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Resumo 

 

 

O desperdício energético e a redução do consumo de energia assumem cada vez mais uma 

maior importância na União Europeia (UE), visto que 40 % do consumo de energia na UE se 

deve aos edifícios. 

Para tal, foi colocada uma meta até ao ano de 2020 para a optimização dos edifícios de modo 

a reduzir em cerca de 20 % das emissões de dióxido carbono (CO2) em comparação aos níveis 

de 1990. 

Assim, com o objetivo da redução de consumo de energia a UE publicou no dia 19 de maio de 

2010 a diretiva 2013/31/UE sobre o desempenho energético dos edifícios. Esta nova diretiva 

exige que a partir do dia 31 de dezembro de 2020 os novos edifícios da UE apliquem o 

conceito de Nearly Zero Energy Building (NZEB), isto é, um edifício de balanço energético 

próximo de zero. Este conceito refere-se a um edifício com um desempenho energético muito 

elevado, em que as suas necessidades energéticas são muito reduzidas e cobertas por energias 

renováveis.  

Com a aplicação de algumas tecnologias usadas na conceção dos edifícios, pretendeu-se 

analisar a aplicabilidade deste conceito num edifício de grandes dimensões já construído de 

forma a que este se posicione ou se aproxime a um edifício NZEB. 

O caso de estudo apresentado na presente dissertação mostrou que é necessária a adoção de 

soluções construtivas de elevada eficiência, na aposta de equipamentos e iluminação mais 

eficientes e apostar nas fontes de energia renováveis para aproximar de um edifício NZEB. 
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Abstract 

 

 

Energy waste and the reduction of energy consumption are becoming increasingly important 

in the European Union (EU), as 40 % of energy consumption in the EU is due to buildings. 

To this end, a target of 2020 for the optimization of buildings was set to reduce carbon 

dioxide (CO2) emissions by around 20 % compared to 1990 levels. 

So, with the aim of reducing energy consumption, the EU published on 19 May 2010 the 

Directive 2013/31 / EU on the energy performance of buildings. This new directive requires 

that from 31 December 2020 new EU buildings apply the Nearly Zero Energy Building 

(NZEB) concept, that means, an energy balance building close to zero. This concept refers to 

a building with a very high energy performance, where its energy needs are very small and 

covered by renewable energies. 

With the application of some technologies used in the design of buildings, it was intended to 

analyze the applicability of this concept in a large building already built so that it is positioned 

or approaching a building NZEB. 

The case study presented in this dissertation showed that it is necessary to adopt high 

efficiency constructive solutions, to bet on more efficient equipment and lighting and to bet 

on renewable energy sources to approach a NZEB building. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

 

A energia é vital para a atual sociedade, podendo dizer-se que todas as atividades humanas 

estão dependentes da energia. 

Sabendo que as reservas de combustíveis fósseis são limitadas e não serão suficientes para 

satisfazer as necessidades de energia de modo satisfatório, por isso futuramente vai-se 

depender muito dos desenvolvimentos tecnológicos no campo das energias renováveis, 

energia geotérmica e energia nuclear. À medida que as reservas em locais de fácil extração se 

esgotam, os custos de extração vão aumentar. E com o aumento da população mundial e o 

desenvolvimento dos países em busca de melhores padrões de vida, a procura de energia vai 

aumentar.  

O setor dos edifícios é um dos principais responsáveis pelo elevado consumo energético 

mundial, por isso é um dos setores com maior potencial na redução de consumo de energia. A 

Europa tem vindo a desenvolver um conjunto de políticas que visam o aumento da eficiência 

energética dos edifícios, no sentido de contrariar o cenário negativo existente. Ao 

implementar estas políticas europeias nos diferentes Estados Membros (EM) permite reduzir a 

dependência energética da UE. 

Na Europa a partir de 2020, os novos edifícios terão de ser “nearly zero energy buildings” 

(NZEB) e os edifícios do Estado têm de dar o exemplo aplicando esta medida em 2018. Com 

a revisão da diretiva para os edifícios Energy Performance in Buildings Directive (EPBD) fala 

num edifício com desempenho energético muito elevado, em que as necessidades de energia 

são quase nulas ou muito reduzidas e deverão ser cobertas por fontes renováveis [1]. 

 

1.2 Objetivos do projeto 

 

O principal objetivo deste estudo é o de tornar as zonas comuns (não contando com as lojas, 

cinema e o hipermercado) do Centro Comercial Alameda num edifício de balanço energético 

quase zero, de acordo com normas estabelecidas pela UE. 

Este estudo tem como objetivo verificar a possível aplicação prática de medidas de 

racionalização energética e/ou produção de energia, de forma a que este se posicione ou se 

aproxime a um edifício NZEB. 

No final será feita uma análise dos resultados obtidos, de modo a encontrar soluções o mais 

próximo possível do objetivo pretendido. 
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1.3 Estrutura da dissertação 

 

Este trabalho, além do presente capítulo, no qual é feita uma breve introdução dos conteúdos 

encontra-se organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 2: Dar a conhecer o conceito NZEB, mostrar os passos que devem ser 

seguidos, e dar alguns exemplos já construídos.  

 Capítulo 3: Em termos da legislação, que normas e regras existentes são necessárias 

cumprir para tornar um edifício em NZEB. 

 Capítulo 4: Apresentação de algumas tecnologias ou técnicas existentes que se podem 

utilizar para reduzir o consumo energético. 

 Capítulo 5: Apresentação de algumas tecnologias ou técnicas existentes que se podem 

utilizar para produção de energia. 

 Capítulo 6: É apresentado o caso de estudo, onde inicialmente se faz uma 

caracterização geral do edifício e de seguida é demonstrada como foi realizada a 

simulação térmica dinâmica e os resultados das medidas aplicadas. 

 Capítulo 7: Conclusão e propostas para trabalhos futuros. 

 

1.4 Empresa 

 

Esta dissertação foi realizada na empresa Manvia em âmbito de um estágio. 

A Manvia iniciou a actividade em 1998, com o intuíto de desenvolver o negócio na área da 

manutenção em Portugal, já no ano de 2000 foi integrada no grupo Mota-Engil. Durante o ano 

de 2005, a Manvia passou a ser uma sociedade anónima dedicada à prestação de serviços de 

manutenção nos edifícios, ambiente, indústria e energia. 

É uma empresa certificada, dinâmica e inovadora, que tem vindo a conquistar o seu espaço e 

notoriedade no mercado da manutenção [2]. 
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2 Conceito NZEB 

2.1 Aspetos gerais 

 

Um “Edifício de Balanço Energético Quase Zero – NZEB”, refere a um edifício que tem um 

desempenho energético elevado e que as suas necessidades energéticas são muito reduzidas e 

cobertas por fontes renováveis de energia produzidas localmente ou nas proximidades. 

O desempenho de um edifício NZEB é definido como sendo um edifício que ao longo do ano 

o balanço entre a energia primária consumida e a produzida é de 0 kWh/(m
2
.ano) [3]. 

A União Europeia tem como objetivo uma redução elevada das emissões de gases de efeito de 

estufa em cerca de 80 % até 2050, se comparados com os níveis de 1990. E como os edifícios 

são a principal fonte dessas emissões a eficiência energética passou de uma necessidade a 

uma obrigatoriedade. Com a introdução da Diretiva Europeia sobre o Desempenho Energético 

dos Edifícios (EPBD), lançou-se um grande desafio que obriga a todos os novos edifícios 

construídos a partir 2020 e para os edifícios públicos a partir de 2018 a tornarem-se edifícios 

NZEB (artigo 9.º da EPBD). 

Embora a EPBD no artigo 2.º tenha uma definição de edifícios com necessidades quase zero 

de energia, esta pode ser considerada ambígua. E incumbe a cada EM a sua aplicação porque 

estão dependentes das suas próprias conjunturas.  

A nível nacional o primeiro passo sobre o Sistema Nacional de Certificação Energética foi a 

implementação do Decreto-lei 118/2003 que abordou o conceito NZEB pela primeira vez. 

Mesmo não havendo uma abordagem padrão comum para o projeto de um edifício NZEB, há 

um consenso em algumas medidas a adotar. Inicialmente é preciso ter em consideração as 

necessidades energéticas do edifício e apostar em equipamentos e iluminação eficientes e se 

possível a utilização de sistemas passivos que garantem o aproveitamento dos recursos 

naturais. Noutra fase para suprir as necessidades energéticas apostar na produção local de 

energia utilizando fontes renováveis, levando a que se obtenham benefícios económicos, e a 

uma melhoria da qualidade ambiental. 

Nem todos os edifícios do mundo se podem tornar num edifício NZEB, isto deve-se a 

diversos fatores como questões climáticas extremas, fatores arquitetónicos em que não seja 

possivel a utilização de sistemas passivos, entre outras. Mas não impede de tentarmos 

aproximar ao máximo de um edifício NZEB. 

De uma forma simplificada a seguinte figura mostra o caminho para chegar a um balanço 

energético nulo [4]. 
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Figura 1- Relação entre necessidades energéticas e a sua produção de energia [4]. 

2.2 Projetos NZEB 

 

Vão ser apresentados alguns exemplos de casos de estudo de edifícios com balanço energético 

nulo.  

 

2.2.1 Pixel, Austrália:  

 

O edifício Pixel é um exemplo de construção sustentável, fica situada na zona urbana de 

Melbourne, Austrália e é o primeiro prédio de escritórios no país com zero emissão de 

dióxido de carbono e, além disso, é capaz de gerar energia e água. 

Foi premiada pela Green Building Council of Australia pela sua bioconstrução e a grande 

sustentabilidade do projeto e pela gestão da utilização de recursos, com um sistema de água 

mais avançados. O mais impressionante desta contrução é o telhado que possui jardins que 

recolhem água proveniente de chuvas [5]. 

 

 

Figura 2- Edifício Pixel, Austrália [5]. 
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Os painéis coloridos que cobrem a estrutura permitem uma excelente manipulação da luz 

solar que passa para o interior, proporcionando ventilação natural, minimizando assim o gasto 

energético [6]. 

A energia que o edifício “gera”, provem de painéis solares e turbinas eólicas de eixo vertical, 

instalados no telhado. 

O destaque deste projeto é a eficiência energética, energias renováveis, sistema de recolha de 

água, redução de resíduos e utilização de pavimentos verdes. 

 

2.2.2 Edifício Solar XXI, Portugal: 

 

O edifício Solar XXI construído em 2002 em Lisboa, com funções de serviços e laboratórios é 

um dos principais projetos pioneiros na utilização de energias renováveis no sul da Europa. 

As salas com uma elevada ocupação têm as fachadas orientadas a sul, de maneira a tirar o 

maior proveito da incidência direta do sol. Estas fachadas estão protegidas com estores de 

lâminas exteriores reguláveis, em que o utilizador pode regular, controlando a radiação solar 

que entra no seu espaço de trabalho. Foi também projetada a implementação de um sistema 

solar fotovoltaico, que cobre a superficie em cerca de 100 m
2
 junto com os vãos envidraçados. 

Estes painéis permitem o fornecimento de energia eléctrica ao edifício cerca de 12 kWp, 

produzindo 12000 kWh/ano [7]. 

 
 

 

Figura 3- Edifício Solar XXI, Portugal [7]. 

 

Para otimizar a qualidade térmica da envolvente e de forma a diminuir as perdas térmicas no 

inverno foi colocado um isolamento com 10 cm (5 cm de poliestireno expandido + 5 cm de 

poliestireno extrudido) dando um U= 0,3 W/m.K. O pavimento em contacto com o solo é 

também isolado com 10 cm de poliestireno expandido. 

Um sistema passivo importante neste edifício é a construção de um sistema de arrefecimento 

pelo solo, que tem como objetivo arrefecer o ar que é introduzido no edifício durante o Verão. 
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Figura 4- Sistema de arrefecimento do ar através de tubos enterrados [7]. 

 

No centro do edifício colocou-se uma clarabóia ampla de forma a iluminar os três pisos que 

funciona também para ventilação. 

 

2.2.3 Green Office, França: 

 

Este edifício de escritórios em Nice com abertura prevista em 2018 procura estabelecer um 

novo padrão de ambiente de trabalho tornando os espaços de trabalho flexíveis interagindo a 

paisagem para dentro do edifício, com uma abordagem ecologicamente consciente. 

 

 

Figura 5- Edifício Green Office, França [8]. 

  

 

As fachadas são adaptadas para proteger as radiações solares diretas para o interior e ajudará a 

regular o clima interno. Os escritórios terão um terraço aberto, decorados para parecer 
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pequenos jardins. A ideia é integrar a paisagem com espaços de trabalho abertos e flexíveis. 

Transformando o espaço de trabalho clássico num espaço com um ambiente ecológico. O 

terraço também tem duas grandes áreas ajardinadas, que aproveitam a água da chuva para 

regar a vegetação [8]. 

 

 

Figura 6- Fachadas do Green Ofice [8]. 
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3 Enquadramento legal em relação à eficiência energética 

3.1 Legistação europeia 

 

A criação da Diretiva de 2002/91/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de 

dezembro de 2002, tem como objetivo, promover a melhoria da eficiência energética dos 

edifícios. Com esta Diretiva estabeleceu-se uma metodologia de cálculo e alguns requisitos 

mínimos de desempenho energético nos novos edifícios. 

Mais tarde foi iniciada uma proposta de alteração com o objetivo de reforçar os requisitos 

sobre o desempenho energético dos edifícios. Foi então aprovada uma nova proposta, a 

Diretiva 2010/31/UE que sublinha a redução das necessidades energéticas de modo a atingir o 

equilibrio energético a longo prazo entre as comunidades dos EM [9]. 

  

Os principais pontos da Diretiva 2010/31/UE relativamente à reformulação incluem: 

 

 Depois do dia 31 de dezembro de 2020, os novos edifícios que pertencem à UE têm de 

consumir “quase zero energia”; 

 A definição de NZEB foi acordada como: "um edifício que possui um desempenho 

energético muito elevado. A quantidade de energia quase zero necessária deve ser 

coberta em grande medida pela energia proveniente de fontes renováveis produzidas 

no local ou nas proximidades. 

 Os EM devem elaborar planos nacionais para aumentar o número de edifícios com 

quase zero energia. 

 Além disso, os EM devem seguir o principal exemplo do setor público, desenvolver 

políticas e tomar medidas; ou seja, a definição de metas, a fim de estimular a 

transformação de edifícios que são remodelados em edifícios de quase zero energia e 

informar a Comissão nos seus planos nacionais. 

 Até dia 31 de dezembro de 2012, a Comissão deve de três em três anos, divulgar um 

relatório sobre o progresso dos EM no aumento do número de edifícios com quase 

zero energia. E com base nesse relatório, a Comissão elaborará um plano de acção e, 

se necessário, proporá medidas para aumentar o número desses edifícios e incentivará 

a melhores práticas no que se refere à transformação económica dos edifícios 

existentes em edifícios de quase zero energia. 

 O limiar de 1000 m² para grandes renovações foi excluído e isso entrará em vigor 

quando as normas nacionais forem implementadas e aplicadas, provavelmente no 

início de 2014. 

 De modo a elevar os requisitos mínimos do desempenho energético para obter custos 

otimizados é introduzida uma metodologia de cálculo harmonizada.  

 Os EM são obrigados a justificar à Comissão se a diferença entre os requisitos actuais 

e os requisitos óptimos de custo é superior a 15 %. 
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 Será necessário um procedimento mais detalhado e rigoroso para a emissão de 

certificados de desempenho energético por parte dos EM. 

 Os EM terão de fazer um controle para verificar a correção da certificação de 

desempenho. 

 Os EM serão obrigados a introduzir sanções por incumprimento, estabelecendo as 

regras aplicáveis às infrações nos termos da presente diretiva e tomar todas as medidas 

necessárias para garantir a sua aplicação. 

 

 

3.2 Legislação nacional 

 

Foi publicado no Diário da República o Decreto-lei n.º 251/2015, de 25 de novembro, que 

resulta da alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, que aprovou o Sistema de 

Certificação Energética dos Edifícios (SCE), o Regulamento de Desempenho Energético dos 

Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Comércio e Serviços (RECS), a junção dos três regulamentos num só documento promove a 

harmonização cencetual, facilitando a sua interpretação.  

O Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto introduz o conceito NZEB, que de acordo com o 

Artigo 16º define como “um edifício com necessidades quase nulas de energia, ou seja, é um 

edifício com um elevado desempenho energético e em que a satisfação das necessidades de 

energia resulte em grande medida de energia proveniente de fontes renováveis, 

designadamente a produzida no local ou nas suas proximidades” [10]. 

A introdução do Decreto-lei n.º 251/2015 de 25 de novembro procura transpor a Diretiva n.º 

2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de maio de 2010, relativa ao 

desempenho energético dos edifícios. A sua introdução é devido a algumas dúvidas da 

Comissão Europeia (CE) em relação ao sentido e alcance de alguns conceitos legais que, na 

prática, se traduzem na transposição deficiente da referida diretiva. As alterações mais 

significativas com a introdução do Decreto-lei n.º 251/2015 são [11]: 

 

 Quanto à aplicação de requisitos técnicos na instalação de novos sistemas técnicos e 

na substituição ou renovação dos existentes, clarifica-se agora que é extensível a todo 

o tipo de intervenção, não se restringindo apenas às grandes intervenções. 

 Estão excluídos do SCE os edifícios ou as frações exclusivamente destinados a 

estacionamentos não climatizados e oficinas; os armazéns em que a presença humana 

não seja significativa, não ocorrendo por mais de 2 horas/dia ou não representando 

uma ocupação superior a 0,025 pessoas/m
2
. 

 O pré-certificado energético passa a valorizar a utilização e a viabilidade do recurso a 

sistemas alternativos de elevada eficiência energética como sejam (i) sistemas 

descentralizados de fornecimento energético que utilizem energia renovável, (ii) 

cogeração, (iii) redes urbanas ou coletivas de aquecimento ou arrefecimento, que 

utilizem energias renováveis e (iv) bombas de calor. 

 A validade dos certificados energéticos emitidos para grandes edifícios de comércio e 

serviços passa a ser de 8 anos. As avaliações energéticas serão feitas com a mesma 

frequência. 

 São excluídos do âmbito de aplicação do regulamento de desempenho energético os 

monumentos e edifícios individualmente classificados ou em vias de classificação e os 
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edifícios integrados em conjuntos, quando o cumprimento de requisitos mínimos de 

desempenho energético altere de forma inaceitável o seu caráter ou aspeto. 

 O cumprimento dos requisitos de conceção em edifícios sujeitos a grandes 

intervenções e à instalação e melhoria dos sistemas técnicos pode ser dispensado 

quando a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) considere existir inviabilidade 

técnica, funcional e/ou económica no seu cumprimento.  
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4 Técnicas e tecnologias para redução de consumo de energia 

 

Os equipamentos instalados nos edifícios são os principais consumidores de energia, como os 

sistemas de iluminação e os sistemas de climatização. Por isso temos de ter em atenção vários 

aspetos que podem influenciar o consumo desses equipamentos. Temos de ter cuidado com a 

localização geográfica, o tipo de uso, o regime de utilização, qualidade dos materiais 

utilizados na construção ou até mesmo das cargas internas derivada dos equipamentos, 

ocupantes e da iluminação. 

De seguida apresentam-se várias estratégias fundamentais na construção de edifícios NZEB 

que devem ser considerados no projeto da construção de forma a atingir a sustentabilidade 

energética e o conforto dos ocupantes. 

 

4.1 Instalação de equipamentos eficientes 

 

A utilização de equipamentos que consomem energia elétrica é uma necessidade no 

quotidiano do ser humano tanto em ambiente de trabalho como em educação, transportes, 

lazer, tarefas domésticas, entre outros.  

Como num Centro Comercial há uma quantidade enorme de equipamentos utilizados, caso 

consiga uma redução significativa desses equipamentos olhando para o número total de horas 

que estão em funcionamento constata-se que há uma potencial redução de consumo 

significativo. 

Por isso há que reduzir ao máximo esses consumos utilizando os equipamentos de forma 

racional, quer da utilização de equipamentos de classe energética A+ ou superior. E a 

conceção de equipamentos eficientes é um passo fundamental para atingir o objetivo NZEB. 

Conhecer o conceito da etiquetagem e eficiência energética dos produtos é uma mais valia. Na 

figura abaixo representa a etiqueta obrigatória imposta por diretivas europeias e regulamentos 

delegados da CE, que procura uniformidade em todos os EM da UE28, ser neutral a qualquer 

idioma, obrigatório ter a declaração de ruído e tem novas escalas de classificação em que os 

mais eficientes têm três classes: A+, A++ e A+++ [12]. 
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Figura 7- Etiqueta Europeia [12]. 

 

4.2 Orientação e localização do edifício 

 

A orientação é fulcral no desempenho energético de um edifício, especialmente num país 

como Portugal, onde apesar de ter um clima moderado há uma demarcação significativa da 

estação quente e fria [13]. 

Algumas características das orientações das fachadas viradas a: 

 

Norte 

Pouco sol, ventos frios e luz uniforme. Por isso não deverá ter janelas e caso tenha, deverá ser 

de dimensões reduzidas. 

Sul 

Permite receber muito sol no inverno, e pode aproveitar-se o sombreamento para receber 

menos sol no verão (porque o sol está mais elevado). Deve ter janelas com maiores dimensões 

e um sombreador. 

Este 

É uma fachada que recebe o sol de manhã com uma altura baixa. Tem uma temperatura 

agradável no verão, mas mais fria no inverno. 

Oeste 

No verão recebe muito sol na parte da tarde porque o sol está baixo, é muito quente e provoca 

ofuscação, por isso propõe-se plantar árvores a sombrear a fachada. 

A localização do edifício é importante no que respeita às necessidades térmicas do espaço 

interior e estas necessidades estão contempladas no regulamento e características de 

comportamento térmico dos edifícios (RCCTE), onde elucidam algumas estratégias para a 

melhoria do desempenho.  
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Pode-se consultar o mapa climático de verão e inverno, para ter uma ideia das condições 

climáticas em Portugal. As zonas classificadas por I1 são locais com menores necessidades de 

aquecimento no inverno, enquanto o I3 é o oposto. Da mesma forma as zonas V3 são as que 

precisam de maior arrefecimento no verão, enquanto o V1 são as zonas que menos necessitam 

de arrefecimento [14]. 

 

 

Figura 8- Mapa climático de inverno e verão em Portugal continental [14]. 

 

Na construção de um edifício é preciso também ter em conta as condições locais, como a 

inclinação do terreno visto que influência na acumulação de água pode criar microclimas que 

originam perdas térmicas nos edifícios. Também importante é a vegetação, se há edifícios 

próximos ou se há possibilidade de construção de edifícios que possam bloquear os ganhos 

solares.  

A figura seguinte demostra a influência da topografia, na perda em quantidade de calor de um 

edifício em diferentes posicionamentos.  

 

Figura 9- Influência da topografia na quantidade de calor que um edifício perde [13]. 
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4.3 Soluções construtivas 

 

O grande objetivo na construção de um edificio é garantir o conforto dos ocupantes com o 

menor consumo de energia para arrefecimento e/ou aquecimento. Podem-se adotar medidas 

que ajudem na minimização deste consumo, para tal devem utilizar-se soluções para 

minimizar as perdas de energia e aumentar o conforto no interior dos espaços a climatizar. 

Deve projetar-se o edifício que permitar tirar o maior proveito de sistemas de arrefecimento 

gratuito e de maneira a suavizar os “picos térmicos” [15]. 

 

4.3.1 Isolamento 

 

O isolamento térmico é um dos principais meios para minimizar as perdas de energia por 

condução entre o interior e o exterior. Além da economia de energia, do conforto térmico, do 

conforto acústico e a qualidade do ar são fatores importante para criar um bom ambiente. É 

preciso ter em conta as características térmicas dos materiais, e a condutibilidade térmica é 

um dos mais importantes. Materiais com alta condutibilidade térmica conduzem o calor de 

forma mais rápida em comparação com os materiais de baixa condutibilidade térmica, logo os 

materiais com baixa condutibilidade térmica são utilizados como isolamentos térmicos. 

Na tabela seguinte são demonstrados alguns exemplos de isolantes e a sua respetiva 

condutibilidade térmica e massa volúmica aparente seca [16]. 

 

Tabela 1- Isolantes térmicos e sua respetiva massa volúmica aparente seca e condutibilidade térmica [16] 

Isolantes térmicos 
Massa volúmica aparente seca, 

ρ [kg/m
3
] 

Condutibilidade térmica, k 

[W/m.ºC] 

Aglomerado de Cortiça 

Expandida 
90-140 0,045 

Espuma Elastomérica 

Flexível (FEF) 
60-80 0,050 

Lã de Rocha 35-100 0,040 

Lã de Vidro 8-15 0,045 

Poliestireno Expandido 

Moldado (EPS) 
13-15 0,042 

Poliestireno Expandido 

Extrudido (XPS) 
25-40 0,037 

 

4.3.2 Inércia térmica 

 

A inércia térmica é constituida pelos materiais pesados e maciços dos edifícios, e quando são 

bem aplicados dão uma maior estabilidade térmica aos espaços interiores. Estes materiais 

pesados interagem lentamente com as temperaturas do meio que os rodeiam e armazenam as 

respectivas temperaturas médias. 
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A inércia térmica depende das características dos materiais, onde se pode obter um valor alto 

utilizando materiais como (betão, tijolos ou rebocos) de alta densidade. Estas estruturas 

pesadas funcionam como reservatórios de calor, pois têm uma elevada capacidade térmica. 

Para otimizar o contributo da inércia térmica, é importante evitarmos que estes materiais 

pesados sejam revestidos com ouros materiais leves (tetos falsos, alcatifas, madeiras...). 

A classe de inércia térmica do edificio determina-se conforme a seguinte tabela 2: 

 

Tabela 2- Classes de inércia térmica, It [17] 

Classe de inércia térmica It [kg/m
2
] 

Fraca It < 150 

Média 150 < It < 400 

Forte It > 400 

 

 

A massa superficial útil por metro quadrado de área de pavimento, It, calcula-se através da 

seguinte expressão [17]: 

 

 

 

(1) 

 

em que: 

 

 – Massa superficial útil do elemento i, [kg/m
2
] 

 - Fator de redução da massa superficial útil 

- Área da superficie interior do elemento i, [m
2
] 

- Área interior útil de pavimento, [m
2
] 

 

4.3.3 Vãos envidraçados 

As áreas envidraçadas têm um papel importante na eficiência térmica, pois são os pontos de 

maior contacto entre o interior da habitação e o espaço experior. A escolha da caixilharia e do 

tipo de vidro para os vãos envidraçados é preponderante no comportamento térmico do 

edifício.  

Ao contrário do vidro transparente, o vidro translúcido difunde a radiação direta, que evita o 

encandeamento por luminosidade excessiva [13]. 
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Figura 10- Comparação de difusão de radiação do vidro transparente e translúcido [13]. 

 

Se o edifício estiver orientado de forma adequada, a área da superfície vidrada do lado sul 

deverá rondar 40 % da superfície total. Se a superfície vidrada exceder 50 % da superfície 

total do lado sul, a luz solar conseguida no inverno não aumentará significativamente, mas as 

salas situadas na parte sul da casa ficarão expostas a um calor excessivo no verão, com uma 

diminuição considerável no bem-estar [14]. 

A intervenção ao nível das janelas deve ser feita com o intuito de reduzir as infiltrações de ar 

não controladas, aumentar a captação de ganhos solares no inverno, reforçar a proteção da 

radiação solar durante o verão e na melhoria da ventilação natural.  

 

4.3.4 Coberturas 

 

As coberturas são as superfícies que mais contribuem para as perdas de calor num edifício. 

Deve apostar-se no isolamento térmico de uma cobertura, pois é considerada uma intervenção 

de eficiência energética prioritária, devido aos beneficios face da diminuição das necessidades 

energéticas [14]. 

As áreas ajardinadas em coberturas ajudam a atenuar o clima do próprio edifício contribuindo 

para a redução do impacto dos extremos menos confortáveis do clima exterior. Estas 

coberturas permitem reter parte das águas pluviais no seu substrato, libertando uma parte 

lentamente. A vegetação pode filtrar poluentes, poeiras e metais pesados reduzindo assim os 

poluentes atmosféricos [18]. 
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Figura 11- Exemplo da aplicação de uma área ajardinada numa cobertura [18]. 

 

4.4 Iluminação natural 

 

A iluminação é responsável por cerca de 10 a 15 % do consumo de eletricidade total da 

habitação, logo deve aproveitar-se ao máximo a luz solar [19]. 

A luz que entra na habitação depende não só da iluminação do exterior, mas também dos 

obstáculos existentes, da orientação da fachada, da espessura das paredes, do tipo de vidros e 

dos elementos de sombreamento existentes [20]. 

Segundo Roriz [21] os beneficios da iluminação natural são várias, destacando-se as 

economias de energia que podem proporcionar, elevados níveis de iluminação que permite 

atingir, qualidade da própria luz e pelos aspetos psicológicos relacionados com o conforto 

visual. 

Por outro lado, não devemos esquecer muitos aspetos negativos que energicamente podem 

proporcionar, uma vez que para aumentar a iluminação natural geralmente aumentamos os 

vãos do exterior e esse aumento acarreta geralmente maiores necessidades em energia para 

climatização. 

Durante o inverno, o vidro torna o ambiente numa estufa natural e assim aquece o ambiente, 

porém no verão o vidro pode deixar o ambiente mais quente, utilizando-se vidro temperado ou 

laminado filtra os raios solares que entram, protegendo assim o ambiente que não fique 

excessivamente aquecido [22]. 

 

 

Figura 12- Exemplo de uma aplicação da iluminação natural [22]. 
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4.5 Sistemas passivos de aquecimento 

 

Ganho indireto (parede de trompe) 

 

É um sistema de ganho indireto que consiste na captação de energia solar composto por um 

vão devidamente orientado, em que no interior se constrói uma parede coletora com 

espessuras entre os 10 e os 30 cm, constituída por materiais de betão, tijolo maciço, pedra ou 

contentores de água. Geralmente a superficie da parede exterior é pintada de cor escura para 

aumentar a captação da radiação solar. 

Desta maneira cria-se um sistema que predomina de efeito de estufa, em que pode atingir 

temperaturas elevadas de 30 a 60 ºC no espaço entre o vidro e a parede. 

A energia que incide pode ser imediatamente transferida para o interior do compartimento 

através da ventilação natural usando orifícios na parede [23]. 

 

 

 

Figura 13- Esquema do uso do ganho indireto [23]. 

 

Ganho direto 

 

Este sistema é o mais simples que consiste num edifício bem isolado, com vãos envidraçados 

de modo a possibilitar a incidência da radiação para o espaço e para as massas térmicas 

envolventes (paredes e pavimentos). Estas massas térmicas funcionam como um estabilizador, 

que atenua a amplitude térmica no interior e é fundamental ter em consideração o 

dimensionamento da massa térmica em relação à dimensão do espaço a aquecer, para que o 

calor armazenado durante o dia impeça que a temperatura desça em demasia durante a noite 

[24]. 

É necessária uma correta orientação dos vãos envidraçados orientados a sul, para que o 

sistema seja eficiente. E para prevenir o sobreaquecimento deve utilizar-se dispositivos de 

sombreamento. 
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Figura 14- Esquema do uso do ganho direto [23]. 

 

Ganho isolado 

 

Neste caso a captação dos ganhos solares e o seu armazenamento não operam dentro do 

edifício, é efetuado num compartimento anexo. Os espaços estufas são exemplos deste 

sistema, que utilizam a combinação dos efeitos de ganho direto e indireto. 

A captação de calor no espaço estufa (ganho direto) pode ser transmitida por circulação de ar 

forçado ou natural, ou pode ser retido atraves da massa acumuladora e posterior aquecimento 

por radiação (ganho indireto) [24]. 

 

 

 

Figura 15- Esquema do uso do ganho isolado [23]. 
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4.6 Sistemas passivos de arrefecimento 

 

4.6.1 Arrefecimento pelo solo 

 

No verão, o solo apresenta temperaturas inferiores em comparação com a temperatura 

exterior, sendo uma fonte fria importante e pode intervir como uma fonte de dissipação de 

calor, esta dissipação pode ocorrer por processos diretos ou indiretos. 

 

 

Figura 16- Exemplo de um sistema de arrefecimento pelo solo [23]. 

 

Por contacto direto com o solo, resulta da envolvente do edifício fazer parte com o solo, 

proporcionando a transferência de calor com o exterior por condução. Como o solo é uma 

fonte fria, vai absorver o calor do interior do edifício. 

Na situação de arrefecimento por contacto indireto tem haver com a existência de condutas 

subterrâneas colocadas a profundidades de 1 a 3 m.  

Este tipo de aproveitamento deve ser realizado com base num estudo do local, pois a eficácia 

deste sistema depende das características do solo, das características do ar local, da 

profundidade e da largura das condutas que estão enterradas [23]. 

 

4.6.2 Ventilação natural 

 

Com a troca de ar, os ventos levam consigo microorganismos prejudiciais à saúde humana, 

odores indesejados e gases tóxicos, deixando o ambiente fresco e arejado, melhorando a 

qualidade do ar [25]. 

Este processo ajuda a arrefecer o edifício tirando partido da diferença de temperaturas 

existentes entre o interior e o exterior, porventura a maior condicionante desta tecnologia é a 

dependência das condições climatéricas, já que não garante em permanência os níveis 

minimos de ventilação [23]. 

A introdução de elementos de vegetação pode ser uma mais valia, podem contribuir para 

favorecer a ventilação natural, orientando o escoamento para determinadas aberturas, ou até 

servindo de barreira para os ventos excessivos [26]. 
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Figura 17- Exemplos da aplicação de elementos de vegetação na ventilação natural [26]. 

 

4.6.3 Arrefecimento evaporativo 

 

É um dos métodos mais antigos e mais eficientes de arrefecer o interior de uma habitação. 

Baseia-se na diminuição de temperatura associada à mudança de fase da água do estado 

líquido para o estado de vapor. Quando o decréscimo é acompanhado de um aumento do 

vapor de água, trata-se de um arrefecimento evaporativo direto, enquanto indireto é quando o 

arrefecimento do ar não implica o aumento de humidade no ar. 

Geralmente este tipo de arrefecimento está associado a construções que incluem fontes, 

piscinas ou lagos. Entretanto existe outro método no qual se induz a injeção de água sob a 

forma de gotas do tipo spray no ar exterior [23]. 

Este tipo de arrefecimento é geralmente adequado apenas para climas quentes e secos, já em 

climas húmidos pode não funcionar tão bem, fazendo com que a humidade chegue a níveis 

indesejados, o que pode causar problemas de conforto ou condensações. Deve haver um 

cuidado particular com o controlo da Legionella [27]. 

 

Figura 18- Exemplo da aplicação de arrefecimento evaporativo [23]. 
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4.7 Sistemas de iluminação eficiente 

 

Escolher a iluminação correta para cada divisão é um fator importante para conseguir reduzir 

o consumo de energia, este consumo pode atingir 30% da energia elétrica total consumida, 

sendo os edifícios de serviços, comerciais e similares críticos. Apostar em lâmpadas 

economizadoras pode sair mais caro no momento da aquisição, mas ao longo dos anos 

permite poupar. [21] 

Ter em conta que os sistemas de iluminação libertam energia em forma de calor e 

principalmente no verão, vamos ter que recorrer aos sistemas de aquecimento ventilação e ar 

condicionado (AVAC) para arrefecer o espaço.  

Nos dias de hoje quer se esteja a falar de lâmpadas de diodo emissor de luz (LED), de 

halogéneo, ou fluorescentes, existem soluções energeticamente muito eficientes, com baixo 

custo de utilização, com altos rendimentos e com elevadíssimos índices de conforto. 

Se as características das instalações permitem, sempre que possível deve optar-se por 

aproveitar a luz natural, além de não ter custos cria um ambiente mais agradável. Há situações 

em que deparamos com o desperdício da iluminação, e sempre que possivel deve-se desligar a 

iluminação [28]. 
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5 Técnicas e Tecnologia para produção de energia 

 

Para obter um balanço energético quase zero é necessário apostar em tecnologias com 

produção de energia. É fundamental uma escolha correta do tipo de tecnologia a utilizar, 

devendo escolher-se a que oferece maior potencial na produção de energia. 

5.1 Coletor solar térmico 

 

Um coletor solar térmico é um dispositivo constituído por um painel solar que recebe a luz do 

sol, um permutador de calor que contem um fluido a circular e um depósito para armazenar a 

água quente, com o objetivo de converter a energia solar em energia térmica. 

É necessário um correto dimensionamento, e uma manutenção adequada, para garantir uma 

elevada produção e uma durabilidade, em que pode superar 20 anos de utilização. 

A gama de temperaturas produzidas é entre 50 a 90 ºC. No que diz respeito sobre a área de 

painel necessária para uma habitação ronda 1 m
2
 por pessoa. Enquanto a dimensão do 

depósito deve considerar-se entre 50 a 70 L por pessoa. 

Para otimizar o retorno do investimento os sistemas solares nunca devem responder a 100 % 

das exigências, se se instalar um sistema capaz de atender às necessidades nas épocas de 

maior consumo, quando se chegar às épocas de menor consumo vamos ter-se-á um sistema 

sobredimensionado, sendo o ideal preencher cerca de 70 % das necessidades [15]. 

 
 

 

Figura 19- Coletor solar térmico [20]. 
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Para ter um máximo partido do sistema em termos de eficiência é necessário ter em conta 

alguns aspetos: 

 Os coletores devem ficar orientados para sul, caso não seja possivel, serem rodados no 

máximo 45 graus para este ou oeste; 

 Os coletores devem ter o ângulo relativamente à linha horizontal deve corresponder à 

latitude do local; 

 As tubagens devem ser isoladas para reduzir as perdas de calor; 

 Deve haver um acesso acessivel para a manutenção e limpeza dos coletores. 

 

5.2 Painel fotovoltaico 

 

São as células fotovoltaicas, que nos permitem transformar a energia proveniente do sol em 

eletricidade. Podem-se colocar estas células fotovoltaicas em telhados, sobre toldos, nas 

mochilas em muitos outros equipamentos. Mas neste contexto será dado enfoque na colocação 

nas fachadas dos edifícios. 

Uma célula fotovoltaica é constituída por uma ou duas camadas de um material semicondutor, 

por norma é utilizado o silício. Quando este material é exposto à radiação solar gera cargas 

elétricas, que através de contactos metálicos são conduzidos para fora da célula na forma de 

corrente direta (DC). Posteriormente esta corrente é direcionada para um inversor que 

transforma em corrente alternada (AC), de maneira que seja possivel ser injetada na rede 

elétrica [29]. 

Portugal possui excelentes condições para a conversão fotovoltaica, devido às características 

climáticas. 

A energia solar pode ser a solução para fornecer energia elétrica a locais onde ainda não 

tenham rede elétrica instalada ou onde seja dificil acesso. Podem-se referir alguns exemplos 

de aplicações desta tecnologia como torres de vigia florestal, sinalização marítima (bóias e 

faróis), parquímetros e cabines telefónicas. 

Esta tecnologia apresenta um grande potencial nos países em desenvolvimento, onde não têm 

redes elétricas construídas ou são instáveis [30]. 

Esta tecnologia apresenta um grande número de vantagens: 

 

 Alta fiabilidade, não tendo peças móveis; 

 Adaptabilidade dos módulos, que podem ser dimensionados para aplicações com 

potências variáveis; 

 A energia gerada pode ser armazenada em baterias e aproveitada em horas de 

inexistência de insolação; 

 Manutencão é quase inexistente; 

 Apresenta vantagens ambientais, pois o produto final não é poluente. 
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Figura 20- Plainel fotovoltaico [30]. 

 

5.3 Turbinas eólicas 

 

A energia eólica tira o aproveitamento da energia cinética do vento que faz girar as pás da 

turbina, que por sua vez faz rodar um eixo, passando para energia mecânica, no qual põe em 

funcionamento um gerador.  

Para uso doméstico existe no mercado aerogeradores de baixa potência (inferior a 10 kW), 

que normalmente são utilizados para bombear água ou como mini geradores eólicos para 

produção de energia elétrica. A instalação desta tecnologia é indicada para casas isoladas, que 

estejam situadas em zonas ventosas, ou seja, com ventos na maioria dos dias ao longo do ano 

e com velocidade média anual superior a 13 km/h, permitindo produzir entre 400 a 3200 W 

[15]. 

 

 

Figura 21- Turbinas eólicas [15]. 
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5.4 Energia geotérmica 

 

Como a terra possui uma elevada inércia térmica, constitui um enorme acumulador de energia 

solar sob a forma de energia térmica.  

A uma profundidade de 5 m a temperatura do solo é estável e de cerca 15 ºC onde se podem 

utilizar bombas de calor geotérmicas, que conseguem bons desempenhos mesmo quando a 

temperatura exterior é muito fria para produção de água quente sanitária ou para climatizar 

espaços. 

Para o aproveitamento desta energia nos edifícios residenciais, utiliza-se um circuito de 

tubagens enterrado onde circula um fluido de transferência, geralmente é água com um anti-

congelante. No inverno utiliza-se uma bomba de calor liberta-se essa energia para libertar essa 

energia para aquecer o espaço, enquanto que no verão fáz-se o processo inverso, o excesso de 

calor do espaço é transferido para o solo. 

Ainda não se encontram muitos sistemas destes difundidos no nosso país, devido aos elevados 

custos de instalação, por essa razão só é rentável em circunstâncias favoráveis muito 

específicas [15]. 

 

5.5 Biomassa 

 

A biomassa é uma matéria orgânica de origem vegetal ou animal possível de ser transformada 

em energia térmica ou elétrica.  

O uso mais tradicional da biomassa é o aproveitamento das lenhas em vivendas unifamiliares, 

onde tem um elevado peso no balanço energético nacional, na maior parte é utilizada para 

aquecimento ambiente e para águas quentes sanitárias (AQS). 

Como vantagem da utilização da biomassa em substituição aos combustíveis fósseis pode-se 

referir a menor poluição atmosférica. Em comparação com outras fontes renováveis, a 

biomassa destaca-se pela alta densidade energética, facilidades de armazenamento, conversão 

e transporte [31]. 

 

5.6 Mecânica em eletricidade 

 

O efeito piezoelétrico foi descoberto pelos irmãos Pierre e Jacques Curie em França em 1880. 

É a capacidade de alguns materiais gerarem tensão elétrica quando sofrem um esforço 

mecânico. Ao aplicarmos uma pressão mecânica em um material piezoelétrico, ele se deforma 

e acaba por perturbar o balanço entre as cargas positivas e negativas, fazendo com que alguns 

átomos fiquem mais próximos ou mais distantes, criando uma diferença potencial. 

Posteriormente verificou-se que quando ocorria esta diferença potencial originava uma 

pressão elétrica no interior dos átomos [32]. 

Uma aplicação desta tecnologia seria a instalação de geradores piezoelétricos em estradas de 

maneira a aproveitar a energia mecânica transmitida pelo veículo à estrada convertendo-a em 

eletricidade, que geralmente é desaproveitada. 
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A empresa Innowattech realizou um projeto piloto, instalando geradores piezoelétricos de 5,5 

cm de espessura ao longo de 10 m de uma estrada, como mostra a figura 22. No entanto, os 

resultados obtidos não foram divulgados [33]. 

 

 

Figura 22- Instalação do material piezoelétrico [33]. 
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6 Caso de Estudo 

 

O objetivo é transformar as zonas comuns de um edifício contruído num NZEB, utilizando 

algumas soluções tecnológicas referidas nos capítulos 4 e 5 e dentro das limitações que o 

edifício oferece. Com recurso à modelação do edifício utilizando o programa DesignBuilder 

V.5.0.0.137 e à simulação dinâmica do EnergyPlus V.8.5 fazem-se simulações anuais 

variando algumas medidas impostas com o objetivo de reduzir o consumo energético do 

edifício. Para este estudo foi escolhido o Centro Comercial Alameda localizado na zona 

urbana do Porto, freguesia de Campanhã, concelho do Porto. É uma zona essencialmente 

caracterizada por vias de circulação automóvel principais, como a Via de Cintura Interna 

(VCI) e a Avenida Fernão Magalhães, cujo tráfego é considerado elevado. Este edifício está 

inserido num complexo misto composto por um bloco de apartamentos, um hotel e o Estádio 

do Dragão. 

Para a realização deste estudo foram consideradas as soluções arquitetónicas e construtivas de 

acordo com os dados fornecidos designadamente:  

 A planta do edifício desenhada em AutoCAD, que consta no anexo A; 

 Certificado energético realizado em 2012, que está incluído no anexo B. 

 

Foram realizadas várias visitas ao edifício com o objetivo de observar os elementos 

construtivos, recolha de dados sobre a ocupação e funcionamento da climatização do espaço. 

6.1 Caracterização geral do edifício 

 

O edifício em estudo é um Centro Comercial composto por 7 pisos, distribuídos por uma área 

de 103.519 m
2
. Também disponibiliza 1.695 lugares de estacionamento gratuito. O Centro 

Comercial proporciona um leque alargado de lojas na área da moda, adereços, serviços, 

restauração, eletrónica de consumo, área infantil e cultural. 

Os pisos são constituídos com a seguinte distribuição: 

 Piso -2: parque de estacionamento; 

 Piso -1: parque de estacionamento e 1 loja (lavagem de carros); 

 Piso 0: 1 hipermercado, 9 lojas, 2 quiosques e 1 casa de banho (WC); 

 Piso 1: parque de estacionamento, 29 lojas, 1 quiosque e 1 WC; 

 Piso 2: parque de estacionamento, 23 lojas e 2 WC; 

 Piso 3: 22 lojas, 1 quiosque e 2 WC; 
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 Piso 4: 1 cinema, 13 restaurantes, 1 café, 1 quiosque e 2 WC. 

 

Figura 23- Desenho esquemático dos 7 pisos com o respetivo pé direito. 

 

O edifício desenvolve-se em duas zonas distintas, uma que é destinada a zona comercial e 

outra para estacionamento. A zona comercial é constituída por 5 pisos (piso 0, 1, 2, 3 e 4) com 

uma altura de 6 m cada. A zona de estacionamento tem um total de 8 pisos (piso -2, -1, 1A, 

1B, 2A, 2B, 3A, 3B) com uma altura de 3 m cada. 

 

 

Figura 24- Vista global da fachada a sul. 
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Figura 25- Vista global da fachada a oeste. 

 

 

 

Figura 26- Vista global da fachada a norte. 

 

A fachada virada a sul encontra-se completamente exposta, sem obstruções que originem 

sombreamento. Enquanto que, as fachadas viradas para este e oeste encontram-se 

parcialmente obstruídas e sombreadas por edifícios vizinhos. 

 

A localização do edifício é a seguinte: 

 

Tabela 3- Localização do Centro Comercial Alameda 

Localização 

Cidade Porto 

Altitude [m] 134 

Tipo de terreno Cidade 

Distância da costa [km] 8,5 
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Áreas do edifício em estudo: 

 

Tabela 4- Áreas do Centro Comercial Alameda 

Centro Comercial [m
2
] 36.892 

Escritórios [m
2
] 842 

Cozinhas [m
2
] 652 

Estacionamento [m
2
] 57.379 

Armazéns [m
2
] 7.752 

 

Características de zonamento climático em conformidade com o sistema de certificação 

energética dos edifícios (SCE) da ADENE [34]: 

 

Tabela 5- Características de zonamento climático do Centro Comercial Alameda 

Concelho 

Zona 

Climática 

Inverno 

GD [ºC] 

Duração 

Estação 

Aquecimento 

[meses] 

Zona 

Climática 

Verão 

Gsul 

[kWh/m
2
] 

(por mês) 

Porto I2 1.250 6,2 V2 130 

 

Este edifício encontra-se situado no interior de uma zona urbana, como tal em termos de 

rugosidade, tem uma classificação de rugosidade I. 

 

6.2 Construção do modelo 

 

6.2.1 Materiais 

 

Tabela 6- Elementos construtivos da envolvente interior e exterior do certificado energético 

Descrição 
U [W/(m

2
.ºC)] 

da solução 

U [W/(m
2
.ºC)] 

máx. 

regulamentar 

Paredes 

PEE- Parede exterior, em betão, revestida pelo interior por 

painéis fenólicos e pelo exterior pedra de cor clara, com 

espessura total de parede de 0,40 m. 

0,96 1,6 

PIE- Parede interior, em contacto com os pisos de garagens 

(com requesitos de exterior), revestida pelo interior por 

painéis fenólicos, com espessura total de parede de 0,15 m. 

1,47 1,6 

PII- Parede Interior em contacto com zonas de serviço (com 

requisitos de interior), revestida pelo interior por painéis 
1,47 2 
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fenólicos, com espessura total de parede de 0,15 m. 

Coberturas 

CEE1- Laje exterior plana em betão (cobertura pesada 

plana), do tipo fungiforme, em betão pelo exterior e pelo 

interior de cor média. 

2,6 1 

CII- Laje interior plana em betão com requisitos de interior 

(cobertura pesada plana), de separação entre zona 

administrativa do Centro Comercial e o edifício adjacente, e 

entre o espaço útil e zonas técnicas e armazéns. 

2,25 1,3 

CEE2- Cobertura leve horizontal, tipo painel sanduíche, 

revestido pelo exterior com uma tela asfáltica 

impermeabilizante de cor escura; pelo interior chapa metálica 

assente em estrutura de vigas de aço. 

1,2 1 

Pavimentos 

PVEE- Pavimento exterior em betão (pavimento pesado), 

resultado da morfologia do edifício na zona da administração, 

com acabamento pelo interior em pavimento técnico revestido 

a chão tipo flutuante e pelo exterior rebocado e pintado de cor 

clara. 

3,1 1 

PVII- Pavimento interior em betão com requisitos de interior 

(pavimento pesado), de separação entre o piso 1 e a zona de 

armazém do piso 0, com acabamento pelo interior variáveis 

entre lojas e pelo interior do armazém em tosco. 

2,61 1,3 

Vãos envidraçados Factor solar 

VE 1- Vão simples, instalado na fachada “harmónio”, 

orientado a sul; caixilharia em alumínio com corte térmico, 

constituído por: vidro exterior – SGG Parsol Green 8 mm 

com capa Cool-Lite ST150, caixa-de-ar de 10 mm, e vidro 

interior laminado constituído por capa Planitherm total 1.3, 

vidro SGG Planilux 4 mm, capa intercalar PVB standart 0,38 

mm, vidro SGG Planilux 4 mm sistema fixo, Uvidro=1,9 

W/(m2.ºC), g100% =0,23. Coeficiente de transmissão térmica 

do vão envidraçado 2,04 W/(m
2
.ºC). 

0,23 0,56 

VE 2- Vão simples, instalado na fachada da entrada da zona 

da elipse (orientado a sudoeste), na zona administrativa 

(orientada a este) e nas clarabóias existentes no edifício; 

caixilharia em alumínio com corte térmico, constituído por: 

vidro exterior laminado – SGG Diamant 6 mm com capa 

intercalar Vanceva Aquamarine RB17 8278 0,76 mm e SGG 

Diamant 6 mm, caixa-de-ar de 20 mm, e vidro interior 

constituído por capa Antelio Clear e SGG Planilux 8 mm, 

sistema fixo, Uvidro=2,7 W/(m2.ºC), g100% =0,43. Coeficiente 

de transmissão térmica do vão envidraçado 2,80 W/(m
2
.ºC). 

0,43 0,56 
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6.2.2 Iluminação 

 

A iluminação interior é composta por: 

 2.969 lâmpadas fluorescentes tubulares do tipo T5 com balastro eletrónico, 143 de 14 

W, 127 de 21 W, 24 de 24 W, 494 de 28 W, 8 de 30 W, 1.823 de 35 W, 87 de 54 W e 

263 de 55 W, que fazem um total de 102.285 W; 

 15.618 lâmpadas fluorescentes tubulares do tipo T8 com balastro eletrónico, 1.998 de 

18 W, 1.565 de 36 W e 12.055 de 58 W, num total de 791.494 W;  

 3.877 lâmpadas fluorescentes compactas, dos quais 32 são de 5 W, 20 de 7 W, 11 de 9 

W, 181 de 11 W, 181 de 15 W, 1.775 de 18 W, 230 de 22 W, 1.443 de 26 W e 4 de 32 

W, todas contabilizam 79.761 W; 

 3.547 lâmpadas de halogéneo, 73 de 10 W, 496 de 20 W, 495 de 35 W, 1.259 de 50 

W, 943 de 70 W, 118 de 100 W e 163 de 150 W, num total de 193.185 W; 

 3.326 lâmpadas de iodetos metálicos, 92 de 35 W, 2.272 de 70 W, 945 de 150 W e 17 

de 250 W, todas fazem 308.260 W; 

 78 lâmpadas incandescentes, 42 de 25 W e 36 de 60 W, um total de 3.210 W; 

 12 lâmpadas de vapor de mercúrio de 80 W, num total de 1.120 W; 

 1 lâmpada Néon com potência total de 138 W; 

 16 metros de fita LED de 5 W/m, num total de 80 W; 

 1.809 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de emergência de 8 W, num total de 14.472 

W. 

A potência total instalada é de 1.493,845 kW. 

 

A iluminação exterior é composta por: 

 51 projetores de iodetos metálicos de 150 W, fazendo um total de 7.650 W; 

 140 lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W, num total de 2.100 W. 

A potência total de iluminação exterior instalada é de 9.750 W. 

 

As lâmpadas do tipo incandescente deverão ser evitadas sempre que possível, pois são as que 

apresentam menor eficiência luminosa, conduzindo por isso a maiores consumos de energia 

elétrica. A eficiência luminosa é um parâmetro que indica o quanto eficiente uma fonte 

luminosa converte a energia que recebe em luz. 

Já as lâmpadas fluorescentes oferecem boas características conseguindo aliar uma vida longa 

com uma eficiência luminosa elevada. Além disso, têm um tempo de reacendimento curto e 

um bom índice de restituição de cor. [35] 

É de salientar que neste momento estão a proceder a uma melhoria, substituindo a iluminação 

atual por uma iluminação mais eficiente nas zonas de circulação, escritórios, zonas técnicas e 

estacionamentos. 
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6.2.3 Sistema de climatização 

 

A climatização do edifício é feita através de um sistema centralizado de produção de energia 

térmica, constituído por 3 chillers, ar-água e por 44 bancos de gelo, localizados na cobertura. 

Os 3 chillers elétricos existentes no edifício tem uma potência de frio de 1.485,90 kW e um 

índice de eficiência de energia (ERR) de 3,78. Já os 44 bancos de gelo tem uma capacidade 

total de 668 kWh e um volume de água/gelo de 6,27 m
3
. Enquanto os períodos em que a tarifa 

de energia é mais baixa os bancos de gelo são carregados através dos chillers, que vai permitir 

arrefer o edifício durante o dia. 

O transporte de água glicolada de cada chiller e a que circula entre os bancos de gelo e os 

permutadores de calor é feito através de dois grupos eletrobomba do tipo “in-line”, duplo, 

onde uma das bombas funciona como reserva da outra. Já a circulação de água entre os 

permutadores de calor e a central de distribuição de água refrigerada é feita através de quatro 

grupos duplos de eletrobombas, onde uma bomba funciona como reserva. 

As zonas de circulação e as lojas são asseguradas por 12 UTA’s, que estão localizadas tanto 

na cobertura como nas zonas técnicas, que promovem o arrefecimento do ar ambiente, através 

da circulação de água refrigerada.  

As lojas estão equipadas com ventiloconvectores onde circula a água fria, onde cada uma 

pode controlar a temperatura ambiente do seu espaço. 

A climatização dos espaços como a sala onde se encontra o quadro geral de baixa tensão, as 

entradas para os elevadores públicos, sala repartidor geral do edifício e salas de seguranças 

são asseguradas por splits, num total de 18.  

Existem 11 ventiladores de extração geral, 8 ventiladores de extração das instalações 

sanitárias, 9 ventiladores de desenfumagem, 10 ventiladores de pressurização, nos 

estacionamentos têm 30 ventiladores axiais estacionamentos e 146 ventiladores de impulso. 

A produção de AQS é realizada com recurso a termoacumuladores eléctricos localizados nas 

cozinhas dos restaurantes/cafetarias. 

 

 

Figura 27- Zonas térmicas do piso 0. 
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Figura 28- Zonas térmicas do piso 1. 

 

 

 

Figura 29- Zonas térmicas do piso 2. 
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Figura 30- Zonas térmicas do piso 3. 

 

 

 

Figura 31- Zonas térmicas do piso 4. 
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6.2.4 Outros equipamentos 

 

Para além dos consumos do sistema de climatização e da iluminação, existem outros 

equipamentos que são contabilizados nos consumos.  

No grupo dos equipamentos que servem as lojas e circulações comuns contabilizam-se: 

computadores, máquinas registadoras, caixas registradoras, ventoinhas, fotocopiadoras, 

impressoras, televisões, máquinas de venda, arcas congeladoras, frigoríficos, vitrinas de 

quente e frio, máquinas de café, moínhos de café, micro-ondas, tostadeiras, torradeiras, 

panelas elétricas, equipamentos banho-maria, grelhadores, fogões, etc., tudo tem uma 

potência instalada de 848 kW em equipamentos eléctricos e 222 kW em equipamentos de gás 

natural. 

No grupo de equipamentos de escritórios contabilizam-se: computadores, portáteis, 

ventoinhas, fotocopiadoras, impressoras, televisões, sistemas de vigilância, servidores, fontes 

de alimentação ininterrupta (UPS), máquinas de água, etc., com um total de 8 kW de potência 

instalada. 

No grupo dos equipamentos que serve todo o edifício contabilizam-se: 16 elevadores, 6 

tapetes rolantes, 10 escadas rolantes, 11 ventiladores de extração geral, 8 ventiladores de 

extração de sanitários, 9 ventiladores de desenfumagem, 10 ventiladores de pressurização, 30 

ventiladores de extração e 146 ventiladores de impulsão dos estacionamentos, 3 bombas de 

rede geral de água, 2 bombas de rede de águas residuais e 3 bombas do grupo do incêndio, 

com uma potência total instalada de 2.400 kW. 

O que perfaz um total de 3.479 kW de potência total instalada. 

 

6.2.5 Consumo energético 

 

As tarifas e preços para a energia elétrica são aprovados e publicados pela entidade reguladora 

dos serviços energéticos (ERSE) em dezembro de cada ano, para vigorarem no ano seguinte. 

Na tabela 7 estão demonstrados os períodos horários de entrega de energia eléctrica. 

 

Tabela 7- Ciclo semanal para todos os fornecimentos em Portugal Continental [36] 

Período de hora legal de Inverno Período de hora legal de Verão 

De segunda-feira a sexta-feira De segunda-feira a sexta-feira 

Ponta 
09:30/12:00 h 

Ponta 09:15/12:15 h 
18:30/21:00 h 

Cheias 

07:00/09:30 h 

Cheias 

07:00/09:15 h 

12:00/18:30 h 
12:15/24:00 h 

21:00/24:00 h 

Vazio 
00:00/02:00 h 

Vazio 
00:00/02:00 h 

06:00/07:00 h 06:00/07:00 h 

Super Vazio 02:00/06:00 h Super Vazio 02:00/06:00 h 

Sábado Sábado 



O novo desafio dos NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) 

 

38 

Cheias 
09:30/13:00 h 

Cheias 
09:00/14:00 h 

18:30/22:00 h 20:00/22:00 h 

Vazio 

00:00/02:00 h 

Vazio 

 

00:00/02:00 h 

06:00/09:30 h 06:00/09:00 h 

13:00/18:30 h 14:00/20:00 h 

22:00/24:00 h 22:00/24:00 h 

Super Vazio 02:00/06:00 h Super Vazio 02:00/06:00 h 

Domingo Domingo 

Vazio 
00:00/02:00 h 

Vazio 
00:00/02:00 h 

06:00/24:00 h 06:00/24:00 h 

Super Vazio 02:00/06:00 h Super Vazio 02:00/06:00 h 

 

Os dados sobre o consumo de energia ativa mensais do edifício em estudo durante o período 

de um ano encontram-se disponivel na tabela 8, começando no mês de outubro de 2016 e 

terminando no mês setembro de 2017. 

 

Tabela 8- Valores mensais da energia ativa ao longo de um ano 

  
Energia Ativa [kWh] 

 

 
Mês 

Hora 

Ponta 

Hora 

Cheia 

Hora 

Vazio 

Hora 

super 

vazio 

Total 

2017 

Jan 89.280 216.350 153.489 63.997 523.116 

Fez 90.472 213.147 115.142 71.836 490.597 

Mar 82.290 194.346 111.970 59.336 447.942 

Abr 70.260 204.849 139.437 87.822 502.368 

Mai 34.671 208.533 176.295 101.640 521.139 

Jun 46.701 304.449 144.543 91.691 587.384 

Jul 63.203 318.423 223.848 89.124 694.598 

Ago 85.052 384.528 192.146 103.361 765.087 

Set 96.884 368.384 234.649 127.003 826.920 

       

2016 

Out 55.391 275.332 150.433 55.544 536.700 

Nov 119.648 549.156 281.190 88.792 1.038.786 

Dez 98.406 238.264 156.926 64.692 558.288 

 
Total 932.258 3.475.761 2.080.068 1.004.838 7.492.925 

 

Ao analisar os dados do consumo de energia ativa, pode-se observar que a maior parte do 

consumo é na hora cheia com 3.475.761 kWh, é quando o edifício está em maior 

funcionamento, o período é mais longo e onde temos a maior parte dos equipamentos e 

iluminação em funcionamento. Enquanto que a hora de ponta tem o menor consumo de 

932.258 kWh, apesar de ser num período de grande utilização é um período pequeno. No 

horário noturno, isto é, na hora vazio e super vazio há um consumo de 2.080.068 kWh e 

1.004.838 kWh respetivamente, porque apesar de ser uma hora em que a maior parte dos 
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equipamentos e iluminação estão desligados, durante a noite aproveitam para colocar a 

funcionar os chillers de maneira a aproveitar a tarifa mais barata. Observa-se que nos meses 

mais quentes do ano (entre junho e setembro), há um maior consumo de energia em 

comparação com os meses mais frios, isto porque nos meses mais quentes o edificio necessita 

de arrefecer mais o ar no seu interior, em comparação com os meses frios, sendo para isso 

necessário usar durante mais tempo os equipamentos de climatização. É de salientar que no 

mês de novembro houve acertos de contas e por isso saiu dos valores padrão. O valor total do 

consumo de energia ativa é de 7.492,925 MWh. 

 

Tabela 9- Valores mensais do custo da energia ao longo de um ano 

  
Custo [€] Termos 

Rede 

[€] 

Termos 

Potência 

[€] 

Impostos 

Eletricidade 

[€] 

Total 

 
Mês HP HC HV HSV 

2017 

Jan 5.140 11.422 6.507 2.248 17.891 8.722 523 52.454 

Fez 5.209 11.253 4.882 2.524 16.804 9.363 491 50.524 

Mar 4.738 10.261 4.747 2.084 15.336 8.724 448 46.338 

Abr 4.045 10.815 5.912 3.085 16.406 8.977 502 49.742 

Mai 1.996 11.010 7.474 3.571 15.948 7.647 521 48.166 

Jun 2.689 16.073 6.128 3.221 19.407 8.463 587 56.569 

Jul 3.639 16.811 9.490 3.131 22.412 11.613 695 67.791 

Ago 4.897 20.301 8.146 3.631 25.656 13.013 765 76.410 

Set 5.593 19.501 10.699 4.522 27.354 15.543 843 84.055 

          

2016 

Out 3.189 14.536 6.378 1.951 18.368 7.635 537 52.594 

Nov 6.888 28.993 11.922 3.119 36.317 15.980 1.039 104.258 

Dez 5.665 12.579 6.653 2.273 19.334 8.642 558 55.705 

 
Total 53.687 183.554 88.939 35.361 251.234 124.321 7.509 744.605 

 

Nos custos pode-se observar que segue a tendência do consumo. Na hora cheia há um maior 

custo de 183.554 € anuais, enquanto que nos períodos super vazio e de ponta verifica-se 

menores custos 35.361 € e 53.687 € respetivamente. Já no período vazio tem um custo total 

anual de 88.939 €. 

Sobre os termos de rede e os termos de potência têm um custo anual de 251.234 € e 124.321 € 

respetivamente. 

Pode-se observar que nos meses em que o tempo é de maior calor (entre junho e setembro) há 

um maior custo energético de 56.569 € e 84.055 € respetivamente. 

O custo do imposto sobre eletricidade é de 7.509 € anuais e pode ser reduzido ao fazer uma 

auditoria de sistema de gestão dos consumos intensivos de energia (SGCIE) [37]. 

O valor total anual do custo da energia ativa é de 744.605 €. 
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Tabela 10- Custo por consumo 

 
Mês [kWh] [€] [€/kWh] 

2017 

Jan 523.116 52.454 0,100 

Fez 490.597 50.524 0,103 

Mar 447.942 46.338 0,103 

Abr 502.368 49.742 0,099 

Mai 521.139 48.166 0,092 

Jun 587.384 56.569 0,096 

Jul 694.598 67.791 0,098 

Ago 765.087 76.410 0,100 

Set 826.920 84.055 0,102 

     

2016 

Out 536.700 52.594 0,098 

Nov 1.038.786 104.258 0,100 

Dez 558.288 55.705 0,100 

 
Total 7.492.925 744.605 

Média: 

0,099  

 

É de interesse analisar o custo por cada kWh consumida, em que se verifica que durante os 

meses de janeiro a dezembro varia entre 0,096 €/kWh e 0,103 €/kWh, havendo uma média de 

0,099 €/kWh. 

6.3 Simulação térmica dinâmica 

  

As simulações térmicas dinâmicas detalhadas dos edificios devem ser realizadas através de 

um dos programas que constam na norma ASRHAE 140-2004 (norma de acreditação dos 

programas de simulação detalhada). 

Um dos programas de análise energética em edifícios que consta na norma é o EnergyPlus 

que é usado para modelar o consumo de energia para aquecimento, arrefecimento, ventilação, 

iluminação e outros fluxos energéticos. Contudo este programa não tem uma interface gráfica 

simples e para ajudar na construção do modelo utilizou-se o DesignBuilder [38]. 

O DesignBuilder fornece ferramentas avançadas de modelagem que pode servir como 

interface gráfica ao programa EnergyPlus, de maneira a simplificar a construção do edifício 

em 3D. Permite desenvolver desenhos de construção eficientes em termos energéticos, desde 

o conceito até a conclusão [39]. 

Os sistemas de iluminação, outros equipamentos e sitemas de climatização mencionados nos 

capítulos 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 respetivamente, se referem à totalidade do edifício, neste capítulo 

apenas se cinge às zonas comuns. 

 

6.3.1 Localização 

Para a construção do modelo no DesignBuilder inicialmente é preciso escolher o nome do 

projeto, escolher o tipo de análise que se quer efetuar, para este caso será o EnergyPlus, e 

escolher o clima em que o edifício está localizado, onde foi inserido um ficheiro com os dados 

meteorológicos da cidade do Porto [40]. 
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Figura 32- Dados meteorológicos da cidade do Porto para a simulação. 

 

6.3.2 Construção do modelo 

 

Com a ajuda da planta desenhada em AutoCAD, foi feita a construção geométrica do modelo 

do edifício e com a devida orientação, isto é, a principal fachada orientada a sul. A construção 

é realizada por blocos, que corresponde a pisos. 

 

 

 

Figura 33- Modelo do edifício com vista para sul. 
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Figura 34- Modelo do edifício com vista para oeste. 

 

 

 

Figura 35- Modelo do edifício com vista para norte. 
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Figura 36- Modelo do edifício com vista para este. 

 

Na divisão das zonas no interior do edifício ao correr com a simulação o DesignBuilder limita 

a criação no máximo de 50 zonas (por ser uma versão estudante), como se trata de um edificio 

com muitas divisões, teve-se que ajustar o modelo a essa limitação.  

 

 

 

Figura 37- Divisão no modelo do piso -2. 
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Figura 38- Divisão no modelo do piso -1. 

 

 

Figura 39- Divisão no modelo do piso 0. 

 

 

Figura 40- Divisão no modelo do piso 1. 
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Figura 41- Divisão no modelo do parque de estacionamento do piso 1A. 

 

 

Figura 42- Divisão no modelo do parque de estacionamento do piso 1B. 

 

 

Figura 43- Divisão no modelo do piso 2. 
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Figura 44- Divisão no modelo do parque de estacionamento do piso 2A. 

 

 

Figura 45- Divisão no modelo do parque de estacionamento do piso 2B. 

 

 

Figura 46- Divisão no modelo do piso 3. 
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Figura 47- Divisão no modelo do parque de estacionamento do piso 3A. 

 

 

Figura 48- Divisão no modelo do parque de estacionamento do piso 3B. 

 

Figura 49- Divisão no modelo do piso 4, lado oeste. 
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Figura 50- Divisão no modelo do piso 4, lado este. 

 

 

 

Figura 51- Clarabóia. 

6.3.3 Cálculos/Dados iniciais 

 

Após a construção do modelo é necessário consultar os regulamentos para saber que valores 

se devem colocar nas densidades de potência de iluminação, dos equipamentos e na ocupação 

para cada divisão. Poderiam ser consultados outros valores como os da ASHRAE, mas como 

o edifício está construído em Portugal, os valores mais aproximados à realidade são da 

legislação do RECS e do RSECE. 
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Tabela 11- Valores retirados do RECS e RSECE para cada piso 

  

Iluminação 

[(W/m
2
)/100lux] 

Equipamentos 

[W/m
2
] 

Ocupação CC 

[m
2
/ocupante] 

Piso -2 Estacionamento 3,4 2 5 

Piso -1 Estacionamento 3,4 2 5 

Piso 0 Corredores 3,8 5 5 

 
Instalações sanitárias 3,8 5 5 

 

Lojas de comércio e 

serviços 
3,4 5 5 

Piso 1 Corredores 3,8 5 5 

 
Instalações sanitárias 3,8 5 5 

 

Lojas de comércio e 

serviços 
3,4 5 5 

 
Estacionamento 3,4 2 5 

Piso 2 Corredores 3,8 5 5 

 
Instalações sanitárias 3,8 5 5 

 

Lojas de comércio e 

serviços 
3,4 5 5 

 
Estacionamento 3,4 2 5 

Piso 3 Corredores 3,8 5 5 

 
Instalações sanitárias 3,8 5 5 

 

Lojas de comércio e 

serviços 
3,4 5 5 

 
Estacionamento 3,4 2 5 

 
Salas técnicas 3,4 5 5 

Piso 4 Corredores 3,8 5 5 

 
Instalações sanitárias 3,8 5 5 

 
Salas técnicas 3,4 5 5 

 

Restauração (salas de 

refeições) 
3,8 5 5 

 

Outros cálculos realizados para cada piso: 

 

Tabela 12- Outros cálculos para cada piso 

Caudal 12 UTA’s 297260 [m
3
/h] 

 

Piso Area [m
2
] [m

3
/h] [m

3
/h] [L/s] [(L/s)/m

2
] Ocupantes 

[(L/s)/ 

ocupantes] 

0 1.895 9 % 26.016 7.227 4 379 19 

1 5.617 26 % 77.130 21.425 4 1.123 19 

2 2.774 13 % 38.088 10.580 4 555 19 

3 4.231 20 % 58.095 16.137 4 846 19 

4 7.131 33 % 97.929 27.203 4 1.426 19 

Total 21.647 100 % 
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A área calculada já contempla o corte da laje com os pisos inferiores. 

6.3.4 Atividade 

 

Sobre o tipo de atividade desenvolvida no edifício, dá para configurar a temperatura do 

interior que se pretende para a zona selecionada, neste caso é de 24 ºC. O próprio programa já 

disponibiliza horários predefinidos retirados do regulamento dos sistemas energéticos de 

climatização em edifícios (RSECE) [41]. Podem-se controlar os ganhos pelos equipamentos 

de escritório e também o mínimo de ar fresco insuflado. No edifício como não tem 

necessidades de aquecimento, foi colocado no set point de aquecimento de 10 ºC (valor 

reduzido) para não influenciar no resultado. 

 

 

Figura 52- Separador onde se configura o intervalo de temperatura no interior. 

 

6.3.5 Construção 

 

Neste separador são inseridas as características construtivas dos elementos do modelo, como 

os pavimentos, as paredes e a cobertura. Foi escolhido um modelo de construção, e para 

alguns elementos construtivos foram utilizados os valores dos coeficientes de transmissão 

térmica apresentados na tabela 6. 
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Figura 53- Separador onde se configura as características dos elementos construtivos. 

 

 

6.3.6 Aberturas 

 

Aqui são introduzidas as características dos envidraçados, para este modelo existem dois tipos 

de envidraçados que são apresentados na tabela 6, os vãos simples que estão instalados na 

fachada da entrada com um formato de elipse orientado a sudoeste, e os vãos simples 

coloridos instalados na fachada orientada a sul. 

 

 

Figura 54- Separador para configuração dos envidraçados. 
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6.3.7 Iluminação 

 

Neste separador é colocado o valor da densidade de potência de iluminação para Centros 

Comerciais, onde se insere para cada divisão o correspondente valor que é mensionado na 

tabela 11, onde se pode encontrar na RECS [42]. Também se escolhe o horário de 

funcionamento em que a iluminação está a ser utilizada no Centro Comercial, que é das 8 h 

até às 20 h. 

 

 

Figura 55- Separador para configuração da iluminação. 

 

6.3.8 AVAC 

 

Nesta secção seleciona-se o equipamento que está a ser utilizado para AVAC. Existem já 

modelos pré-definidos na biblioteca do DesignBuilder, onde se pode ajustar. Pode-se definir o 

período de funcionamento que pode ser sazonal ou anual. Também se pode introduzir o 

coeficiente de desempenho (COP), que corresponde à eficiência dos equipamentos. Neste 

caso decidiu-se colocar 1 e posteriormente fazer as contas em separado com o COP de 3,78 

que se encontra no certificado energético. 

 

 

Figura 56- Separador para configuração do AVAC. 
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6.3.9 Resultados (calibração) 

 

Após fazer a primeira simulação deu uma diferença de 14 %, por isso foi necessário fazer 

alguns ajustes para consumir menos energia, nomeadamente a redução do set point da 

temperatura para 22 ºC, foi aumentado o tempo de climatização 1 h, foi colocado o minimo de 

ar novo de 19 (L/s)/pessoa e ventilação de 4,404 (L/s)/m
2
, já na iluminação foi reduzida a 

densidade para 3 (W/m
2
)/100lux. 

Para os cálculos de arrefecimento e equipamentos de AVAC foi consultada a tabela que se 

encontra no anexo C, com valores desagregados de alguns contadores do edifício em estudo. 

 

Tabela 13- Primeira simulação 

 
Eletricidade 

[kWh] 

Iluminação 5.807.719 

Equipamentos 701.939 

Arrefecimento ZC 197.198 

Arrefecimento Lojas 

+ Zonas técnicas 
1.648.381 

UTA’s 430.220 

Equip. AVAC 608.140 

  

Total 9.393.597 

Faturas 7.492.925 

Diferença [%] 20 

 

Tabela 14- Simulação calibrada 

 
Eletricidade 

[kWh] 

Iluminação 4.585.041 

Equipamentos 553.760 

Arrefecimento ZC 428.200 

Arrefecimento Lojas 

+ Zonas técnicas 
1.417.380 

UTA’s 430.220 

Equip. AVAC 608.140 

  

Total 8.022.741 

Faturas 7.492.925 

Diferença [%] 7 

 



O novo desafio dos NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) 

 

54 

O modelo encontra-se calibrado, pois de acordo com o RSECE um modelo é considerado 

calibrado caso haja uma diferença até 10 % entre o consumo total de energia prevista na 

simulação e o consumo obtido nas faturas de energia ao longo de um ano. Como há um 

elevado consumo no arrefecimento das lojas em comparação com as zonas comuns, é 

necessário saber a causa. 

 

Tabela 15- Rácio entre energia elétrica consumida e a área 

 Área [m
2
] Rácio [kWh/m

2
] 

Zonas comuns 21.647 19,78 

Zonas lojas + 

Zonas técnicas 
20.462 69,27 

 

Ao analisar o rácio entre a energia elétrica consumida para arrefecer e as áreas, pode verificar-

se que há um maior consumo para arrefecer os espaços das lojas e das areas técnicas em 

comparação com as zonas comuns, cerca de 71 % superior. Isto é devido às cargas térmicas 

no interior das lojas que são muito elevadas e necessitam de um maior arrefecimento. 

6.4 Medida 1: UTA’s 

 

Teli et al. descrevem [43] que os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado 

(AVAC) consomem cerca de 50 a 60 % do consumo de energia total em qualquer edifício, 

portanto oferece um enorme potencial e desafio para reduzir o consumo de energia, 

empregando vários projetos e sistemas inovadores.  

Uma UTA é uma grande peça de equipamento que lida com o ar que geralmente é fornecido 

aos edificios alterando a temperatura e a pressão do ar. Geralmente estes equipamentos estão 

localizados na cobertura ou em zonas técnicas interiores. 

São constituídas por diversos equipamentos agrupados numa dada sequência, possuindo 

controlo próprio. Uma UTA pode incluir ventiladores, bombas, baterias de aquecimento/ 

arrefecimento, lavador de ar ou injectores, caixa de mistura, recuperador de calor sensível ou 

entálpico, válvulas e controlo [21]. 

As 12 UTA’s que atualmente estão a ser utilizadas no edificio não têm recuperador de calor, 

em vez disso estão equipados com free cooling. Para controlar a temperatura e a qualidade do 

ar, cada UTA está equipado com sondas de temperatura e de CO2. Apenas as UTA’s nº 11 e a 

nº 12 estão equipadas com variadores de velocidade (VEV). 

Através dos VEV consegue-se regular a velocidade para o valor ideal correspondente ao 

máximo rendimento e normalmente também ao máximo fator de potência para cada carga 

acionada. O VEV permite um arranque repetidas vezes, com maior facilidade, com menos 

distúrbios para o motor e rede, eliminando picos de tensão provenientes de métodos de 

arranque [44]. 
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6.4.1 Proposta de novas UTA’s 

 

Foi contactada a Arfit, uma empresa sediada na zona industrial da Maia no distrito do Porto, 

que oferece soluções de climatização, para selecionar novas UTA’s mais eficientes de acordo 

com as capacidades das UTA’s que atualmente estão instaladas no edifício.  

Os caudais e as pressões são as mesmas das UTA’s instaladas no edifício.  

Foram selecionados níveis de filtragem de M5 no retorno e de F7 na insuflação, que de acordo 

com a norma EN 779:2012 são os níveis mínimos exigidos atualmente para as UTA’s [45]. 

A bateria de água fria foi selecionada para o mesmo regime de temperatura da água que está 

entre os 7 e os 12 ºC e para a temperatura de insuflação de 14 ºC.  

Foi mantido o módulo de mistura com o registo de circulação.  

Escolheu-se utilizar ventiladores Plug EC que tem um variador incorporado de alta eficiência.  

Em vez de baterias de recuperação que têm o consumo das bombas para circulação do caudal 

de água, foi proposto o uso de uma roda térmica rotativa como dispositivo de recuperação de 

calor. É um equipamento mais compacto e tem a capacidade de transferir calor através de 

várias condutas [46]. 

É de salientar que para a UTA nº1 não é possível selecionar hoje em dia para o caudal 

desejado com a tecnologia plug fan, porque é uma unidade muito grande. Para esta situação 

partiu-se a unidade para metade do caudal, assim temos que contabilizar duas vezes. 

 

As características das UTA’s que atualmente estão instaladas no edificio são as seguintes: 

 

Tabela 16- Características das UTA’s instaladas no edifício 

 Pressões Caudais Potências 

 Externa [Pa] 
Estática total 

[Pa] 
Caudal [m

3
/h] Potência [kW] 

UTA’

s 
Extraç. Insuf. Extraç. Insuf. Extraç. Insuf. 

Abs. da 

extraç. 
Motores 

Abs. da 

insufl. 

nº1 150 200 891 1.590 33.935 41.350 12,9 15 e 30 25,1 

nº2 a 

4 
200 250 560 1.411 15.080 18.370 3,8 5,5 e 15 11,3 

nº5 a 

12 
200 250 579 1.287 19.240 25.100 5 

7,5 e 

18,5 
15,9 
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As características das novas UTA’s sugeridas pela empresa Arfit são as seguintes: 

 

Tabela 17- Caraterísticas das novas UTA’s apresentadas pela empresa Arfit 

 Pressões Caudais Potências 

 Externa [Pa] 
Estática total 

[Pa] 
Caudal [m

3
/h] Potência [kW] 

UTA’

s 
Extraç. Insuf. Extraç. Insuf. Extraç. Insuf. 

Abs. da 

extraç. 
Motores  

Abs. da 

insufl. 

nº1 150 200 487 865 33.935 41.350 1,77 3,4 e 5 3,8 

nº2 a 

4 
200 250 544 895 15.080 18.370 1,75 3,4 e 5 3,5 

nº5 a 

12 
200 250 520 905 19.240 25.100 2,15 3,4 e 2,5 1,67 

 

Pode-se consultar com mais detalhe as características das UTA’s tanto as que estão 

atualmente instaladas no Centro Comercial como as novas UTA’s sugeridas pela empresa 

Arfit no anexo D. 

As UTA’s têm horários de funcionamento variados ao longo do ano. Pode-se considerar de 

abril a novembro (244 dias) as UTA’s 4, 7, 11 e 12 funcionam diariamente das 9:30 h às 

22:30 h, pontualmente em dias de muito calor, considera-se 1 mês completo no ano todo o 

reforço das outras UTA’s. Nos restantes meses estão desligadas totalmente, só em casos 

extremos é que se liga. 

 

Cálculo do consumo de energia anual de cada UTA: 

 

Tabela 18- Consumo anual da UTA nº1 que está no edifício e a UTA apresentada pela Arfit 

UTA nº1 Atual Nova 

Potência [kW] 45 8,4 

Tempo de uso anual [h] 434 434 

Consumo anual [kWh] 19.530 3.645 

 

Tabela 19- Consumo anual das UTA’s nº2 e 3 que estão no edifício e as UTA’s apresentada pela Arfit 

UTA nº 2 e 3 Atual Nova 

Potência [kW] 20,5 8,4 

Tempo de uso anual [h] 434 434 

Consumo anual [kWh] 8.897 3.645 
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Tabela 20- Consumo anual da UTA nº4 que está no edifício e a UTA apresentada pela Arfit 

UTA nº4 Atual Nova 

Potência [kW] 20,5 8,4 

Tempo de uso anual [h] 3.416 3.416 

Consumo anual [kWh] 70.028 28.694 

 

Tabela 21- Consumo anual das UTA’s nº5, 6, 8, 9 e10 que estão no edifício e as UTA’s apresentada pela Arfit 

UTA nº5, 6, 8, 9 e 10 Atual Nova 

Potência [kW] 26 5,9 

Tempo de uso anual [h] 434 434 

Consumo anual [kWh] 11.284 2.561 

 

Tabela 22- Consumo anual das UTA’s nº7, 11 e 12 que estão no edifício e as UTA’s apresentada pela Arfit 

UTA nº7, 11 e 12 Atual Nova 

Potência [kW] 26 5,9 

Tempo de uso anual [h] 3.416 3.416 

Consumo anual [kWh] 88.816 20.154 

 

Tabela 23- Economia com a proposta das novas UTA’s 

Energia 
Atual 

[kWh] 
[€] 

Atual (AVAC) 430.220 42.592 

Proposta 112.896 11.177 

Economia 317.324 31.415 

Variação [%] 74 ------------ 

 

 

As UTA’s podem reduzir o consumo de energia se tiverem instaladas VEV. Neste caso o 

Centro Comercial já tem instalado o VEV nas UTA’s nº11 e nº12, que variam através da 

temperatura. Como não há registo da temperatura no interior do Centro Comercial, é utilizada 

para o cálculo a temperatura ambiente do exterior. 
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Figura 57- Temperatura ao longo dos meses de abril a novembro. 

 

Decidiu-se dar uma margem de 7 ºC na temperatura máxima e mínima, para ajustar à 

realidade. 

 

Tabela 24- Temperatura máxima e mínima com margem de segurança durante os meses de abril a novembro 

Margem 

Segurança [ºC] 

Máxima 

temperatura [ºC] 

Mínima 

temperatura [ºC] 

7 32,7 5,9 

Temperatura 

Corrigida 
25,7 12,9 

 

 

Figura 58- Temperatura ao longo do mês de agosto. 
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Tabela 25- Temperatura máxima e mínima com margem de segurança do mês de agosto 

Margem 

Segurança 

[ºC] 

Maxima 

temperatura [ºC] 

Minima 

temperatura 

[ºC] 

7 32,7 15,6 

Temperatura 

Corrigida 
25,7 22,6 

 

Apenas 30 % da energia térmica vai ter influência pelo ar exterior nas novas UTA’s, porque o 

recuperador de energia térmica do ar de extração é de 70 %. 

 

Tabela 26- Valor da UTA nº1 com e sem VEV 

UTA nº 1 

 Atual Proposta 

Horas Anuais [h] 434 434 

Energia sem VEV 

[kWh] 
19.530 3.646 

Energia com VEV 

[kWh] 
19.070 2.704 

 

Tabela 27- Valores das UTA’s nº2 e 3 com e sem VEV 

UTA nº 2 e 3 

 Atual Proposta 

Horas Anuais [h] 434 434 

Energia sem VEV 

[kWh] 
8.897 3.646 

Energia com VEV 

[kWh] 
8.687 2.704 

 

Tabela 28- Valor da UTA nº4 com e sem VEV 

UTA nº 4 

 Atual Proposta 

Horas Anuais [h] 3.416 3.416 

Energia sem VEV 

[kWh] 
70.028 28.694 

Energia com VEV 

[kWh] 
55.200 22.052 

 

Tabela 29- Valores das UTA’s nº5, 6, 8, 9 e 10 com e sem VEV 

UTA nº 5, 6, 8, 9 e 10 

 Atual Proposta 

Horas Anuais [h] 434 434 

Energia sem VEV 

[kWh] 
11.284 2.561 

Energia com VEV 

[kWh] 
11.018 1.899 
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Tabela 30- Valores das UTA’s nº7, 11 e 12 com e sem VEV 

UTA nº 7, 11 e 12 

 Atual Proposta 

Horas Anuais [h] 3.416 3.416 

Energia sem VEV 

[kWh] 
88.816 20.154 

Energia com VEV 

[kWh] 
70.009 15.489 

 

Como referido no inicio do capitulo, as UTA’s nº11 e 12 já possuem VEV, por isso não 

entram no cálculo. 

 

Tabela 31- Economia com a instalação de VEV nas UTA’s 

Energia Atual [kWh] [€] 
Proposta 

[kWh] 
[€] 

Sem VEV 252.588 25.006 72.591 7.187 

Com VEV 216.743 21.457 55.148 5.460 

Economia 35.845 3.549 17.443 1.727 

Variação 

[%] 
14 ------------ 24 ------------ 

 

6.4.2 Recuperador de Calor 

 

Para esta medida foi utilizado o programa DesignBuilder ativando a opção recuperador de 

calor. Foram consultados os catálogos das novas UTA’s para obter a percentagem da 

eficiência térmica da recuperação de calor, que vai entre 75,5 e 76,3 %. Optou-se por colocar 

70 % para aproximar-se à realidade, devido às características dos equipamentos. 

 

 

Figura 59- Opção de recuperação de calor no modelo. 
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Tabela 32- Economia com recuperador de calor 

Energia 
Eletricidade 

[kWh] 
[€] 

Arrefecimento ZC (sem 

recuperador de calor) 
428.200 42.392 

Arrefecimento ZC (com 

recuperador de calor) 
401.588 39.757 

Economia 26.612 2.635 

Variação [%] 6 ------------ 

 

Com a instalação do recuperador de calor esperava-se uma melhoria mais significativa no 

consumo de energia térmica, na ordem dos 40 a 70 %. 

 

6.5 Medida 2: Bombas com VEV 

 

Como referido no capitulo 6.2.3 há dois grupos de eletrobomba, onde umas das bombas 

funciona como reserva da outra. Com uma visita às instalações verificou-se que um grupo de 

bombas tem de potência 30 kW e o outro grupo tem 18,5 kW. Para este cálculo considerou-se 

em funcionamento durante o ano, uma bomba de 30 kW e duas bombas de 18,5 kW. 

Para o cálculo da instalação do VEV, é feito com o mesmo método calculado nas UTA’s, 

através da variação com a temperatura. Considerou-se o tempo de utilização de abril a 

dezembro.  

 

 

Figura 60- Temperatura ao longo dos meses de abril a dezembro. 
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Tabela 33- Temperatura máxima e mínima com margem de segurança durante os meses de abril a dezembro 

Margem 

Segurança 

[ºC] 

Maxima 

temperatura [ºC] 

Minima 

temperatura 

[ºC] 

7 32,7 3,5 

Temperatura 

Corrigida 
25,7 10,5 

 

Tabela 34- Valores da bomba de 18,5 kW 

Bomba 18,5 kW 

Horas anuais [h] 3.850 

Energia sem VEV 

[kWh] 
71.225 

Energia com VEV 

[kWh] 
49.844 

 

Tabela 35- Valores da bomba de 30 kW 

Bomba 30 kW 

Horas anuais [h] 3.850 

Energia sem VEV 

[kWh] 
115.500 

Energia com VEV 

[kWh] 
80.779 

 

Tabela 36- Economia com VEV 

 
Energia 

[kWh] 
[€] 

Sem VEV 257.950 25.537 

Com VEV 180.467 17.866 

Economia 77.483 7.671 

Variação [%] 30 ------------ 

 

6.6 Medida 3: Proposta fotovoltaico 

 

Com os preços da eletricidade a subir e a descida de preços da tecnologia fotovoltaica, cada 

vez mais se justifica a implementação de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo [47]. 

Para esta proposta foi contactada a empresa Sinersol que oferece soluções em energias 

renováveis, apresentando duas propostas. Fez-se a identificação da área disponivel para a 

instalação dos painéis fotovoltaicos, tendo cuidado com os equipamentos instalados no local e 

com o tipo de cobertura [48]. Pode-se consultar no anexo E as propostas apresentadas com 

mais detalhes. 
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6.6.1 Proposta 1: LUXOR com potência de 371250 Wp 

Proposta constituída por 1.350 módulos, modelo Luxor LX-275P (275 W). Módulos que 

apresentam uma garantia contra defeitos de fabrico 15 anos. 

Apresenta elevadas garantias de desempenho com 90 % de produção mínima a 15 anos e 85 

% a 25 anos. 

Tem um custo total de 286.704 euros com a instalação, 1.350 painéis, cablagem de ligação, 

SolarLog 2.000, contador de produção, 9 Inversores Huawei Sun 2.000 36KTL e a estrutura 

para o telhado plano em alumínio e aço inoxidável incluído.  

A produção prevista é de 557.556 kWh de acordo com a simulação realizada para a zona de 

Porto. 

Tabela 37- TIR para a proposta 1 

Ano Valor Pago [€] 
Poupança/ano 

[€] 
Acumulado 

Investimento 

[€] 
TIR 

1 0,121 65.435  286.704  

2 0,125 67.727    

3 0,128 68.727    

4 0,132 70.435    

5 0,136 72.185    

6 0,140 73.979    

7 0,144 75.818    

8 0,149 77.702    

9 0,153 79.633    

10 0,158 81.611    

11 0,163 83.639    

12 0,167 85.718    

13 0,173 87.848    

14 0,178 90.031    

15 0,183 92.031    

16 0,188 94.561    

17 0,194 96.911    

18 0,200 99.319    

19 0,206 101.787    

20 0,212 104.317    

21 0,219 106.909    

22 0,225 109.566    

23 0,232 112.288    

24 0,239 115.079    

25 0,246 117.939 2.230.767  1.944.063 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 25,15% 
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Segundo Oliveira [49] a TIR de um projeto é a taxa de desconto para a qual o valor presente 

das receitas torna-se igual ao valor presente dos desembolsos. Isto significa dizer que a TIR é 

aquela que torna nulo o valor presente líquido do projeto. 

6.6.2 Proposta 2: SolarWorld com potência de 391500 Wp 

 

Esta proposta é também constituída por 1.350 módulos, modelo SolarWorld Plus SW290M 

(290 W). Módulos que apresentam uma garantia de 20 anos contra defeitos de fabrico. 

Estes módulos têm uma nova tecnologia PERC que permite mais produção em comparação 

com os módulos convencionais. 

Tem um custo total de 376.339 euros que inclui os 1.350 painéis SolarWorld Plus SW290M, a 

estrutura para o tenhado de aluminio e aço inox, 9 inversores Huawei Sun 2000 36KTL, 1 

inversor Huawei Sun 2.000 17KTL, contador de produção, SolarLog 2.000, cablagem de 

ligação e a instalação.  

De acordo com a simulação realizada para a zona Porto, a produção prevista é de 593.319 

kWh. 

 

Tabela 38- TIR para a proposta 2 

Ano Valor Pago [€] 
Poupança/ano 

[€] 
Acumulado 

Investimento 

[€] 
TIR 

1 0,121 69.632  376.339  

2 0,125 71.362    

3 0,128 73.136    

4 0,132 74.953    

5 0,136 76.816    

6 0,140 78.724    

7 0,144 80.681    

8 0,149 82.686    

9 0,153 84.740    

10 0,158 86.846    

11 0,163 89.004    

12 0,167 91.216    

13 0,173 93.483    

14 0,178 95.806    

15 0,183 98.187    

16 0,188 100.627    

17 0,194 103.127    

18 0,200 105.690    

19 0,206 108.316    

20 0,212 111.008    
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21 0,219 113.766    

22 0,225 116.594    

23 0,232 119.491    

24 0,239 122.460    

25 0,246 125.503 2.373.854  1.997.514 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 20.68% 

 

A melhor proposta tendo em ponto de vista a integração do edifício num NZEB é a proposta 

2: SolarWorld com potência de 391.500 Wp, que proporciona uma maior produção de energia 

de fonte renovável cerca de 593.319 kWh. 

 

Instalação de painéis 

fotovoltaicos 

Energia 

[kWh] 
[€] 

Proposta 593.319 58.739 

 

6.7 Medida 4: Iluminação 

6.7.1 Utilização de lâmpadas mais eficientes 

Para este cálculo no programa DesignBuilder já vem incorporada uma opção de escolher 

iluminação a LED, que reduz a densidade cerca de 16,5 % da densidade de iluminação, 

passando de 3 para 2,5 (W/m
2
)/100lux.  

 

 

Figura 61- Opção da luminosidade a LED no modelo.  

 

Tabela 39- Economia com iluminação a LED 

Energia 
Eletricidade 

[kWh] 
[€] 

Iluminação (sem redução) 4.585.041 453.919 

Iluminação (com redução) 3.822.344 378.412 

Economia 762.697 75.507 

Variação [%] 17 ------------ 
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6.7.2 Controlo da luminosidade 

 

É de todo o interesse energético poder obter a luz necessária e suficiente sempre que se 

deseja. O uso de sensores de luminosidade ajuda nesse aspeto, controlando os regulares de 

fluxo e garantindo níveis constantes de iluminação [21]. 

Há que ter o cuidado na colocação dos sensores de maneira que não receba excesso de 

luminosidade nem que esteja demasiado distante dos envidraçados. O programa 

DesignBuilder já vem com a opção que incorpora a iluminação com LED e os sensores de 

controlo da luminosidade. Por defeito o programa coloca os sensores no meio de cada zona, 

mas nos pisos 2 e 3 decidiu-se ajustar a colocação dos sensores de maneira a que esteja numa 

zona intermédia, para não receber excesso de luz. 

 

Figura 62- Colocação do sensor de luminosidade no piso 2. 

 

 

Figura 63- Colocação do sensor de luminosidade no piso 3. 
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Na figura a baixo está demonstrada a opção no DesignBuilder para ativar a opção do controlo 

de luminosidade. 

 

 

Figura 64- Opção do controlo de luminosidade no modelo. 

 

Tabela 40- Economia com iluminação a LED e controlo de luminosidade 

Energia 
Eletricidade 

[kWh] 
[€] 

Iluminação (sem controlo 

de luminosidade) 
4.585.041 453.919 

Iluminação (com controlo 

de luminosidade + LED) 
3.437.297 340.292 

Economia 1.147.744 113.627 

Variação [%] 25 ------------ 



O novo desafio dos NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) 

 

68 

7 Conclusões e trabalhos futuros 

7.1 Conclusões 

 

O principal objetivo desta dissertação foi aproximar um edifício já existente, neste caso o 

Centro Comercial Alameda de um edifício NZEB aplicando estratégias eficientes e 

tecnologias renováveis.  

Inicialmente foi construído um modelo 3D a partir do programa DesignBuilder, de maneira a 

poder avaliar o desempenho energético, enquanto para a simulação energética utilizou-se o 

EnergyPlus. 

Com o modelo criado e calibrado através das faturas elétricas, foram implementadas soluções 

que visam reduzir o consumo energético do edifício. 

Foram contactadas duas empresas, uma no setor da climatização onde foi pedido novas 

UTA’s mais eficientes com as mesmas características que as atuais instaladas. E foi 

contactada outra no setor da energia renovável onde fizeram um estudo de aplicação de 

painéis fotovoltaicos na cobertura do Centro Comercial. 

Na tabela seguinte está apresentado um resumo dos resultados obtidos: 

 

Tabela 41- Resumo dos resultados obtidos com a medida 1 

Medida 1 

(UTA’s) 
Novas UTA’s 

VEV nas UTA’s 

Atuais 

VEV nas novas 

UTA’s 

Recuperador de 

Calor nas UTA’s 

 
Energia 

[kWh] 
[€] 

Energia 

[kWh] 
[€] 

Energia 

[kWh] 
[€] 

Energia 

[kWh] 
[€] 

Sem medida 

aplicada 
430.220 42.592 252.588 25.006 72.591 7.187 428.200 42.392 

Com medida 

aplicada 
112.896 11.177 216.743 21.457 55.148 5.460 401.588 39.757 

Economia 317.324 31.415 35.845 3.549 17.443 1.727 26.612 2.635 

Variação [%] 74 -------- 14 -------- 24 -------- 6 -------- 

 

A instalação de novas UTA’s embora necessite de um grande investimento inicial destaca-se 

com uma economia de 317.324 kWh anuais, cerca de 31.415 €. Na implementação de VEV, 

foi dividido caso fosse instalado nas UTA’s já existentes no edificio e na instalação caso o 

Centro Comercial adquirice as novas UTA’s. Verifica-se que nas UTA’s atuais há uma 
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economia de 35.845 kWh enquanto que se fosse nas novas UTA’s haveria uma economia de 

17.443 kWh. Já a instalação de recuperador de calor há uma redução de 26.612 kWh. 

 

Tabela 42- Resumo dos resultados obtidos com a medida 2 

Medida 2 (Bombas) 
Energia 

[kWh] 
[€] 

Sem medida aplicada 257.950 25.537 

Com medida aplicada 180.467 17.866 

Economia 77.483 7.671 

Variação [%] 30 -------- 

 

Na segunda medida, a instalação de VEV nas bombas, há uma economia e 77.483 kWh 

durante um ano, que dá uma poupança de 7.671 € ao fim de 1 ano. 

 

Tabela 43- Resumo dos resultados obtidos com a medida 3 

Medida 3 (painéis 

fotovoltaicos) 

Energia 

[kWh] 
[€] 

Com medida aplicada 593.319 58.739 

 

A terceira medida é a instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura, como atualmente o 

edificio não tem nenhum sistema de produção de energia renovável, iria passar de 0 kWh de 

produção para 593.319 kWh, que é cerca de 8 % da energia consumida ao longo de um ano. 

Se compararmos a energia produzida com a consumida, há uma grande descrepância. 

 

Tabela 44- Resumo dos resultados obtidos com a medida 4 

 LED 
LED + Controlo 

luminosidade 

Medida 4 (Iluminação) 
Eletricidade 

[kWh] 
[€] 

Eletricidade 

[kWh] 
[€] 

Sem medida aplicada 4.485.041 453.919 4.585.041 453.919 

Com medida aplicada 3.822.344 378.412 3.437.297 340.292 

Economia 762.697 75.507 1.147.744 113.627 

Variação [%] 17 -------- 25 -------- 

 

A quarta medida é a mudança da iluminação atual para uma mais eficiente, neste caso a LED 

que reduz 762.697 kWh, enquanto que se fosse instalado o controlo de luminosidade reduz 

ainda mais o consumo cerca de 1.147.744 kWh que é cerca de 25 % do consumo total da 

iluminação. É uma medida que implica algum investimento inicial, mas que é muito rentável. 

Se contabilizarmos todas as medidas impostas reduzimos cerca 2.179.925 kWh, que é cerca 

de 29 % do consumo total de energia elétrica, que está muito longe do pretendido. 
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Conclui-se que só é possível alcançar o desempenho de ter um balanço energético próximo de 

zero, se o edifício fosse construído de raíz com materiais construtivos eficientes e utilizassem 

estratégias e técnicas que aproveitassem ao máximo das fontes de energia renováveis. 

7.2 Trabalhos futuros 

 

Um estudo interessante seria fazer a construção deste edifício a partir do zero, ou seja, 

escolher materiais mais eficientes e adaptar o edificio a fazer um maior aproveitamento dos 

recursos naturais como ventilação natural e arrefecimento através dos parques de 

estacionamento facilitando o processo de tornar um edifício para NZEB. 

Seria interessante saber o impacto da implementação de outros sistemas de produção de 

energia como nomeadamente a instalação de geradores piezoeletricos nos parques de 

estacionamento. 

No Centro Comercial há alguns espaços que embora não sejam ocupados, têm a iluminação 

sempre ligada como nos corredores. Um estudo igualmente interessante era saber a redução 

de consumo de energia com a instalação de sensores de presença. 
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ANEXO A: Plantas do Edifício 
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Piso 4 

 

 

 

Cobertura 

 

 

  

 



O novo desafio dos NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) 

 

82 

ANEXO B: Certificado Energético 
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ANEXO C: Outros dados consumo energético 

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro kWh

Barramento Quadros AVAC64.288,10               66.997,40               52.578,60               78.943,60              68.919,60              66.997,40               64.288,10               19.867,60             482.880,40                  

BP1 133,00                    139,60                    -                          -                        44,40                    139,60                    133,00                    8,40                     598,00                         

BP1R 4.338,70                 4.772,10                 4.745,10                 4.878,50               4.629,40               4.772,10                 4.338,70                 1.085,00              33.559,60                    

BP2 3.220,50                 3.312,00                 2.954,80                 2.823,90               3.193,60               3.312,00                 3.220,50                 574,40                 22.611,70                    

BP2R 2.587,90                 3.549,00                 1.588,80                 1.901,80               2.896,60               3.549,00                 2.587,90                 1.562,70              20.223,70                    

BP3 3.057,00                 3.020,70                 1.944,70                 2.267,40               3.044,80               3.020,70                 3.057,00                 591,50                 20.003,80                    

BP3R 2.040,70                 2.265,60                 701,10                    615,90                  1.764,00               2.265,60                 2.040,70                 201,60                 11.895,20                    

BP4 2.548,10                 3.098,50                 1.861,50                 2.413,50               3.181,70               3.098,50                 2.548,10                 507,80                 19.257,70                    

BP4R 2.821,30                 3.196,10                 2.603,50                 2.078,40               2.340,00               3.196,10                 2.821,30                 558,20                 19.614,90                    

BSA1 2.304,60                 2.661,00                 2.210,80                 2.141,80               2.460,20               2.661,00                 2.304,60                 160,60                 16.904,60                    

BSA2 2.361,40                 2.670,80                 1.950,60                 2.006,80               2.437,40               2.670,80                 2.361,40                 193,80                 16.653,00                    

BSB1/2 21.356,20               22.761,80               24.852,20               24.892,60              22.881,00              22.761,80               21.356,20               7.201,20              168.063,00                  

BSC1 5.225,80                 6.014,00                 5.823,40                 6.361,60               5.713,00               6.014,00                 5.225,80                 456,20                 40.833,80                    

BSC2 975,30                    1.091,20                 30,00                      -                        797,90                  1.091,20                 975,30                    48,70                   5.009,60                      

BSC3 178,40                    232,50                    -                          -                        161,00                  232,50                    178,40                    9,00                     991,80                         

BSD1/2 3.580,80                 3.896,70                 4.133,90                 4.179,60               3.942,30               3.896,70                 3.580,80                 665,10                 27.875,90                    

BSD3 2.720,80                 2.905,30                 3.241,20                 3.167,30               2.973,00               2.905,30                 2.720,80                 1.016,20              21.649,90                    

BSE1/2 6.673,20                 7.342,20                 7.753,00                 7.646,50               7.323,40               7.342,20                 6.673,20                 1.449,80              52.203,50                    

BSE3 5.491,80                 6.019,10                 6.345,30                 6.285,20               5.992,20               6.019,10                 5.491,80                 2.204,30              43.848,80                    

Chiller 1 50.244,20               80.733,20               108.157,10              140.895,30            76.097,30              80.733,20               50.244,20               11.465,90             598.570,40                  

Chiller 2 37.292,40               79.564,90               5.969,80                 50.558,80              86.063,20              79.564,90               37.292,40               8.725,10              385.031,50                  

Chiller 3 79.059,70               118.226,60              122.783,40              199.838,30            130.112,20            118.226,60              79.059,70               14.671,40             861.977,90                  

Q.AC.PT 2.483,20                 3.993,70                 3.396,70                 4.928,80               3.629,00               3.993,70                 2.483,20                 702,90                 25.611,20                    

QE10 (AVAC) 5.725,80                 6.128,70                 5.730,20                 7.032,10               6.534,40               6.128,70                 5.725,80                 268,60                 43.274,30                    

QE11 (AVAC) 82,90                      2.568,40                 5.254,80                 7.191,00               6.053,10               2.568,40                 82,90                      32,10                   23.833,60                    

QE12 (AVAC) 901,00                    4.565,50                 3.392,90                 7.297,80               9.235,90               4.565,50                 901,00                    322,60                 31.182,20                    

QE13 (AVAC) 19.940,40               24.612,70               25.477,20               31.263,90              23.551,50              24.612,70               19.940,40               6.028,40              175.427,20                  

QE13.1 (AVAC) 1.449,00                 2.036,10                 4.006,60                 6.152,90               2.713,60               2.036,10                 1.449,00                 382,70                 20.226,00                    

QE14 (AVAC) 1.334,20                 2.191,60                 5.493,10                 7.535,20               3.125,20               2.191,60                 1.334,20                 434,00                 23.639,10                    

QE1-7-8 Tuneis (AVAC) 6,90                       5,60                       2,10                       1,40                      136,10                  5,60                       6,90                       3,80                     168,40                         

QE2 (AVAC) 330,10                    872,20                    287,70                    1.260,50               866,10                  872,20                    330,10                    276,30                 5.095,20                      

QE3 (AVAC) 300,10                    1.239,40                 423,70                    814,40                  985,00                  1.239,40                 300,10                    343,70                 5.645,80                      

QE3 Tuneis (AVAC) 0,30                       46,10                      8,00                       62,20                    0,20                      46,10                      0,30                       -                       163,20                         

QE3.1 (AVAC) 2.372,80                 2.315,40                 2.002,90                 2.074,10               2.015,20               2.315,40                 2.372,80                 1.103,20              16.571,80                    

QE3.2 (AVAC) 574,20                    1.214,90                 81,20                      542,30                  565,20                  1.214,90                 574,20                    358,80                 5.125,70                      

QE3.3 (AVAC) 100,80                    124,10                    71,40                      84,00                    114,30                  124,10                    100,80                    91,80                   811,30                         

QE3.4 (AVAC) 222,00                    262,80                    727,90                    894,50                  718,50                  262,80                    222,00                    119,20                 3.429,70                      

QE3.5 (AVAC) 124,90                    161,70                    1.240,80                 258,40                  138,70                  161,70                    124,90                    146,20                 2.357,30                      

QE3.6 (AVAC) 60,30                      59,10                      156,90                    142,60                  146,90                  59,10                      60,30                      74,00                   759,20                         

QE4 (AVAC) 351,00                    818,10                    7.040,00                 7.621,10               366,10                  818,10                    351,00                    146,50                 17.511,90                    

QE4 Tuneis (AVAC) -                          -                          -                          -                        -                        -                          -                          -                       -                              

QE5 (AVAC) 55,10                      73,50                      2.131,40                 1.882,10               1.756,40               73,50                      55,10                      21,80                   6.048,90                      

QE6 (AVAC) 403,20                    437,30                    6.507,70                 7.472,00               4.341,20               437,30                    403,20                    169,50                 20.171,40                    

QE7 (AVAC) 468,30                    413,90                    326,30                    407,80                  398,20                  413,90                    468,30                    183,50                 3.080,20                      

QE8 (AVAC) 8.792,20                 8.782,10                 7.185,00                 9.604,10               9.433,70               8.782,10                 8.792,20                 926,20                 62.297,60                    

QE9 (AVAC) 487,20                    590,80                    69,40                      698,70                  1.072,80               590,80                    487,20                    133,50                 4.130,40                      

Total Geral 349.065,80           487.984,00           443.242,70           649.118,70         514.865,50         487.984,00           349.065,80           85.493,80          3.366.820,30              
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COP chiller 3,78

AVAC total 2.883.940   kWh

3 Chillers 1.845.580   kWh

Com COP 6.976.292   

EE total 7.492.925   kWh

Chillers/EE total 25%

UTAS+Bombas 1.038.360    

 

 

Arrefecimento c/ lojas 1.845.580            

UTAS

Bombas

40% Ilum 2.997.170            

Equip 1.611.815            

UTA's 430.220

Equi.avac 608.140                

Valores Aproximados (EE)

1.038.360            

 

 

 

ET s/ lojas 1.618.596

EE s/lojas 428200

EE c/lojas 1.417.380   

ET s/ lojas 745.412

EE s/lojas 197199

EE c/lojas 1.648.381   

2º simulação

1º simulação
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ANEXO D: Características das UTA’s 

UTA’s atualmente instaladas no edifício 

UTA nº1 
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UTA’s nº2, 3 e 4 
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UTA’s nº5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 
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UTA’s propostas pela Arfit 

UTA nº1 
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UTA’s nº2, 3 e 4 
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UTA’s nº5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 
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ANEXO E: Proposta fotovoltaica 
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