passando de uma 
classe B com valor de Rnt 0,72 para uma classe B com um valor de Rnt de 0,63. Conclui-se que 
diferentes soluções que aumentem a massa superficial útil e por sua vez a inércia dos edifícios resultam 
em melhores classes energéticas que por sua vez caracterizam edifícios mais confortáveis e mais 
eficientes. 
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No caso de estudo 4, nota-se, quando se altera a inércia de forte para fraca, uma redução de classe para 
a classe B aumentando o valor da relação Ntc/Nt para 0,65, além de a condição de verificação das 
necessidades de energia para arrefecimento não ser satisfeita também o valor do fator solar não verifica 
o máximo permitido para um edifício de inércia fraca na zona climática V2, igual a 0,10. Neste sentido 
a aplicação de soluções construtivas associadas a forras pesadas pelo interior impedindo a alteração de 
inércia, em reabilitação quando não é permitida a intervenção pelo exterior, é a melhor solução, 
perdendo no entanto área útil mas obtendo uma melhor eficiência energética. 
No caso de estudo 6, verifica-se que a passagem de inércia de forte para fraca provoca uma redução de 
classe energética passando de uma classe B com Rnt de 0,64 para uma classe B- de Rnt de 0,84. Além 
do visível agravamento da classe energética observa-se que a condição Nvc≤Nv não é satisfeita, 
concluindo que soluções construtivas ou medidas de reabilitação que traduzam uma redução de classe 
energética não são favoráveis no sentido de diminuírem a eficiência energética do edifício. 
Por fim, no caso de estudo 8, a alteração da classe de inércia de forte para fraca traduziu-se num aumento 
do valor de Rnt para 0,11, e ainda num aumento das necessidades de energia para aquecimento para 
50,03 kW/m2.ano, superior ao valor de referência não passando a ser satisfeita a condição necessária de 
o edifício ter necessidades de energia para aquecimento inferior às necessidades do edifício de 
referência. Verifica-se igualmente que alguns valores de gT não verificam o máximo admissível para um 
edifício de inércia fraca e para a zona climática V2. 
 
Na figura 36, apresentam-se as áreas de envidraçados presentes nos projetos em estudo segundo as 
orientações. 

 
Figura 42 – Orientações e áreas dos envidraçados nos projetos iniciais 

 
Na tabela 89, apresenta-se um resumo dos cálculos efetuados para diferentes orientações. 
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Tabela 89 – Tabela resumo das alterações das orientações dos envidraçados 
Caso de 
estudo Nic Ni  Nvc Nv  Classe 

(Rnt) 
1 34,97 36,41 Verifica 5,74 9,13 Verifica B (0,71) 
4 24,33 42,36 Verifica 6,59 9,13 Verifica A (0,48) 
6 18,75 32,37 Verifica 4,47 9.13 Verifica A (0,49) 
8 45,84 47,73 Verifica 4,33 9,13 Verifica A+ (0,03) 

 
O primeiro caso de estudo apresenta orientações nas quais os envidraçados estão voltados a Este e a 
Oeste. As áreas dos envidraçados neste edifício são idênticos, voltado a Este tem-se uma área de 19,95 
m2 e para Oeste uma área de 19,40 m2 como se pode verificar na figura 36, portanto nesta análise vai-se 
orientar os alçados principal e posterior para Norte e Sul. A tabela 89 demonstra os resultados desta 
análise paramétrica, onde se verifica que a modificação da orientação dos envidraçados pouco efeito 
tem sobre o projetado inicialmente, no entanto existe uma ligeira melhoria na classificação energética 
passando de 0,72 para 0,71 e uma simpática redução nos valores das necessidades de energia útil para 
aquecimento e arrefecimento. 
O caso de estudo quatro apresenta uma maior área de envidraçados orientados a Sudoeste e Noroeste, 
pelo que para o estudo a realizar a orientação vai ser alterada para Noroeste e Nordeste, verificando 
deste modo o efeito de uma redução de exposição solar. Esta redução da área de envidraçados voltada a 
Sul resulta, como verificado, num aumento das necessidades de energia para aquecimento em 1,97 e 
uma redução no valor das necessidades para arrefecimento em 1,22. A classificação energética mantem-
se em A com um maior valor de relação Ntc/Nt de 0,48. Além destas alterações aos valores das 
necessidades de energia verifica-se que o valor de fator solar do vão envidraçado VE 2, agora orientado 
a Sudeste, não satisfaz o máximo permitido. 
No sexto caso de estudo encontra-se orientada a Norte a maior área de envidraçados, numa relação de 
dez vezes superior em relação a Sul. Neste sentido altera-se de Norte para Sul a orientação avaliando 
assim o efeito de um aumento de exposição solar na classificação energética. Este caso de estudo serve 
para demonstrar a grande importância de se optar pela orientação de maior área de envidraçado a sul. 
Pode-se em comparação com a situação original verificar que há uma redução em ambos os valores das 
necessidades, aquecimento e arrefecimento, provocando uma redução do valor de Rnt para 0,49 o que 
implica uma melhoria de eficiência energética na habitação para uma classe A. 
Por último, o caso de estudo oito é constituído por envidraçados nos quatro alçados em quantidades 
iguais nos alçados orientados a Sul, Este e Oeste. Neste caso a Norte a área de envidraçados é de apenas 
3,00 m2, sendo então o estudo feito a análise da alteração da orientação do alçado com menor área de 
envidraçado a sul, originando uma diminuição de exposição solar. Neste caso de estudo verifica-se que 
os valores das necessidades de energia aumentaram, no entanto, como este edifício foi dimensionado 
com a instalação de sistemas para aquecimento em toda a habitação através de combustíveis a biomassa 
e a instalação de painéis solares térmicos, esta subida das necessidades não surtiu qualquer influência 
na eficiência energética. A classe energética e o valor de Rnt mantiveram-se constantes na diminuição 
da área de envidraçados voltada a sul. 
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7 
Conclusões  

 
 
7.1. CONCLUSÕES GERAIS 
A presente dissertação permitiu obter maior conhecimento no que toca à metodologia de cálculo das 
classificações energéticas dos edifícios de habitação assim como as implicações na construção das novas 
exigências regulamentares postas em prática no presente ano.  
Foi realizado um estudo sobre alguns projetos reais, fornecidos no gabinete onde decorreu a dissertação 
em ambiente empresarial, onde se obteve soluções construtivas para fazer face aos novos mínimos dos 
valores de coeficientes de transmissão térmica. Compreendeu-se as dificuldades de satisfação das 
condições de verificação regulamentares, como as necessidades de energia para aquecimento e 
arrefecimento do edifício. Ainda no estudo técnico-económico determinou-se o período de retorno 
simples para as soluções adotadas, verificando-se que em determinados casos esse período é 
consideravelmente longo, sobretudo tendo em conta que o período de retorno calculado diz respeito 
apenas ao reforço necessário relativamente a uma envolvente que cumpre já as exigências de 2013. 
Em seguida foi feita uma análise paramétrica onde, de um pequeno grupo de projetos de entre os casos 
de estudo, se alterou a localização dos edifícios para determinar o seu comportamento noutras zonas 
climáticas mais extremas do nosso país, alterou-se igualmente a inércia para fraca ou forte consoante as 
características de cada projeto, conseguindo assim verificar a flutuação dos valores das necessidades de 
energia tanto para aquecimento como arrefecimento e por fim em último estudo alterou-se a orientação 
dos envidraçados de modo a se conseguir analisar o efeito que uma maior ou menor exposição solar tem 
nos edifícios em Portugal. 
Em jeito de conclusão final, pode-se afirmar que as novas exigências impõem, de facto, sobretudo por 
via dos valores de U máximos admissíveis, um nível de isolamento da envolvente dos edifícios que 
dificilmente se justificará face aos hábitos contidos de gastos com a climatização nas habitações 
portuguesas.  
Se, por um lado, os consumos reais estão longe de atingir os valores das necessidades nominais de 
energia estimados pela metodologia regulamentar, por outro, se os consumos de energia forem cobertos 
por sistemas que recorram a energias renováveis, como a biomassa por exemplo, ainda menos se 
justificará um investimento acrescido no reforço do isolamento térmico o qual, como se constatou, pode 
até ter efeitos contraproducentes, em termos de conforto de Verão. 
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7.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
Para o desenvolvimento futuro desta temática sugere-se o seguinte: 

 Caracterização dos  consumos reais de energia e sua distribuição pelos diferentes usos, nas 
habitações portuguesas; 

 Avaliação do impacto das novas exigências regulamentares em termos de redução dos 
consumos reais para climatização; 

 Avaliação do impacto ambiental das diferentes soluções construtivas que cumprem as novas 
exigências regulamentares. 
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