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“[…] é ridículo pensar que uma lâmpada eléctrica 

possa fazer o mesmo que o sol e as estações.” 

Louis I. Kahn 
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RESUMO 

O presente relatório é o resultado do trabalho realizado no âmbito do Mestrado Integrado em 
Engenharia Civil na especialização de Construções Civis e teve como principal objectivo fazer uma 
análise crítica à aplicação do Regulamento das Características de Comportamento Térmico de 
Edifícios (RCCTE) e consequente classificação energética dos edifícios de habitação em Portugal. 

Para tal explorou-se a relação entre algumas soluções construtivas e tecnológicas dos edifícios, mais 
concretamente relativas a vãos envidraçados e renovação de ar, e o seu consequente impacto na 
posição na escala da etiqueta do Certificado Energético no âmbito do Sistema Nacional de 
Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE). 

A estratégia adoptada foi a da realização de um estudo de sensibilidade que partiu de um conjunto de 
17 fracções autónomas, distribuídas em 12 apartamentos e 5 moradias, às quais foram aplicadas 
condições de referência. 

Esta foi a amostra de base sobre a qual se realizaram diversas simulações numéricas. Numa primeira 
fase compostas por variações isoladas de quatro parâmetros (Factor Solar do vidro, Coeficiente de 
transmissão térmica do vão envidraçado, Fracção envidraçada e Área Envidraçada relativamente à 
Área útil de pavimento) e posteriormente através das combinações possíveis entre eles incluindo mais 
três parâmetros (Dispositivo de protecção solar, Orientação e Taxa de renovação de ar) sempre tendo 
como principal objectivo as variações implicadas no índice energético Ntc/Nt. 

Finalmente, e face aos resultados obtidos ao longo do estudo, procurou fazer-se uma análise 
apreciativa do critério de certificação de edifícios utilizado em Portugal. 

 

PALAVRAS -CHAVE: RCCTE, certificação energética, vãos envidraçados, estudo de sensibilidade, 
índices energéticos. 
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ABSTRACT  

This report is the result of the work performed under the Integrated Master's degree in Civil 
Engineering in the specialization of Civil Construction and its main objective was to make a critical 
analysis of the application of the “Regulamento das Características de Comportamento Térmico de 
Edifícios” (RCCTE) (Regulation of Thermal Behavior of Buildings) and is consequent energy 
classification of buildings for housing in Portugal. 

For such was explored the relation between some constructive and technological solutions in the 
buildings, more specifically the glazing and air renewal, and its consequent impact in the label scale 
position of the Energy Certificate in the ambit of the National System of Energy Certification and of 
the Quality of Interior Air in the Buildings (SCE). 

The strategy adopted was the realization of a sensitivity study based in a 17 autonomous fractions, 
distributed in 12 apartments and 5 houses, which have been applied reference conditions. 

This was the base sample for several numerical simulations. Initially composed of isolated variations 
of four parameters (Solar Factor of glass, Heat transfer coefficient of glazing, Glazing area and 
Glazing area relatively to the useful floor area) and then through the possible combinations between 
them including three more parameters (Shading device, Orientation and Air renewal rate) always 
having as main objective the variations implied in the energy indicator Ntc/Nt. 

Finally, and face to the results gotten during the study, was made an appreciative analysis of the 
criterion for buildings certification used in Portugal. 

 

KEYWORDS: RCCTE, energy certification, glazing, sensitivity study, energy indicators. 
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                                       1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ÂMBITO DE ESTUDO E ENQUADRAMENTO GERAL  

Desde sempre que o homem no seu dia-a-dia procura, de forma mais ou menos consciente, colocar-se 
em situações de conforto térmico. Como noção de conforto, resultante de sensações humanas, desde 
logo é fácil verificar que esta engloba uma forte componente subjectiva. Talvez por isso não seja já 
assim tão fácil conseguir a sua definição propriamente dita. 

No entanto, considera-se correntemente que um indivíduo está colocado em condições de conforto 
térmico quando não experimenta qualquer desagrado ou irritação de modo a distraí-lo das suas 
actividades de momento. [1] 

Quando a este conceito se associam, por exemplo, as actuais preocupações com a crescente 
diminuição de fontes de energia primária, com o aumento das emissões de CO2 e sabendo-se que 40% 
da energia primária utilizada nos países da OCDE é consumida para operar edifícios, percebe-se que 
essas condições de conforto térmico não podem ser conseguidas de qualquer forma ou a qualquer 
custo. 

Apesar da evolução dos electrodomésticos no que respeita ao seu consumo de energia ser hoje 
bastante inferior ao que era há alguns anos atrás, o consumo de energia do sector residencial não 
deixou de crescer, devido à melhoria do nível de vida da população e ao seu, já referido, maior grau de 
exigência em termos de conforto, levando a um forte crescimento da aquisição de sistemas de 
climatização. [2] 

É por isso fundamental que haja atitudes e esforços no sentido de obterem bons desempenhos dos 
edifícios em questões térmicas, sobretudo porque são os locais onde as pessoas passam 
aproximadamente 90% do seu tempo. 

Nesse seguimento, e por iniciativa dos diversos Estados-Membros surgiu assim a Directiva nº 
2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho 
energético dos edifícios. 

Esta Directiva foi transposta em 2006 para a ordem jurídica nacional através de um pacote legislativo 
composto por três Decretos-Lei: 

• O Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril, Sistema Nacional de Certificação Energética e da 
Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE); 

• O Decreto-Lei n.º 79/2006 de 4 Abril, Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização 
dos Edifícios (RSECE); 
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• O Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 Abril, Regulamento das Características de Comportamento 
Térmico dos Edifícios (RCCTE). 

Foi também implementado um sistema de certificação energética de forma a permitir aos utentes, 
comprovar a correcta aplicação da regulamentação térmica e da qualidade do ar interior em vigor para 
o edifício e para os seus sistemas energéticos, bem como obter informação sobre o desempenho 
energético em condições nominais de utilização, no caso dos novos edifícios ou, no caso de edifícios 
existentes, em condições reais ou aferidos para padrões de utilização típicos. [3] 

Desta forma, os consumos energéticos nos edifícios, em condições nominais de utilização, são um 
factor de comparação credível aquando da compra ou arrendamento de um imóvel. 

Até porque a face visível da aplicação dos regulamentos (RCCTE e/ou RSECE) é a emissão de um 
certificado energético no qual é declarada a classificação do imóvel de acordo com o seu desempenho 
energético, com base numa escala de A+ (melhor desempenho) a G (pior desempenho). 

É portanto neste domínio da Térmica de Edifícios, da Eficiência Energética e da Certificação 
Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios que este estudo se encontra inserido. 

 

1.2. OBJECTIVOS DO TRABALHO  

Este trabalho é sobretudo de natureza numérica baseado num conjunto de simulações. O principal 
objectivo é a avaliação do impacto que as alterações nas características construtivas de uma fracção ou 
edifício possam ter em termos de desempenho energético final. Ou seja, no seguimento do que foi 
exposto no ponto 1.1 acerca da classificação energética, será feita uma análise com vista a determinar 
de que forma alguns dos parâmetros do RCCTE podem ter influência na posição da escala energética e 
na classe que o imóvel irá obter. 

Neste caso, o estudo será limitado aos parâmetros mais significativos dos vãos envidraçados 
(orientação, percentagem de área de envidraçados em relação à área de pavimento útil, factores solares 
nas estações de aquecimento e de arrefecimento, coeficiente de transmissão térmica e fracção 
envidraçada) e à taxa de renovação do ar em ventilação natural. 

Partindo de valores de referência para cada um desses parâmetros efectuar-se-ão diversas simulações 
para valores extremos, mas sempre dentro de limites realistas e aceitáveis. 

Procurar-se-á também fazer uma breve exposição do actual enquadramento legal das políticas 
energéticas em Portugal e do processo de certificação de edifícios português, bem como sobre o actual 
panorama energético da União Europeia. 

 

1.3. ESTRUTURAÇÃO E CONTEÚDOS DO TRABALHO  

Depois deste primeiro capítulo introdutório em que se faz um breve enquadramento e uma abordagem 
superficial do tema em estudo, no Capítulo 2 (Estado da Arte) procura-se fazer uma exposição sobre o 
que levou à criação do sistema de certificação energética de edifícios, de como ele está a ser 
implementado e como funciona. De seguida, e de forma a servir de orientação para o estudo de 
sensibilidade, faz-se uma breve apresentação sobre o conteúdo e as metodologias de cálculo do 
regulamento base deste trabalho, o RCCTE. 

Ainda no Capítulo 2 é exposto todo o processo geral de certificação em Portugal e aborda-se o actual 
contexto europeu sobre o tema. 
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O Capítulo 3 representa o resultado prático do tema deste trabalho. Inicialmente é apresentada a base 
de dados sobre a qual incidi o estudo de sensibilidade. É feita a caracterização da amostra, realçando 
quais as suas particularidades e quais os critérios e considerações tomadas. São também definidas as 
condições de referência que servirão de base para o restante trabalho. 

De seguida são apresentados os resultados das diversas simulações efectuadas e a análise dos mesmos. 
Os cálculos são divididos em duas fases consoante o tipo de abordagem tomada. Numa primeira fase 
com parâmetros a variar isoladamente e depois na segunda fase uma combinação entre eles. No final 
do capítulo é feita uma análise ao critério de certificação de edifícios usado Portugal. 

 

Em jeito de conclusões, no Capítulo 4, é feita uma reflexão sobre o estudo desenvolvido e são 
apresentadas algumas perspectivas de futuro sobre o tema. 

 

No final, depois das referências bibliográficas e da bibliografia, encontram-se em anexo vários 
documentos que importa juntar ao trabalho, tais como documentos que complementam o Estado da 
Arte e sobretudo elementos complementares ao estudo de sensibilidade. 
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                                             2 
ESTADO DA ARTE  

 

 

2.1. ENQUADRAMENTO NA ÁREA DA ENERGIA E DA TÉRMICA DE EDIFÍCIOS 

Nas suas conclusões de 30 de Maio e 5 de Dezembro de 2000, o Conselho da União Europeia aprovou 
o plano de acção da Comissão Europeia para a eficiência energética e pediu medidas específicas para o 
sector dos edifícios. 

As motivações para tal preocupação foram várias, mas como segundo os dados e estatísticas da altura, 
o sector residencial e terciário, a maior parte do qual constituído por edifícios, absorvia mais de 40 % 
do consumo final de energia da Comunidade e encontrava-se em expansão, tendência que deveria vir a 
acentuar o respectivo consumo de energia e, por conseguinte, as correspondentes emissões de dióxido 
de carbono. O Parlamento Europeu tinha então deliberado que a maior eficiência energética constituía 
uma parte importante do pacote de políticas e de medidas necessárias ao cumprimento do Protocolo de 
Quioto. 

Foi então publicada a 4 de Janeiro de 2003 no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, a Directiva 
2002/91/CE, relativa ao desempenho energético dos edifícios. 

Segundo o Artigo 1º, o seu objectivo é promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios 
na Comunidade, tendo em conta as condições climáticas externas e as condições locais, bem como as 
exigências em matéria de clima interior e a rentabilidade económica. [4] 

Esta estabelece requisitos em matéria de: 

• Enquadramento geral para uma metodologia de cálculo do desempenho energético integrado 
dos edifícios; 

• Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos novos edifícios; 
• Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos grandes edifícios existentes 

que sejam sujeitos a importantes obras de renovação; 
• Certificação energética dos edifícios; 
• Inspecção regular de caldeiras e instalações de ar condicionado nos edifícios e, 

complementarmente, avaliação da instalação de aquecimento quando as caldeiras tenham mais 
de 15 anos. 

Foi também descrito no Artigo 15º que “Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva 
o mais tardar em 4 de Janeiro de 2006 e informar imediatamente a Comissão desse facto.” 
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Assim, a Directiva nº 2002/91/CE foi transposta para a ordem jurídica portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 
78/2006 (SCE), de 4 de Abril, em conjunto com os Decreto-Lei n.º 79/2006 (RSECE) e Decreto-Lei 
n.º 80/2006 (RCCTE), também de 4 de Abril. 

 

O Decreto-Lei n.º 78/2006, Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior 
nos Edifícios (SCE) [5], tem como finalidade:  

• Assegurar a aplicação regulamentar, nomeadamente no que respeita às condições de eficiência 
energética, à utilização de sistemas de energias renováveis e, ainda, às condições de garantia 
do ar interior, de acordo com as exigências e disposições contidas no RCCTE e no RSECE; 

• Certificar o desempenho energético e a qualidade do ar interior nos edifícios; 
• Identificar as medidas correctivas ou de melhoria de desempenho aplicáveis aos edifícios e 

respectivos sistemas energéticos, nomeadamente caldeiras e equipamentos de ar condicionado, 
quer no que respeita ao desempenho energético, quer no que respeita à qualidade do ar 
interior. 

 

O Decreto-Lei n.º 79/2006, Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios 
(RSECE) [6], que estabelece: 

• As condições a observar no projecto de novos sistemas de climatização, nomeadamente os 
requisitos em termos de conforto térmico, renovação, tratamento e qualidade do ar interior, 
que devem ser assegurados em condições de eficiência energética através da selecção 
adequada de equipamentos e a sua organização em sistemas; 

• Os limites máximos de consumo de energia nos grandes edifícios de serviços existentes e para 
todo o edifício, em particular, para a climatização, previsíveis sob condições nominais de 
funcionamento para edifícios novos ou para grandes intervenções de reabilitação de edifícios 
existentes que venham a ter novos sistemas de climatização abrangidos pelo presente 
Regulamento, bem como os limites de potência aplicáveis aos sistemas de climatização a 
instalar nesses edifícios;  

• Os termos de concepção, da instalação e do estabelecimento das condições de manutenção a que 
devem obedecer os sistemas de climatização, para garantia de qualidade e segurança durante o 
seu funcionamento normal, incluindo os requisitos, em termos de formação profissional, a que 
devem obedecer os principais intervenientes e a observância dos princípios da utilização de 
materiais e tecnologias adequados em todos os sistemas energéticos do edifício, na óptica da 
sustentabilidade ambiental;  

• As condições de monitorização e de auditoria de funcionamento dos edifícios em termos dos 
consumos de energia e da qualidade do ar interior. 

 

O Decreto-Lei n.º 80/2006, Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 
Edifícios (RCCTE) [7], que indica as regras a observar no projecto de todos os edifícios de habitação e 
dos edifícios de serviços sem sistemas de climatização centralizados de modo que: 

• As exigências de conforto térmico, seja ele de aquecimento ou de arrefecimento, e de ventilação 
para garantia de qualidade do ar no interior dos edifícios, bem como as necessidades de água 
quente sanitária, possam vir a ser satisfeitas sem dispêndio excessivo de energia;  
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• Sejam minimizadas as situações patológicas nos elementos de construção provocadas pela 
ocorrência de condensações superficiais ou internas, com potencial impacte negativo na 
durabilidade dos elementos de construção e na qualidade do ar interior. 

 

Em relação aos regulamentos técnicos (RSECE e RCCTE), o seu âmbito de aplicação pode ser 
sintetizado da seguinte forma: 

 

 

 

 
Fig. 2.1 – Âmbito de aplicação do RSECE e RCCTE. 

 

Em que “P” é a potência instalada para climatização. Surgem ainda algumas diferentes interpretações 
sobre o limite de 25 kW utilizado para fazer a diferenciação de aplicação de um ou outro documento. 

De acordo com uma interpretação literal da legislação, para a verificação do limite de 25 kW, deve ser 
considerada a maior das potências individuais de climatização (aquecimento e arrefecimento), 
conforme definição de climatização constante do Anexo I do RSECE: 

“…processo de tratamento do ar ou forma de fazer alterar individual ou conjuntamente a sua 
temperatura, humidade, qualidade ou velocidade no local. Identifica-se, assim, respectivamente, com 
as funções de aquecimento ou arrefecimento, humidificação ou desumidificação e ventilação”. 

Contudo, no entendimento da ADENE [3], e no sentido de promover a eficiência energética dos 
edifícios, para a verificação do limite de 25 kW deverá ser considerada a maior das potências 
individuais de aquecimento, arrefecimento e produção de águas quentes sanitárias. 

 

O RCCTE será o regulamento base para o estudo deste trabalho. O seu conteúdo e as suas 
metodologias de aplicação são apresentadas de forma geral no ponto seguinte. 

 

 

 

RCCTE 

Edifícios de habitação (Novos e grandes reabilitações) 

Pequenos edifícios de serviços sem sistemas de climatização (P < 25 kw) 

RSECE 

Grandes edifícios de serviços (Novos, grandes reabilitações e existentes) 

Edifícios de habitação ou pequenos edifícios de serviços com sistema de 
climatização (P ≥ 25 kw) 
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2.2. METODOLOGIAS DE APLICAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO RCCTE 

Não pretendendo entrar em definições alongadas nem em detalhes minuciosos, procura-se de seguida 
fazer uma breve apresentação do conteúdo do RCCTE. A estrutura de verificação das características e 
desempenho energético dos edifícios sujeitos ao âmbito deste regulamento baseia-se sobretudo no 
cumprimento de dois grupos de requisitos fundamentais [8]: 

• Requisitos mínimos de qualidade térmica para a envolvente; 
• Requisitos energéticos. 

 

2.2.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE TÉRMICA PARA A ENVOLVENTE 

Os requisitos mínimos de qualidade térmica dos elementos da envolvente dos edifícios/fracções 
autónomas são satisfeitos a partir da limitação dos valores, quer do coeficiente de transmissão térmica 

superficial (U) dos elementos opacos da envolvente, quer do factor solar dos vãos envidraçados (g⊥). 

Estes encontram-se especificados no Anexo IX do Regulamento e dividem-se em três pontos: 

• Coeficientes de transmissão térmica máximos admissíveis – Nenhum elemento em zona 
corrente da envolvente pode ter um valor de U superior ao valor correspondente no Quadro 
IX.1. 

 

 
Fig. 2.2 – Quadro IX.1 do RCCTE. [7] 

 

• Zonas não correntes da envolvente – Nenhuma zona de ponte térmica plana pode ter um valor 
de U, superior ao dobro do valor de U da zona corrente adjacente, respeitando sempre os 
valores máximos referidos no ponto anterior. 

• Factores Solares máximos admissíveis - Os vãos envidraçados cuja área total seja superior a 5% 
da área útil de pavimento do espaço que servem, excluindo os envidraçados a Norte, não 
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podem apresentar um factor solar correspondente ao vão envidraçado com os dispositivos de 
protecção 100% activos, maior do que está definido no Quadro IX.2. 

 

 
Fig. 2.3 – Quadro IX.2 do RCCTE. [7] 

 

2.2.2. REQUISITOS ENERGÉTICOS 

Para além dos requisitos referidos anteriormente, é necessário o cumprimento de requisitos energéticos 
através das limitações dos seguintes índices: 

• Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (Nic) ≤ Valor limite (Ni) 
• Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento (Nvc) ≤ Valor limite (Nv) 
• Necessidades nominais anuais de energia para produção de águas quentes sanitárias (Nac) ≤ 

Valor limite (Na) 

A soma ponderada dos índices Nic, Nvc e Nac é feita de forma a ser convertida em necessidades 
nominais globais de energia primária que não podem exceder um valor máximo admissível: 

• Necessidades nominais globais de energia primária (Ntc) ≤ Valor limite (Nt) 

 

NiNic ≤   [kWh/m2·ano] (2.1) 

NvNvc≤   [kWh/m2·ano] (2.2) 

NaNac≤   [kWh/m2·ano] (2.3) 

 

NtNtc ≤   [kgep/m2·ano] (2.4) 

 

O valor Nic relativo à estação de aquecimento (Inverno) determina-se da seguinte forma: 

p

guVt

A

QQQ
Nic

−+
=    (2.5) 

em que: 
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Qt – Perdas de calor por condução através da envolvente dos edifícios; 
QV – Perdas de calor resultantes da renovação de ar; 
Qgu – Ganhos de calor úteis, resultantes da iluminação, dos equipamentos, dos ocupantes e dos 
ganhos solares através dos envidraçados; 
Ap – Área de útil de pavimento. 

 

O valor Nvc relativo à estação de arrefecimento (Verão) determina-se da seguinte forma: 

( )
p

g

A

Q
Nvc

η−⋅
=

1
   (2.6) 

em que: 

 Qg – Ganhos totais brutos do edifício ou fracção autónoma; 
 η – Factor de utilização dos ganhos; 
 Ap – Área de útil de pavimento. 

 

O valor Nac relativo às águas quentes sanitárias (AQS) determina-se da seguinte forma: 

p

rensolar
a

a

A

EEQ

Nac
−−

=
η

  (2.7) 

em que: 

 Qa – Energia útil dispendida com sistemas convencionais de preparação de AQS; 
 ηa – Eficiência de conversão desses sistemas de preparação de AQS; 
 Esolar – Contribuição de sistemas de colectores solares para o aquecimento de AQS; 
 Eren – Contribuição de quaisquer outras formas de energias renováveis (solar fotovoltaica, 

biomassa, eólica, geotérmica, etc.) para a preparação de AQS, bem como de quaisquer formas 
de recuperação de calor de equipamentos ou de fluidos residuais; 

 Ap – Área de útil de pavimento. 

 

O valor Ntc relativo às necessidades de energia primária determina-se da seguinte forma: 

FpuaNacFpuv
v

Nvc
Fpui

i

Nic
Ntc ×+×







×+×






×=
ηη

1,01,0  (2.9) 

em que: 

 Fpu – Factores de conversão entre energia útil e energia primária consoante a fonte de energia; 
 η – Eficiência nominal dos equipamentos utilizados. 

 

Relativamente aos valores limite, o valor Ni é função do factor de forma (FF) da fracção autónoma e 
dos graus-dias (GD) do clima local, o valor limite Nv depende da zona climática do local e o valor 
limite Na é definido pela equação 

ApndMNa AQS ⋅⋅= 081,0   (2.10) 
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Finalmente, o valor limite Nt é calculado com base nos valores de Ni, Nv e de Na, e é definido pela 
seguinte equação: 

( )NaNvNiNt ⋅+⋅+⋅⋅= 15,001,001,09,0   (2.11) 

 

2.3. A CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL  

2.3.1. ETAPAS DE CERTIFICAÇÃO 

A Agência para a Energia (ADENE) [3] como entidade gestora do SCE é responsável pela 
coordenação do processo de certificação. Este envolve a actuação de um perito qualificado, o qual terá 
que verificar a conformidade regulamentar do edifício no âmbito do(s) regulamento(s) aplicáveis 
(RCCTE e/ou RSECE), classifica-lo de acordo com as classes de desempenho energético e 
eventualmente propor medidas de melhoria. 

Em resultado da sua análise o perito pode emitir: 

• Declaração de conformidade regulamentar necessária para a obtenção do pedido de licença de 
construção;  

• Certificado Energético e da Qualidade do Ar Interior necessário para a obtenção do pedido de 
licença de utilização ou, no caso de edifícios existentes, para venda ou aluguer do imóvel. 

 

O CE é emitido por um perito qualificado no âmbito do SCE no decurso do processo de pedido de 
licença ou autorização de utilização de um edifício. Por outro lado, no decurso do procedimento de 
licenciamento ou de autorização de construção de um edifício, o perito não emite um CE mas antes 
uma DCR que, na prática, corresponde a um “pré- certificado”, já que tem um formato idêntico e o 
mesmo tipo de informação que um certificado. 

Na Fig. 2.4 estão esquematizadas as fases de intervenção do perito nas várias etapas da vida de um 
edifício (projecto, construção e utilização). 

 

 
Fig. 2.4 – Etapas do processo de certificação energética. [3] 
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2.3.2. CLASSES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO EM EDIFÍCIOS DO SECTOR RESIDENCIAL 

A classificação do edifício segue uma escala pré-definida de 7 + 2 classes (A+, A, B, B-, C, D, E, F e 
G), em que a classe A+ corresponde a um edifício com melhor desempenho energético, e a classe G 
corresponde a um edifício de pior desempenho energético. Embora o número de classes na escala seja 
o mesmo, os edifícios de habitação e de serviços têm indicadores e formas de classificação diferentes.  

Nos edifícios novos, as classes energéticas variam apenas entre as classes A+ e B-. Os edifícios 
existentes podem ter qualquer classe. 

Como este trabalho se debruça sobre os edifícios do âmbito do RCCTE, apenas é apresentada na Fig. 
2.5 a escala para os edifícios de habitação (com e sem sistemas de climatização) e pequenos edifícios 
de serviços sem sistemas de climatização ou com sistemas de climatização inferior a 25 kW de 
potência instalada. A classificação energética deste tipo de edifícios é calculada a partir do ratio  

Nt

Ntc
R =   (2.12) 

em que “Ntc” representa as necessidades anuais globais estimadas de energia primária para 
climatização e águas quentes e o “Nt” o valor limite destas. 

 

 
Fig. 2.5 – Classes de classificação de desempenho energético. [3] 

 

2.3.3. CALENDARIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SCE 

A Portaria n.º 461/2007 de 5 de Junho [9], define a calendarização da aplicação do Sistema de 
Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios. 

Esta define que, para os edifícios do sector residencial, ficam abrangidos pelo sistema: 

• os novos edifícios destinados à habitação com área útil1 superior a 1000 m², e os edifícios de 
serviços, novos ou que sejam objecto de grandes obras de remodelação, cuja área útil seja 

                                                      
1
 Segundo as definições do Anexo II do RCCTE, “Área útil de pavimento” é a soma das áreas, medidas em planta pelo 

perímetro interior das paredes, de todos os compartimentos de uma fracção autónoma de um edifício, incluindo vestíbulos, 
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superior aos limites mínimos estabelecidos nos n.ºs 1 ou 2 do artigo 27º do RSECE, de 1000 
m2 ou de 500 m2, consoante a respectiva tipologia, cujos pedidos de licenciamento ou 
autorização de edificação sejam apresentados à entidade competente a partir de 1 de Julho de 
2007; 

• todos os edifícios novos, independentemente da sua área ou fim, cujos pedidos de licenciamento 
ou autorização de edificação sejam apresentados à entidade competente a partir de 1 de Julho 
de 2008; 

• todos os edifícios, a partir de 1 de Janeiro de 2009 

 

 
Fig. 2.6 – Calendarização da aplicação do SCE. [3] 

 

De referir que o prazo de validade dos certificados é de 10 anos para este tipo de edifícios cujo 
regulamento aplicável é apenas o RCCTE. 

 

Na página seguinte é apresentada na Fig. 2.7 a página de rosto do modelo de Certificado Energético 
facultado pela ADENE para os edifícios de habitação. No Anexo A.1 pode ser consultado esse 
documento na sua totalidade. 

                                                                                                                                                                      
circulações internas, instalações sanitárias, arrumos interiores e outros compartimentos de função similar e armários nas 

paredes. 

No entanto, deve esclarecer-se que neste caso a área útil a que se faz referência é a do conjunto das fracções autónomas cuja 

soma das respectivas áreas úteis seja superior a 1.000 m². 

 



Projecto de Comportamento Térmico – Estudo de Sensibilidade Sobre Certificação Energética 
 

14 

 

 

 

Fig. 2.7 – Página de rosto do certificado energético português (Edifícios de habitação). [3] 
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2.4. A CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS NA EUROPA 

2.4.1. ACTUAL CONTEXTO EUROPEU 

Todos os 27 Estados Membros têm que implementar nos seus sistemas jurídicos as linhas impostas 
pela Directiva 2002/91/CE. Embora esta transposição esteja a ser feita com diferentes prazos 
consoante o país2, a maioria está a trabalhar em sistemas nacionais para controlar e/ou monitorizar 
alguns dos pontos chaves do processo, tais como a garantia da qualidade dos certificados emitidos. 
Alguns deles estão já preparados com mecanismos para fazer a manutenção de bases de dados que 
com informações sobre os certificados emitidos, os peritos qualificados existentes e sobre a evolução 
da qualidade energética do sector. 

Destacam-se cinco países que estão claramente mais avançados neste contexto: Dinamarca, Alemanha, 
Holanda, Irlanda e Portugal. [10] 

Apesar de o processo de implementação estar a ser bastante pacífico apresentam-se algumas 
dificuldades comuns à maioria dos elementos da UE. A principal é a falta de peritos qualificados. São 
necessários milhares por toda a Europa e é necessário tempo para a sua formação. Alguns dos países 
ainda nem definiriam quais as qualificações que devem ser exigidas aos seus peritos. De realçar que 
este não é o caso de Portugal. No site da ADENE pode ser consultada uma lista provisória de peritos 
qualificados, reconhecidos ou em via de reconhecimento (322 em 26/02/2008). 

No entanto, e a apesar do atraso de alguns países, a certificação energética de edifícios irá ser uma 
realidade em toda a Europa, estando já planeada uma revisão da Directiva 2002/91/CE para 2009. 

 

 
Fig. 2.8 – Exemplos de certificados energéticos. Cada país tem o seu mas todos passam a mesma mensagem. 

                                                      
2 No 1º semestre de 2007, a Certificação Energética só foi obrigatória em todos os casos (residencial e serviços, novos e 

existentes) na Dinamarca. 
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2.4.2. ACÇÃO CONCERTADA CA-EPBD 

Com certeza cada Estado Membro irá seguir diferentes estratégias para a implementação da Directiva. 
A partilha de informação sobre os meios utilizados por cada país é uma importante ajuda na procura 
das melhores soluções poupando dinheiro, recursos e o próprio ambiente.  

Nesse sentido, uma das principais iniciativas criadas pelo programa europeu “Intelligent Energie-
Europe” é a Acção Concertada para a implementação da “Energie Performance Buildings Directive” 
(CA-EPBD) – Directiva 2002/91/CE. 

Os grandes objectivos deste projecto são: 

• A partilha de informação e experiências na implementação da Directiva pelos Estados 
Membros. 

• A criação de condições para acelerar a convergência e harmonização dos procedimentos e 
métodos de cálculo nacionais na aplicação da Directiva. 

A primeira CA teve a duração de 30 meses (1 Janeiro 2005 até 30 Junho 2007) tendo-se realizado um 
total de 8 reuniões entre os países participantes. Durante o decorrer desta primeira fase foi criada uma 
plataforma on-line (EPBD Buildings Plataform – www.buildingsplatform.eu), sendo esta a base para a 
partilha de informação, na qual foram introduzidos por cada país participante relatórios sobre o seu 
estado de desenvolvimento na área. Foi também criada uma Newsletter mensal baseada nas últimas 
informações do website e disseminada através de correio electrónico. 

Após a primeira CA encontra-se actualmente em curso a CA II (www.epbd-ca.org) cuja finalidade é 
dar continuidade aos projectos iniciados na edição anterior e a entidade coordenador é precisamente a 
Agência para a Energia Portuguesa (ADENE). [11, 12] 

 

2.4.3. O CASO DA ESPANHA 

Tal como Portugal, a Espanha encontra-se localizada num dos extremos da Europa. Os dois países 
peninsulares, pela sua localização geográfica têm características climáticas bastante semelhantes. Tem 
por isso algum interesse explorar um pouco como está a ser implementada a certificação de edifícios 
neste país. 

Em Espanha, a Directiva 2002/91/CE foi transposta para a legislação espanhola através do Real 
Decreto 47/2007 de 19 de Janeiro de 2007. [13] 

O seu principal objectivo consiste em estabelecer o procedimento base que deve cumprir a 
metodologia de cálculo para a classificação de eficiência energética. 

Segundo o seu Artº 4 é definido que a obtenção da classificação de eficiência energética de um 
edifício pode ser feita mediante duas opções: 

• A opção geral, através de um programa informático que contenha a metodologia de cálculo 
presente no Anexo I do referido regulamento. 
Dentro desta opção pode-se utilizar o programa informático de referência reconhecido, 
aplicável em todo o território nacional e cuja correcta aplicação é suficiente no âmbito dos 
requisitos do regulamento. Este programa tem a denominação de CALENER e encontra-se 
disponível ao público para livre utilização. 
Podem também ser utilizados programas informáticos alternativos desde que tenham o 
reconhecimento das entidades espanholas competentes. 
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• A opção simplificada, que desenvolve a metodologia de cálculo de uma maneira indirecta e que 
se encontra publicada no documento “Memoria de Cálculo correspondiente a la Opción 
Simplificada para la Calificación de Eficiencia Energética de Edificios de Viviendas.” [14] 
Através de esta opção só é possível obter classificação energética D ou E. 

 

Na Figura 2.9 pode observar-se a estrutura do processo de certificação de edifícios espanhol. 

 

Opção Geral 
 Procedimento de 

referência 
Procedimentos 

alternativos 

Opção 
Simplificada 

Necessidades de 
aquecimento e 

de arrefecimento 
Programa LIDER 

Programas 
alternativos a 

LIDER 

Cumprimento da 
opção simplificada 

em CTE-H1 Requisitos 
mínimos Contribuição 

solar mínima 
para AQS 

Cumprimento dos 
requisitos previstos 

em CTE-H4 

Cumprimento dos 
requisitos previstos 

em CTE-H4 

Cumprimento dos 
requisitos previstos 

em CTE-H4 

Classificação Energética 
Programa 

CALENER 

Programas 
alternativos a 
CALENER 

Atribuição directa 
de Classe de 

Eficiência D ou E 
Fig. 2.9 – Estrutura do processo de certificação de edifícios em Espanha. 

 

O “Código Técnico de la Edificación” (CTE) é o documento normativo que estabelece as exigências 
que devem cumprir os edifícios em relação aos requisitos básicos de segurança e habitabilidade. Está 
dividido em: 

SE - Segurança Estrutural 
SI - Segurança em caso de incêndio 
SU - Segurança de utilização 
HS - Salubridade 
HR - Protecção contra o ruído 
HE - Poupança de energia 

 

A parte relativa a HE Poupança de energia contém os seguintes pontos: 

HE 1 - Limitação das necessidades energéticas 
HE 2 - Rendimento das instalações térmicas 
HE 3 - Eficiência energética das instalações de iluminação 
HE 4 - Contribuição solar mínima de água quente sanitária 
HE 5 - Contribuição fotovoltaica mínima de energia eléctrica 

 
O programa informático LIDER serve para determinar as necessidades de energia de aquecimento e 
arrefecimento. É um programa reconhecido pelas entidades espanholas e pode ser descarregado 
directamente do site do CTE (www.codigotecnico.org). [15] 
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Fig. 2.10 – Etiqueta de Certificação Energética de Edifícios em Espanha. 

 

Os edifícios de habitação regulados pelo Real Decreto 47/2007 classificam-se energeticamente de 
acordo com a seguinte tabela. 

 
Tabela 2.1 – Patamares de classificação de eficiência energética em Espanha. 

A C1 < 0.15 
B 0.15 ≤ C1 < 0.50 
C 0.50 ≤ C1 <1.00 
D 1.00 ≤ C1< 1.75 
E C1 >1.75 e C2< 1.00 
F C1 > 1.75 e 1.00 ≤ C2 < 1.5 
G C1 > 1.75 e 1.50 ≤ C2 

 

A classificação com a letra A corresponde a um edifício com o melhor desempenho e a classificação 
com a letra G a um edifício com o pior desempenho. Os índices C1 e C2 obtêm-se segundo as 
fórmulas seguintes: 
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Em que: 

 Io : são as emissões de CO2 do edifício em estudo calculadas de acordo com a metodologia 
descrita no anexo I do regulamento e restringidas aos serviços de aquecimento, arrefecimento e água 
quente e sanitária. 

 Ir : corresponde ao valor médio de emissões de CO2 dos serviços de aquecimento, 
arrefecimento e água quente e sanitária dos edifícios novos de habitação que cumprem estritamente 
com os capítulos HE1, HE2, HE3 e HE4 da secção HE do Código Técnico de la Edificación. 

 R : é o ratio entre o valor de Ir  e o valor de emissões de CO2 dos serviços de aquecimento, 
arrefecimento e água quente e sanitária, correspondente ao percentil de 10% dos edifícios novos de 
habitação que cumprem estritamente com os capítulos HE1, HE2, HE3 e HE4 da secção HE do 
Código Técnico de la Edificación. 

Is : corresponde ao valor médio de emissões de CO2 dos serviços de aquecimento, 
arrefecimento e água quente e sanitária, para o parque existente de edifícios de habitação no ano de 
2006. 

 'R : é o ratio entre o valor Is  e o valor de emissões de CO2 dos serviços de aquecimento, 
arrefecimento e água quente e sanitária, correspondente ao percentil de 10% do parque existente de 
edifícios de habitação no ano de 2006. 

 Os valores de Ir , R , Is  e 'R correspondentes a diferentes capitais de distrito são apresentados 
num documento reconhecido. Nesse mesmo documento descreve-se o procedimento para obter os 
índices em localidades que não sejam capitais de distrito. Estes valores são independentes do 
procedimento utilizado para calcular as emissões de CO2. 

 

Como se pode verificar o método de cálculo usado em Espanha para a classificação energética é 
diferente do método usado em Portugal. Seria interessante fazer um estudo comparativo entre os dois 
métodos. Contudo, devido aos prazos estabelecidos para a realização deste trabalho não é de todo 
possível fazer essa análise no presente. No entanto espera-se que se tenha deixado aqui uma pequena 
quantidade de informação que pode ser noutra ocasião aproveitada. 
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                                            3 
ESTUDO DE SENSIBILIDADE  

 

 

3.1. OBJECTIVOS DO ESTUDO DE SENSIBILIDADE  

Para se atingir o objectivo final deste trabalho, realizou-se um estudo de sensibilidade baseado em 
diversas simulações numéricas. Através deste pretende-se avaliar a influência que as diferentes 
características dos vãos envidraçados e da renovação de ar podem ter em termos de alterações de 
desempenho energético final. No fundo o objectivo é saber até que ponto alterando algumas das 
características da construção dos edifícios é possível obter mudanças na classe energética e quais os 
meios mais relevantes para o conseguir. 

 

3.2. BASE DE DADOS 

3.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Para a realização do estudo de sensibilidade deste trabalho foi constituída uma amostra cujas 
características dos seus elementos fossem, dentro do possível, semelhantes à realidade. 

Para tal, a amostra é composta por um total de 17 fracções distribuídas em 12 apartamentos e 5 
moradias. 

O ponto de partida foram os projectos de licenciamento de comportamento térmico de das 17 fracções. 
Em cada um dos projectos constava a memória descritiva e as folhas de cálculo com a apresentação 
dos respectivos resultados. 

De referir que, devido ao facto de o actual RCCTE ser relativamente recente (2006), os projectos 
estavam elaborados de acordo com a antiga versão do regulamento (1990). Foi assim necessário fazer 
algumas adaptações e considerações para se poder aplicar a actual versão às várias fracções. 

Não tendo sido possível ter acesso a todas as peças desenhadas das fracções, e de modo a facilitar o 
processo de aplicação do actual regulamento, foram realizados desenhos esquemáticos (plantas e 
cortes) para cada uma delas (ver Anexo A.2). O interesse em obter estes desenhos foi sobretudo para 
conseguir delimitar as envolventes (interior e exterior), os diferentes tipos de espaço (útil e não útil) e 
a orientação da fracção. 
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Fig. 3.1 – Exemplo de um desenho esquemático (Em cima à direita: planta disponível na memória descritiva). 

 

De seguida foram definidos valores de referência para os vários parâmetros necessários ao cálculo e 
que são apresentados na tabela seguinte: 

 

Tabela 3.1 – Valores e condições de referência adoptados. 

  Referência 
Localização   Porto (junto à Foz do Douro) 
Altitude  z < 600m 
Zona Climática Inverno  I2 
Zona Climática Verão  V1 
Orientação  Maior área envidraçada para Norte 

Coeficiente de transmissão térmica U (W/m2.ºC)   
   i) Zonas opacas verticais exteriores  0,6 
   ii) Zonas opacas horizontais exteriores  0,45 
   iii) Zonas opacas verticais interiores  1,2 
   iv) Zonas opacas horizontais interiores  0,9 
   v) Envidraçados  3,3 
   vi) Pontes térmicas planas  1,2 
   vii) Portas  3,5 
Coeficiente de transmissão térmica linear ψ (W/m.ºC) 0,5 
Parâmetro τ  0,7 
Ventilação Natural    
   i) Classe da caixilharia  2 
   ii) Caixa de estore  Sim 
   iii) Classe de exposição  2 
   iv) Abertura auto-regulaveis  Sim 
   v) Portas exteriores bem vedadas  Sim 
Ventilação Mecânica  Não 



Projecto de Comportamento Térmico – Estudo de Sensibilidade Sobre Certificação Energética 
 

23 

Envidraçados    
   i) Tipo de vidro  Duplo incolor 
   ii) Factor solar do vidro g┴ 0,75 
   iii) Factores de sombreamento Fh, Fo e Ff 1 
   iv) Fracção envidraçada Fg 0,7 
   v) Tipo de protecção  Persiana (réguas plásticas) 
Inércia térmica It Forte 
Coeficiente de absorção α 0,4 
Águas Quentes Sanitárias (AQS)    
   i) Área de colector solar térmico  1m2/hab 
   ii) Eficiência de conversão do sistema de 
preparação ηa 0,92 
   iii) Tipo de sistema  Individualizado 
   iv) Inclinação dos colectores  35º 
   v) Orientação dos colectores  Sul 
Energia Primária    
   i) Factor de conversão Fpui (kgep/kW.h) Caldeira a gás        0,086 
   ii) Factor de conversão Fpuv (kgep/kW.h) Electricidade        0,290 
   iii) Factor de conversão Fpua (kgep/kW.h) Caldeira a gás        0,086 
   iv) Eficiência nominal equipamentos inverno ηi Caldeira a gás        0,87 
   v) Eficiência nominal equipamentos verão ηv Bomba de calor        3,0 

 

Com estes valores foram preenchidas, para cada uma das fracções, as diversas folhas de cálculo que 
traduzem os métodos de cálculo descritos no regulamento e que são sugeridas no ponto 5 do Anexo 
IV, ponto 3 do Anexo V e no Anexo VIII do próprio RCCTE. Isso foi feito com o recurso a um 
ficheiro informático de cálculo automático em formato Microsoft EXCEL, no qual estão programados 
os métodos de cálculo do regulamento. Deste modo, é sistematizada a forma de apresentação de 
resultados para todas as fracções, obtendo-se assim os 17 ficheiros finais da amostra, um por cada 
fracção. 

Para fazer a distinção entre as diferentes fracções foram dadas as seguintes designações: 

Os 12 apartamentos  As 5 moradias  
FE1 NF2 
FE2 PP1 
FE3 PP2 
FF1 PT2 
FF2 PT3 
FF3 
FF4 
FF5 
NF1 
PP3 
PP4 
PT1 
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3.2.2. CONSIDERAÇÕES A DESTACAR 

Para além dos valores de referência dos vários parâmetros apresentados na Tabela 3.1 foram também 
admitidas outras condições de referência que importa descrever e esclarecer nos pontos seguintes.  

• Posição das fracções 
No caso dos apartamentos considerou-se que a posição destes no edifício era sempre em pisos 
intermédios. Ou seja, que não estavam em contacto com a cobertura nem com o pavimento 
térreo nem sobre garagens. 
Para as moradias esta condição não se aplica porque estas são fracções isoladas e não inseridas 
num edifício. 

 

• Áreas 
No actual RCCTE no Anexo II (Definições) está descrito nos pontos c), d), e), f) e g) que 
todas as áreas (cobertura, paredes, pavimentos, vão envidraçados) devem ser medidas pelo 
interior dos elementos que delimitam o espaço da área correspondente. Na versão do 
regulamento de 1990 não havia qualquer especificação quanto a esse pormenor sendo que as 
áreas apresentadas nos projectos eram medidas em geral pelo exterior. Face a esta situação foi 
assim admitido de modo simplificado que as áreas a considerar na amostra seriam as áreas 
indicadas nos projectos divididas pelo valor de 1,2. 

 

2,1
projecto

amostra

Áreas
Áreas =   (3.1) 

 

• Pontes térmicas lineares 
Também em comparação com o anterior RCCTE, no qual as perdas térmicas que ocorrem em 
zonas não-correntes da envolvente eram contabilizadas através de factores de concentração de 
perdas, no actual regulamento as principais perdas térmicas que ocorrem nos pontos 
singulares da envolvente são contabilizados individualmente através de coeficientes de 
transmissão térmica lineares, Ψ [W/m.°C]. 
Foi considerado o valor convencional de Ψ = 0,5 W/m.ºC, permitido pelo regulamento, para 
todos os casos de pontes térmicas lineares.  

 

• Pontes térmicas planas 
Segundo a definição do actual RCCTE, “Ponte térmica plana é a heterogeneidade inserida em 
zona corrente da envolvente, como pode ser o certo caso de pilares e talões de viga”. Tal 
situação foi considerada nos cálculos admitindo que 10% das “Áreasamostra” determinadas pela 
expressão (3.1) correspondiam a pontes térmicas planas. 

 

• Colectores solares térmicos 
Importa referir que como condições de referência para todas as fracções foi admitido que não 
havia contribuição dos colectores solares térmicos para a parcela de Esolar nas necessidades de 
energia para preparação das AQS. Mais à frente serão tomadas novas considerações sobre esta 
matéria e serão explicadas com mais pormenor na devida altura. 
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De forma resumida pode dizer-se que o principal objectivo na criação da amostra foi manter a 
morfologia original de todas as fracções (forma e estrutura), apenas aplicando nelas características 
construtivas de referência de modo a criar uma base de partida para efectuar as diversas simulações do 
estudo de sensibilidade. 

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO GLOBAL DA AMOSTRA EM TERMOS DE NTC/NT 

3.3.1. PROCEDIMENTO DE CÁLCULO 

Como primeira análise será feita a caracterização do comportamento de todas as 17 fracções da 
amostra quando apenas se varia um parâmetro de cada vez. Ou seja, mantendo todos os outros com os 
valores e as configurações de referência faz-se variar isoladamente o parâmetro pretendido. Desta 
forma torna-se fácil analisar o impacto e o peso de cada parâmetro no resultado final perante os 
restantes. Sendo mais específico, por exemplo será que ter vidros com um factor solar baixo será 
melhor do que ter uma grande fracção envidraçada para se conseguir obter a classe A+? O objectivo 
desta primeira etapa de simulações é tentar obter resposta a este tipo de questões. 

Partindo então dos 17 ficheiros-referência da amostra fizeram-se variar isoladamente alguns dos 
parâmetros. Nomeadamente os seguintes quatro: 

• Factor Solar do vidro (g┴v) 
• Coeficiente de Transmissão Térmica do vão envidraçado (U) 
• Fracção Envidraçada (Fg) 
• Percentagem de Área Envidraçada relativamente à Área Útil de Pavimento (Av%Ap) 

 

Em cada uma das simulações efectuadas, os resultados principais que se queriam alcançar foram 
sempre as relações entre as necessidades anuais globais de energia primária (Ntc) e o valor limite 

destas (Nt), Nt
Ntc . No entanto, não deixam de ter grande importância também os valores Nic, Ni, 

Nvc, Nv, Nac, Na e as respectivas relações Ni
Nic , Nv

Nvc  e Na
Nac . Por isso são também 

apresentados e analisados os seus valores. 

Para uma melhor visualização dos resultados obtidos foram associadas cores consoante os valores das 
relações acima referidas. É uma atitude em tudo semelhante à proposta pela etiqueta de desempenho 
energético do certificado energético (ver Fig 2.8), no entanto, a escala de cores definida para este 
estudo é diferente sendo a seguinte: 

 

Tabela 3.2 – Escala de cores adoptada. 

Resultado em percentagem   

< 25% Verde 

25% - 50% Amarelo 

50% - 75% Laranja 

75% - 100% Vermelho 

> 100% KO! 
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Os resultados de cada simulação serão assim apresentados na forma de uma coluna com o aspecto 
semelhante ao da tabela seguinte: 

 

Tabela 3.3 - Exemplo de uma simulação para o apartamento FE1. 

Nic 77,37 

Ni 73,69 

Nvc 1,87 

Nv 16,00 

Nac 37,28 

Na 53,08 

Ntc 3,95 

Nt 7,97 

Nic/Ni KO!  105,0% 

Nvc/Nc  11,7% 

Ntc/Nt  49,5% 

 

Não é apresentada a relação de Na
Nac  porque esta é sempre constante devido ao facto de os valores 

de Nac e Na serem completamente independentes dos parâmetros de variação deste estudo. Esta 
relação, em qualquer um dos casos simulados era sempre inferior a 100%. Aproveitando o exemplo da 
Tabela 3.3: 

%2,70100702,0
08,53

28,37 =×==
Na

Nac
 

 

3.3.2. FACTOR SOLAR DO VIDRO 

De salientar que este parâmetro se refere ao factor solar do próprio vidro. Não confundir este com o 
factor solar do vão envidraçado, o qual é posteriormente calculado tendo em conta o dispositivo de 
protecção solar, que no inverno é uma cortina interior muito transparente segundo imposição do 
RCCTE e no verão é a protecção considerada como referência na Tabela 3.1. Esse cálculo é feito da 
seguinte forma: 

85,0

' vgg
g ⊥⊥

⊥
⋅

=  para vidro simples  (3.2) 

75,0

' vgg
g ⊥⊥

⊥
⋅=  para vidro duplo  (3.3) 

em que: g┴ – factor solar do vão envidraçado; 
g┴’ – factor solar do vão envidraçado com protecção solar e vidro incolor; 
g┴v – factor solar do envidraçado. 

 

Para além do valor de referência, foram simulados os comportamentos com factores solares comuns 
consoante o tipo de vidro: 
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• Referência (vidro duplo):   g┴v = 0,75 
• Vidro Simples:    g┴v = 0,88 
• Vidro Duplo:    g┴v = 0,60 
• Vidro de Baixa Emissividade:  g┴v = 0,55 

A escolha dos valores do factor solar do vidro foi feita mediante a consulta da Tabela IV.4 do RCCTE 
e do Manual do Vidro da Saint-Gobain Glass [16]. 

 

Tabela 3.4 - Resultados das simulações para o factor solar do vidro. 
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Fig. 3.2 – Gráficos com os valores de Nic/Ni, Nvc/Nv e Ntc/Nt consoante o factor solar do vidro. (Nota: escalas 

diferentes em cada um dos gráficos) 

 

Face aos resultados expostos observa-se que: 

• Como era esperado, a variação do factor solar do vidro tem influência tanto para as condições 
de inverno como para as condições de verão, reflectindo-se posteriormente nas necessidades 
de energia primária. 

 

• Quanto menor g┴v mais gravoso é o comportamento no Inverno. Entre os casos extremos, de 
g┴v=0,88 para g┴v=0,55, obteve-se em média um aumento de aproximadamente 8% na relação 
Nic/Ni. Este facto justifica-se pela razão de que quanto menor g┴v, menores são os ganhos 
solares. 

 

• Nas condições de Verão, a amplitude média de variação foi de aproximadamente de 3% 
(excluindo as moradias), também entre os casos extremos. Nas moradias as amplitudes de 
variação são mais alargadas. No entanto, em comparação com o Inverno, a situação inverte-se 
e verifica-se que quanto menor g┴v melhor é o comportamento. 
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• A grande maioria das fracções apresentam Ntc/Nt bastante inferiores a 100%, mesmo que por 
vezes Nic/Ni ultrapasse o limite legal (exemplo da fracção PP1, Nic/Ni=164,5%). 

 

• Nas fracções FE2, FE3, FF3, PT1 e PT3 verificou-se que à medida que decrescia o factor solar 
do vidro, deixou de haver cumprimento regulamentar. Isto porque os valores de Nic/Ni a certa 
altura ultrapassavam os 100%. No entanto, deve referir-se que isto se deve ao facto de a 
própria relação Nic/Ni de referência estar já muito próxima do limite, uma vez que como foi 
dito anteriormente as amplitudes de variação são muito pequenas. 

 

• Verifica-se no entanto que apesar dos efeitos contrários que o factor solar do vidro tem para o 
Inverno e para o Verão que em termos de Ntc/Nt quanto menor for este parâmetro pior é a 
relação. Ou seja, Ntc/Nt acompanha a tendência de Nic/Ni, o que revela um maior peso destas 
necessidades face às necessidades de arrefecimento que seguiam a tendência oposta. 

 

•  Diferentes g┴v não se traduzem em mudanças com significado em termos de energia primária 
(Ntc/Nt). A amplitude de variação é sempre inferior a 1% nos apartamentos e próxima de 2% 
nas moradias. 

 

• Apenas no caso da fracção PP3 houve uma mudança da classe energética, de A para B, à 
medida que decrescia o factor solar do vidro. Contudo e como foi referido no ponto anterior, a 
amplitude de variação de Ntc/Nt dessa fracção é muito pequena (50,2% - 49,6% = 0,6%). 

 

3.3.3. COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA DO VÃO ENVIDRAÇADO 

A forma como a transferência de calor entre dois espaços divididos por um vão envidraçado depende 
dos coeficientes de transmissão térmica do vidro e da caixilharia, das respectivas áreas, etc. O cálculo 
do coeficiente global de transmissão térmica de um vão envidraçado é feito da seguinte maneira 
segundo a norma EN 673:2000: 

gf

gggff
w AA

LUAUA
U

+
⋅+⋅+⋅

=
ψ

  (3.4) 

em que:  Uw – coeficiente global de transmissão térmica do vão envidraçado [W/m2.K] 
Uf – coeficiente de transmissão térmica da caixilharia [W/m2.K] 
Ug – coeficiente de transmissão térmica do vidro [W/m2.K] 
Ψ – coeficiente de transmissão térmica linear no bordo do vidro [W/m.K] 
Af – área da caixilharia visível [m2] 
Ag – área do vidro visível [m2] 
Lf – perímetro do vidro visível [m] 

 

Os valores do coeficiente de transmissão térmica aos quais se refere este estudo, correspondem 
precisamente ao coeficiente global de transmissão térmica do vão envidraçado (Uw) que se irá 
denominar apenas com a letra U. 

Para além do valor de referência, foram simulados os comportamentos com os coeficientes térmicos 
dos vãos envidraçados segundo os seguintes níveis: 
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• N1 – Referência:   Uref = 3,3 W/m2 ºC 
• N2 – 75% da Referência:  0,75·Uref = 2,475 W/m2 ºC 
• N3 – 60% da Referência:  0,60·Uref = 1,98 W/m2 ºC 
• N4 – 50% da Referência:  0,50·Uref = 1,65 W/m2 ºC 

A escolha destes valores foi feita mediante a consulta do Quadro IX.3 do RCCTE, do Manual do 
Vidro da Saint-Gobain Glass e de um documento da Iberfibran [17]. 

 

Tabela 3.5 – Resultados das simulações para o coeficiente de transmissão térmica dos envidraçados. 
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Fig. 3.3 – Gráficos com os valores de Nic/Ni, Nvc/Nv e Ntc/Nt consoante o U do vão envidraçado. (Nota: escalas 

diferentes em cada um dos gráficos) 

 

Face aos resultados expostos observa-se que: 

• A variação do coeficiente de transmissão térmica tem influência tanto para as condições de 
inverno como para as condições de verão, reflectindo-se posteriormente nas necessidades de 
energia primária. 

 

• Conseguem-se melhores desempenhos para as condições da estação de aquecimento quando o U 
dos vãos envidraçados é menor. Isto porque as perdas térmicas são menores. A amplitude de 
variação entre os casos extremos foi aproximadamente de 15%.  

 

• Em condições de estação de arrefecimento verifica-se completamente o oposto. É com o valor 
de referência U=3,3 W/m2ºC que se obtém a melhor relação Nvc/Nv. No entanto as amplitudes 
de variação são apenas na ordem dos 4-5% para a maioria dos apartamentos e também para as 
moradias PT2 e PT3. Nas restantes moradias é de cerca de 12%. 
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• A grande maioria das fracções apresentam Ntc/Nt bastante inferiores a 100%, mesmo que por 
vezes Nic/Ni ultrapasse o limite legal. PP1 é novamente a fracção com a maior relação 
Nic/Ni=155,5%, no entanto com Ntc/Nt=60,5%. 

  

•  Para os vários valores de U não se verificam alterações significativas em termos de energia 
primária (Ntc/Nt). A amplitude de variação é sempre inferior a 1% nos apartamentos e 
próxima de 2% nas moradias. 
 

• Para menores valores de U verificam-se alguns casos em que se passa de uma situação não 
regulamentar para a uma situação regulamentar (FF2, FF4, PT1 e NF2), motivada pelas 
descidas de Nic/Ni a partir das condições de referência, que estão muito próximas de 100%. 

 

3.3.4. FRACÇÃO ENVIDRAÇADA 

A fracção envidraçada traduz a redução da transmissão da energia solar associada à existência da 
caixilharia, sendo dada pela relação entre a área envidraçada e a área total do vão envidraçado. 

vão

vidro
g

Área

Área
F =   (3.5) 

Depende do tipo de caixilharia (alumínio, aço, madeira, PVC) e se por exemplo o caixilho tem ou não 
quadriculas. 

Para além do valor de referência, foram simulados os comportamentos com seguintes valores de 
fracção envidraçada: 

• Referência:    Fg = 0,7 
• 90% da área total do vão:  Fg = 0,9 
• 57% da área total do vão:  Fg = 0,57 

A escolha destes valores foi feita mediante a consulta do Quadro IV.5 do RCCTE. 
 

Tabela 3.6 - Resultados das simulações para a fracção envidraçada. 
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Fig. 3.4 – Gráficos com os valores de Nic/Ni, Nvc/Nv e Ntc/Nt consoante a fracção envidraçada. (Nota: escalas 

diferentes em cada um dos gráficos) 
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Face aos resultados expostos observa-se que: 

• A variação da fracção envidraçada tem influência tanto para as condições de inverno como para 
as condições de verão, reflectindo-se posteriormente nas necessidades de energia primária. 

 

• Quanto menor for o valor da fracção envidraçada mais gravoso é o comportamento no Inverno. 
As amplitudes de variação andam na ordem dos 10%, o que em alguns casos provocam 
valores de Nic/Ni inferiores ou superiores à linha dos 100%. 

 

• Nas condições de Verão a tendência é oposta. Para menores valores da fracção envidraçada 
melhor será o comportamento. Ou seja, quanto maior é parte opaca (caixilho) no vão, menores 
serão os ganhos solares, logo menores serão as necessidades de arrefecimento. 
 

• Também na análise para as condições de Verão, verifica-se que nas moradias NF2, PP1 e PP2 
as amplitudes de variação são bastante maiores em comparação com as restantes fracções. 

 

• Quanto a Ntc/Nt verificam-se novamente as pequenas amplitudes de variação, o que revela que 
o parâmetro praticamente não tem nenhum significado em termos de necessidades de energia 
primária. 

 

• Mais uma vez se pode observar que as mudanças de situações não regulamentares para situações 
regulamentares são motivadas fundamentalmente pelo facto de os valores de Nic/Ni estarem 
acima ou abaixo de 100%. 

 

3.3.5. PERCENTAGEM DE ÁREA ENVIDRAÇADA RELATIVAMENTE À ÁREA ÚTIL DE PAVIMENTO 

No seguimento dos resultados que se foram obtendo através das diversas simulações para os 
parâmetros atrás referidos verificou-se que não se conseguiam alterações com peso suficiente nos 
indicadores Nic/Ni e Nvc/Nv que posteriormente tivessem grande significado no indicador Ntc/Nt. 
Colocou-se assim a hipótese de que esse cenário seria devido a pequenas áreas de envidraçados nas 
fracções da amostra. Como alguns dos projectos de partida da amostra se tratavam de edifícios 
multifamiliares de habitações sociais, as percentagens de área envidraçada relativamente à área útil de 
pavimento seriam porventura muito pequenas, não tendo assim os vãos envidraçados grande 
contributo para o resultado final. 

De forma a esclarecer essa suposição, para além da relação da área de envidraçados pela área útil de 
pavimento de cada fracção nas condições de referência, característica intrínseca de cada uma delas, 
simularam-se relações com incrementos de 10% até um máximo de 50%, à custa do aumento das áreas 
dos vãos envidraçados mantendo constantes as áreas úteis de pavimento. 

Para além do valor de referência, foram simulados os comportamentos com as seguintes relações de 
área envidraçada por área útil de pavimento: 

• Av%Ap referência = característica de cada fracção 
• Av%Ap = 20% 
• Av%Ap = 30% 
• Av%Ap = 40% 
• Av%Ap = 50% 
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Tabela 3.7 - Resultados das simulações para a percentagem de área envidraçada. 
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Fig. 3.5 – Gráficos com os valores de Nic/Ni, Nvc/Nv e Ntc/Nt consoante Av%Ap. (Nota: escalas diferentes em 

cada um dos gráficos) 

 

Face aos resultados expostos observa-se que: 

• A variação de Av%Ap tem influência tanto para as condições de inverno como para as condições 
de verão, reflectindo-se posteriormente nas necessidades de energia primária. 

 

• Analisando o indicador Nic/Ni, verifica-se que para algumas fracções o aumento da relação 
Av%Ap traduz-se numa diminuição das necessidades de arrefecimento. No entanto há também 
outras em que acontece exactamente o contrário. Isto deve-se ao facto de ao aumentar a área 
dos vãos envidraçados se aumentarem simultaneamente os ganhos solares e as perdas 
térmicas. Assim, aquele que tiver mais peso irá sobrepor-se definindo a tendência de Nic/Ni. 
Se o incremento conseguido para as perdas térmicas se sobrepuser ao incremento para os 
ganhos solares a tendência será para Nic/Ni aumentar e vice-versa. 

 
• Por seu lado nas condições de Verão a tendência é sempre para um agravar do comportamento 

face ao limite. Quanto maior Av%Ap maiores são os valores de Nvc/Nv. No entanto as 
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amplitudes de variação são muito pequenas com excepção das moradias, especialmente as PP1 
e PP2 nas quais se atingem variações de aproximadamente 14%. 
 

• Ainda para as condições de Verão, o facto de nas moradias as variações serem maiores é devido 
a que estas em geral têm os envidraçados melhor distribuídos pelas diferentes orientações 
espaciais em comparação com os apartamentos. Nestes é frequente os envidraçados estarem 
orientados apenas em duas direcções, tendo uma delas praticamente a grande maioria da 
superfície envidraçada. 
 

• Novamente observam-se algumas mudanças em termos de cumprimento regulamentar, e 
também novamente estas se devem ao cumprimento regulamentar do indicador Nic/Ni. 

 

• Finalmente quanto a Ntc/Nt verifica-se que a hipótese colocada não se confirmou. Face às 
simulações com este parâmetro mais uma vez não se obtiveram variações significativas no 
indicador das necessidades de energia primária. 

 

3.3.6. ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 

Desta primeira fase de cálculos, em que houve quatro parâmetros a variar isoladamente, a grande 
conclusão que importa reter é que as variações induzidas em qualquer um dos parâmetros traduziram-
se sempre em variações praticamente nulas em Ntc/Nt, sendo que as maiores (1 a 2%) conseguiram-se 
entre os valores extremos do factor solar do vidro. 

No entanto, em termos de Nic/Ni e Nvc/Nv ainda se atingiram variações com algum significado. Por 
exemplo entre os valores extremos de U consegue-se diminuir ou aumentar o Nic/Ni em 15%. 

Outro facto importante foi verificar que os indicadores Nic/Ni e Nvc/Nv apresentaram sempre 
tendências opostas face à variação de cada parâmetro. Isto é, nas condições de Inverno iam sendo 
conseguidos melhores desempenhos quando g┴ e Fg cresciam e U e Av%Ap decresciam, enquanto que 
nas condições de Verão acontecia exactamente o inverso. 

De referir que Ntc/Nt acompanhou sempre a tendência de Nic/Ni, embora como foi dito anteriormente, 
com variações praticamente insignificantes. Daqui se pode concluir, para estas circunstâncias, que o 
caminho a seguir para diminuir Ntc/Nt é através da redução máxima possível de Nic/Ni condicionada 
pelo aumento de Nvc/Nv até ao valor limite deste. 

 

3.4. SIMULAÇÃO DO DESEMPENHO ENERGÉTICO DE UM APARTAMENTO E UMA MORADIA TIPO 

3.4.1. ESTRUTURA DAS SIMULAÇÕES EFECTUADAS 

Depois das observações feitas aos resultados das simulações anteriores e em virtude de se ter 
verificado que para todos os quatro parâmetros analisados estes não têm influência significativa para 
as mudanças de classe energética, optou-se por uma nova abordagem. 

Foram seleccionadas duas fracções das 17 que compunham a amostra. Um apartamento e uma 
moradia. Sobre estas variaram-se todos os parâmetros em conjunto, construindo-se assim uma espécie 
de árvore de simulações com as múltiplas combinações possíveis dos parâmetros envolvidos. 

E de modo a fazer-se uma análise ainda mais exaustiva, para além dos quatro parâmetros simulados na 
primeira fase, introduziram-se agora mais três novas variáveis: 
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• Dispositivo de Protecção Solar 
• Orientação espacial (Norte, Sul) 
• Taxa de Renovação Horária Nominal (Rph) 

Uma forma simples de se sistematizarem as diversas combinações possíveis com os sete parâmetros 
em jogo é esquematizá-las em forma de árvore como se pode ver na Fig. 3.6. Dada a sua enorme 
extensão, só são apresentadas na Fig. 3.6 as ramificações totais (até à sétima coluna) que 
corresponderão posteriormente a cada uma das tabelas de resultados apresentadas. Apesar de não ser 
possível visualizar a totalidade da árvore, as ramificações a partir de Rph=1,2 são em tudo idênticas às 
ramificações a partir de Rph=0,6. Situação idêntica para Av%Ap=Referência e Av%Ap=50% e também 
para a o parâmetro “Orientação espacial” (Maior Aenv Norte e Maior Aenv Sul). 

De referir que estando perante combinações de 7 parâmetros foi necessário considerar para as 
simulações apenas os valores extremos de cada um deles, como pode ser observado na Fig. 3.6. Isto 
perfaz um total de 2^7=128 simulações por fracção. Mesmo assim fazer este tipo de análise para a 
totalidade das 17 fracções da amostra tornar-se-ia uma tarefa de enorme dificuldade face aos recursos 
e tempo disponíveis. Assim foram então seleccionadas duas fracções do conjunto da amostra. Desta 
forma as 128 simulações transformaram-se em 2 x 128 = 256 simulações. 

O primeiro critério de selecção foi que as duas fracções seleccionadas representassem tipologias de 
construção diferentes, ou seja, um apartamento e uma moradia. 

Definiu-se depois, e em virtude de que só se iria utilizar um apartamento e uma moradia, que estes 
fossem elementos representativos da média dentro da sua tipologia. Ou seja, que não tivessem 
morfologias muito fora do comum e sem valores de factores de forma aberrantes. 

De seguida foi determinado que as fracções escolhidas teriam que apresentar uma distribuição de 
envidraçados o mais concentrada possível na fachada voltada a Norte, de modo a que quando se 
alterasse a orientação, esta ficasse voltada a Sul. 

E finalmente, perante a análise dos resultados da primeira fase de cálculos, pretendiam-se fracções que 
apresentassem comportamentos estáveis e dentro do esperado face às simulações efectuadas. 

Posto isto foram seleccionadas a fracção FE1 (apartamento) e a fracção NF2 (moradia). Estas duas 
serão a base desta segunda fase de cálculos. 
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Fig. 3.6 – Parte do esquema da árvore de simulações. 

 

Quanto aos três novos parâmetros envolvidos no estudo, apresentam-se de seguida as considerações 
tomadas para cada um deles. A saber: 

 

Dispositivo de protecção solar/Factor solar (Verão) 

O parâmetro do dispositivo de protecção solar diz respeito ao tipo de protecção do vão envidraçado 
que pode ser activada nas condições de Verão. Esta variável entra agora nesta fase porque 
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anteriormente tinha ficado sempre com o valor de referência: protecção pelo exterior, persiana com 
réguas plásticas. O valor do factor solar do vão com este tipo de protecção solar activada a 100% foi 
sempre 0,04 (vidro duplo). Apenas alterado nas simulações do factor solar do vidro quando se tratava 
de vidro simples, sendo neste caso igual a 0,07. Estes valores foram adoptados desta forma tendo em 
conta o Quadro V.4 do RCCTE: 

 

 
Fig. 3.7 – Excerto do Quadro V.4 do RCCTE. [7] 

 

No entanto, agora passará a haver dois valores extremos de factores solares de vãos com protecção 
activada a 100%: 0,05 e 0,55. Este último definido de modo a que não ultrapasse o valor máximo 
regulamentar (0,56) indicado no Quadro IX.2 do RCCTE para a zona climática V1 e inércia térmica 
forte. 

A estes valores é aplicado posteriormente o método de cálculo do factor solar para o verão definido no 
ponto 2.3 do Anexo V do regulamento. O qual diz que “o factor solar do envidraçado deve ser tomado 
com dispositivos de sombreamento móveis activados a 70%, ou seja, o factor solar do vão 
envidraçado é igual à soma de 30% do factor solar do vidro mais 70% do factor solar do vão 
envidraçado com a protecção solar móvel actuada”. 

De esclarecer que neste trabalho foram designados como: 

• Factor Solar (Inverno) → factor solar do vidro 
• Factor Solar (Verão) → factor solar do vão envidraçado com protecção activada a 100% 

Assim sendo, o factor solar para o verão que entra nos cálculos será composto por 30% do valor do 
quarto nível da árvore de simulações (ver Fig 3.6) mais 70% do valor do quinto nível da árvore. 

 

Orientação espacial (Norte, Sul) 

Relativamente à orientação espacial, como foi referido na caracterização da amostra, foi definido que 
todas as fracções estavam orientadas de modo a que a fachada com maior percentagem de superfície 
envidraçada estivesse voltada a Norte. Procurava-se com isto que o factor de orientação fosse mínimo, 
0,273 (ver Fig. 3.8), de modo a criar uma situação extrema em termos de minimização dos ganhos 
solares. O factor de orientação toma os seguintes valores segundo o Quadro IV.4 do RCCTE: 

 

                                                      
3 Factor de Orientação correspondente ao Octante Norte. Não toma valor nulo devido à existência de radiação difusa. 
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Fig. 3.8 – Quadro IV.4 do RCCTE. [7] 

 

Para esta segunda fase de cálculos, o parâmetro da orientação tomará também outro valor extremo. Ou 
seja, irão orientar-se as fachadas com maior área de envidraçados para o octante Sul, o qual tem um 
factor de orientação igual a 1. 

 

Taxa de Renovação Horária Nominal (Rph) 

A renovação do ar através de ventilação mecânica é muito pouco comum nos edifícios de habitação 
portugueses, sobretudo nas unidades unifamiliares. Como tal, nas condições de referência da Tabela 
3.1 foi admitido que esta não existia nas fracções da amostra. 

Sendo assim a única forma de haver renovação do ar interior é através da ventilação natural. Esta 
depende das condições climáticas locais médias e do grau de estanqueidade da envolvente do edifício. 
Por sua vez, a estanqueidade da envolvente depende das frinchas, fissuras e aberturas existentes. No 
entanto com as tecnologias de construção em alvenaria habituais em Portugal, a estanqueidade da 
envolvente pode ser caracterizada, sobretudo, pela qualidade das caixilharias dos elementos dos vãos. 

Por esta razão tem todo interesse incluir este parâmetro nesta fase do estudo, fazendo as simulações 
com as taxas de renovação horária nominal Rph=0,6 e Rph=1,2, valores extremos mínimo e máximo 
respectivamente. 

A escolha deste valores foi feita mediante a consulta dos Quadros IV.1 e IV.2 do RCCTE e dos 
documentos bibliográficos [18] e [19]. 

 

3.4.2. APARTAMENTO FE1 

De seguida são apresentados os resultados da segunda fase de cálculos aplicados à fracção autónoma 
FE1 (apartamento). De salientar que se procura neste ponto apenas apresentar observações e 
constatações dos resultados obtidos, deixando para depois uma análise mais crítica e justificativa dos 
mesmos no ponto 3.4.4 deste capítulo. Nessa altura será feita também uma comparação dos resultados 
das fracções FE1 e NF2. 
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Tabela 3.8 - Resultados da árvore de simulações para o apartamento FE1. 
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Fig. 3.9 – Indicadores de FE1 ordenados de forma crescente. Linha horizontal a vermelho marca os 100%. 
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Em relação ao gráfico acima representado (Fig. 3.9) deve esclarecer-se que os valores de Nic/Ni, 
Nvc/Nv e Ntc/Nt não têm qualquer correspondência entre si na forma como estão organizados e 
apresentados. Apenas se pretende com o gráfico observar rapidamente o comportamento tendencial de 
cada indicador perante as simulações e correspondentes amplitudes máximas de variação. Desse modo 
os valores de cada indicador, isoladamente, foram ordenados de forma crescente. 

 

 
Fig. 3.10 – Valores Ntc/Nt de FE1 ordenados de forma crescente. Linha horizontal a vermelho marca os 100%. 

 

No gráfico acima (Fig. 3.10) apenas estão ordenados de forma crescente os valores do indicador 
Ntc/Nt, e com este estão em correspondência os indicadores Nic/Ni e Nvc/Nv. Deste modo procura-se 
observar quais os valores respectivos de inverno e de verão associados a cada valor de Ntc/Nt. 

 

De referir que dadas as inúmeras possibilidades de análise e comparações entre os resultados, optou-se 
por verificar qual o valor máximo atingido em cada indicador, e a partir deste observar quais as 
melhorias que se conseguiam obter pela alteração de cada uma das variáveis. 

Face aos resultados expostos observa-se que: 

Inverno: 

• A amplitude de variação de Nic/Ni máxima é igual a 145,8% (162,4%−16,6%). Sendo que o 
valor máximo (162,4%) é atingido nas seguintes combinações: 

→ Maior Aenv para Norte 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 1,2 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,55 
        → Factor Solar (Verão) = 0,05 e Factor Solar (Verão) = 0,55 
          → N1  U = 3,3 
            → Fg = 0,57. 
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E o valor mínimo (16,6%) é atingido nas seguintes combinações: 
→ Maior Aenv para Sul 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,75 
        → Factor Solar (Verão) = 0,05 e Factor Solar (Verão) = 0,55 
          → N4  U = 0,5*3,3 
            → Fg = 0,9. 

• Partindo do valor máximo de Nic/Ni (162,4%) e analisando apenas um parâmetro de cada vez 
mantendo os outros inalterados, verificam-se as seguintes melhorias em termos percentuais 
relativamente ao valor máximo: 

- de Maior Aenv para Norte → Maior Aenv para Sul  %5,30100
%4,162

%9,112
1 =×







 −=∆  

- de Aenv%Apav = 50% → Aenv%Apav = 18,1% (Ref.) %3,12100
%4,162

%5,142
1 =×







 −=∆  

- de Taxa de Renovação Nominal RPH = 1,2 → 0,6  %6,14100
%4,162

%7,138
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Inverno) = 0,55 → 0,75    %3,5100
%4,162

%8,153
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Verão) = 0,05 → 0,55    %0100
%4,162

%4,162
1 =×







 −=∆  

- de N1  U = 3,3 → N4  U = 0,5*3,3:    %0,24100
%4,162

%4,123
1 =×







 −=∆  

- de Fg = 0,57 → Fg = 0,9:      %1,9100
%4,162

%7,147
1 =×







 −=∆  

 

• Pode assim constatar-se que se consegue uma máxima redução de 30,5% relativamente ao valor 
máximo das necessidades de aquecimento quando se altera a orientação de Norte para Sul. 
Logo de seguida, o parâmetro que tem mais importância é o coeficiente de transmissão 
térmica, tendo-se conseguido uma redução de 24,0%. 

 

Verão: 

• Nas condições de Verão, a máxima amplitude de variação de Nvc/Nv é igual a 317,9% 
(319,9%−2,0%). O valor máximo 319,9% é atingido na seguinte combinação: 

→ Maior Aenv para Sul 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,75 
        → Factor Solar (Verão) = 0,55 
          → N4  U = 0,5*3,3 
            → Fg = 0,9. 

E o valor mínimo (2,0%) é atingido na seguinte combinação: 
→ Maior Aenv para Norte 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 1,2 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,55 
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        → Factor Solar (Verão) = 0,05 
          → N1  U = 3,3 
            → Fg = 0,57. 

 

• Partindo do valor máximo de Nvc/Nv (319,9%) e analisando apenas um parâmetro de cada vez 
mantendo os outros inalterados, verificam-se as seguintes melhorias: 

- de Maior Aenv para Sul → Maior Aenv para Norte  %6,50100
%9,319

%0,158
1 =×







 −=∆  

- de Aenv%Apav = 50% → Aenv%Apav = 18,1% (Ref.) %9,65100
%9,319

%1,109
1 =×







 −=∆  

- de Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 → 1,2  %5,63100
%9,319

%9,116
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Inverno) = 0,75 → 0,55    %9,12100
%9,319

%7,278
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Verão) = 0,55 → 0,05    %9,71100
%9,319

%0,90
1 =×







 −=∆  

- de N4  U = 0,5*3,3 → N1  U = 3,3:    %4,25100
%9,319

%7,238
1 =×







 −=∆  

- de Fg = 0,9 → Fg = 0,57:      %3,47100
%9,319

%5,168
1 =×







 −=∆  

 

• Observa-se que o parâmetro com o qual foi conseguida a maior redução das necessidades de 
arrefecimento foi com o factor solar do vão envidraçado no verão. Relativamente ao valor 
máximo de Nvc/Nv=319,9%, apenas alterando o dispositivo de protecção solar do vão 
envidraçado consegue-se reduzir esse valor em 71,9%, verificando-se até a passagem de uma 
situação não regulamentar para uma situação regulamentar (90,0%). 

 

• Embora se obtenha a maior redução pelo factor solar do vão envidraçado no verão, verifica-se 
que relativamente aos restantes parâmetros, também se conseguem obter reduções de grande 
importância, com a excepção do coeficiente de transmissão térmica e do factor solar do vidro 
(Inverno). 
 

• O comportamento no Verão é muito mais susceptível a alterações em comparação com o 
Inverno. Se no Verão a amplitude máxima de variação é enorme (317,9%) e as alterações nos 
vários parâmetros se traduzem em modificações significativas nas necessidades de 
arrefecimento, por sua vez no Inverno a amplitude máxima de variação é cerca de metade 
(145,8%) e as alterações em cada parâmetro traduzem-se em modificações menores nas 
respectivas necessidades de aquecimento. 
 

• Pela Fig. 3.9 observa-se que se os valores de Nvc/Nv forem ordenados de forma crescente estes 
tendem a descrever uma curva com um comportamento do tipo exponencial. Ou seja, nas 
simulações em que as condições para o verão são muito desfavoráveis, as necessidades de 
arrefecimento também aumentam muito. 
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Energia primária (Ntc/Nt): 

•  Relativamente às necessidades de energia primária, verifica-se que a máxima amplitude de 
variação de Ntc/Nt é de apenas 13,2% (56,5%−43,3%). O valor máximo 56,5% é atingido na 
seguinte combinação: 

→ Maior Aenv para Norte 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 1,2 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,55 
        → Factor Solar (Verão) = 0,55 
          → N1  U = 3,3 
            → Fg = 0,57. 

E o valor mínimo (43,2%) é atingido na seguinte combinação: 
→ Maior Aenv para Sul 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,75 
        → Factor Solar (Verão) = 0,05 
          → N4  U = 0,5*3,3 
            → Fg = 0,9. 

 

• Partindo do valor máximo de Ntc/Nt (56,5%) e analisando apenas um parâmetro de cada vez 
mantendo os outros inalterados, verificam-se as seguintes melhorias: 

- de Maior Aenv para Norte → Maior Aenv para Sul  %4,7100
%5,56

%3,52
1 =×







 −=∆  

- de Aenv%Apav = 50% → Aenv%Apav = 18,1% (Ref.) %5,5100
%5,56

%4,53
1 =×







 −=∆  

- de Taxa de Renovação Nominal RPH = 1,2 → 0,6  %9,3100
%5,56

%3,54
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Inverno) = 0,55 → 0,75    %4,1100
%5,56

%7,55
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Verão) = 0,55 → 0,05    %5,0100
%5,56

%2,56
1 =×







 −=∆  

- de N1  U = 3,3 → N4  U = 0,5*3,3:    %2,6100
%5,56

%0,53
1 =×







 −=∆  

- de Fg = 0,57 → Fg = 0,9:      %4,1100
%5,56

%7,55
1 =×







 −=∆  

 

• Verifica-se assim que as variações são muito pequenas. Razão pela qual se pode observar 
também nas Fig. 3.9 e 3.10 a tendência praticamente horizontal da curva de valores de Ntc/Nt. 

 
• Nos casos em que os três indicadores estão regulamentares, ou seja, Nic/Ni≤100%, 

Nvc/Nv≤100% e Ntc/Nt≤100% a classe energética é sempre “A”. Apenas em cinco situações 
esta é “B”, embora com valores praticamente iguais a 50%. 
 

• Apesar das grandes amplitudes de variação das necessidades de aquecimento e de 
arrefecimento, estas não se traduzem com a mesma importância nas necessidades de energia 
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primária e consequentemente em termos de classificação energética. Esse facto pode ser 
facilmente constatado através da Fig. 3.10. 
 

• Também pela Fig. 3.10 se podem observar as tendências opostas dos indicadores Nic/Ni e 
Nvc/Nv. Se se observar o gráfico da esquerda para a direita, verifica-se que os valores de 
Nic/Ni têm tendência a decrescer enquanto que os valores de Nvc/Nv têm tendência a crescer. 
 

• Ainda na mesma figura, são claramente visíveis os “picos” que tomam Nic/Ni e Nvc/Nv. 
Quando um dos indicadores tem um “pico” ascendente o outro tem um “pico” descendente. 
 

• Assim se verifica que é muito difícil conjugar ao mesmo tempo um bom comportamento no 
inverno com um bom comportamento no verão. 
 

• O valor máximo de Ntc/Nt (56,5%), corresponde à mesma simulação em que Nic/Ni é máximo 
(162,4%) e não na simulação em que Nvc/Nv é máximo (319,9%). 
 

• A orientação para qual a fachada com maior área de envidraçados se encontra voltada é o 
parâmetro responsável pela maior redução nos dois indicadores Ntc/Nt e Nic/Ni. Nos dois caos 
a orientação Sul é a que oferece melhores condições. Também para o indicador Nvc/Nv se 
verifica que a orientação Sul proporciona boas melhorias, embora não sendo as máximas. 

 

Após explorados de uma forma mais global os resultados obtidos pelas simulações, de seguida são 
analisadas com mais detalhe as duas situações em que Ntc/Nt é máximo e mínimo. No entanto apenas 
têm interesse os casos regulamentares (Nic/Ni≤100%, Nvc/Nv≤100%, Nac/Na≤100% e Ntc/Nt≤100%). 

 

3.4.2.1. Valor mínimo regulamentar Ntc/Nt (FE1) 

Fazendo primeiro a análise para o valor mínimo regulamentar de Ntc/Nt, através da consulta da Tabela 
3.8, pode verificar-se que este é igual a 43,3% e é alcançado na seguinte combinação de parâmetros: 

→ Maior Aenv para Sul 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,75 
        → Factor Solar (Verão) = 0,05 
          → N4  U = 0,5*3,3 
            → Fg = 0,9. 
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Fig. 3.11 – Contribuição dos vãos envidraçados para Nic. Situação de Ntc/Nt mínimo regulamentar. 

 

Pelos gráficos da Figura 3.11 é possível observar a contribuição dos vãos envidraçados nas perdas e 
ganhos térmicos em termos de Nic. Neste caso, representam aproximadamente ¼ do total de perdas e 
87% da totalidade dos ganhos térmicos. Este grande contributo nos ganhos solares traduz-se num 
balanço energético (B.E. = Perdas – Ganhos) dos vãos envidraçados negativo. Ou seja, as perdas 
(31,88 kWh/ano·m2) são inferiores aos ganhos (94,21 kWh/ano·m2). Nas situações em que isto 
acontece não é possível dizer que os vãos envidraçados contribuem de forma directa com um “x”% 
para o valor final de Nic. No entanto, estes contribuem indirectamente diminuindo as necessidades de 
aquecimento, como se pode perceber pela observação da Figura 3.12. 

 

 
Fig. 3.12 – Balanços energéticos para Nic. Situação de Ntc/Nt mínimo regulamentar. 
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Fig. 3.13 – Contribuição dos vãos envidraçados para Nvc. Situação de Ntc/Nt mínimo regulamentar. 

 

Já para o caso das necessidades de arrefecimento apesar de também haver perdas térmicas, estas só 
entram na determinação do factor de utilização dos ganhos (η), fazendo com que apenas sejam 
contabilizadas directamente para Nvc os ganhos térmicos. Desta forma é possível avaliar directamente 
a contribuição que os vãos envidraçados têm no Verão (ver Fig. 3.13). Neste caso 68% das 
necessidades de arrefecimento são devidas aos vãos envidraçados. 

 

 
Fig. 3.14 – Contribuição4 de Nic*, Nvc* e Nac* para Ntc. Situação de Ntc/Nt mínimo regulamentar. 

 

Finalmente na Fig. 3.14 apresentam-se as contribuições que cada indicador tem em termos de energia 
primária. Destaca-se claramente o peso que as necessidades de energia para preparação das AQS. 

 

3.4.2.2. Valor máximo regulamentar Ntc/Nt (FE1) 

Passando agora para a análise do valor máximo regulamentar de Ntc/Nt, igual a 51,1%, que é 
alcançado na seguinte combinação: 

→ Maior Aenv para Norte 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,55 
        → Factor Solar (Verão) = 0,55 

                                                      
4 Contribuições efectivas das parcelas relativas a Nic, Nvc e Nac na fórmula de Ntc considerando os devidos factores de 
conversão e rendimentos. 
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          → N4  U = 0,5*3,3 
            → Fg = 0,57. 

 

  
Fig. 3.15 – Contribuição dos vãos envidraçados para Nic. Situação de Ntc/Nt máximo regulamentar. 

 

 
Fig. 3.16 – Balanços energéticos para Nic. Situação de Ntc/Nt máximo regulamentar. 

 

Nesta situação, pode observar-se pela Fig. 3.15 que os vãos envidraçados têm o mesmo peso nas 
perdas que na situação anterior (porque o coeficiente de transmissão térmica é o mesmo) e que a 
percentagem nos ganhos diminuiu, passando para 52%. Assim, fica-se perante uma situação em que o 
balanço energético dos vãos envidraçados é positivo, ou seja, passam a ter um contributo directo no 
valor absoluto de Nic (ver Fig. 3.16). 

Dessa forma é possível apresentar na Fig. 3.17 a contribuição que os vãos envidraçados têm para Nic, 
Nvc e consequentemente em Ntc. Pode verificar-se que apesar de estes terem pesos significativos, 
sobretudo no Verão (13% em Nic e 63% em Nvc), nos indicadores precedentes, estes apenas se 
traduzem numa percentagem muito pequena em Ntc (4%). 
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Fig. 3.17 – Contribuição dos vãos envidraçados para Nic, Nvc e Ntc. Situação de Ntc/Nt máximo regulamentar. 

 

 
Fig. 3.18 – Contribuição de Nic*, Nvc* e Nac* para Ntc. Situação de Ntc/Nt máximo regulamentar. 

 

3.4.3.MORADIA NF2 

Tal como foi feito para o apartamento FE1, de seguida são apresentados os resultados da segunda fase 
de cálculos agora aplicados à moradia NF2. Também de maneira semelhante se procura fazer uma 
abordagem aos resultados de forma factual, fazendo no ponto 3.4.4 deste capítulo a interpretação 
crítica. 

 

Tabela 3.9 - Resultados da árvore de simulações para a moradia NF2. 
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Fig. 3.19 – Indicadores de NF2 ordenados de forma crescente. Linha horizontal a vermelho marca os 100%. 
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Fig. 3.20 – Valores Ntc/Nt de NF2 ordenados de forma crescente. Linha horizontal a vermelho marca os 100%. 

 

O esclarecimento feito anteriormente em relação aos gráficos apresentados nas Fig. 3.9 e 3.10 aplica-
se aos gráficos apresentados nas Fig 3.19 e 3.20 respectivamente. 

Tal como foi feito para o apartamento FE1, dadas as inúmeras possibilidades de análise e comparações 
entre os resultados, optou-se novamente por verificar qual o valor máximo alcançado por cada 
indicador, e a partir deste observar quais as melhorias que se conseguiam obter pela alteração de cada 
um dos parâmetros. 

 

Face aos resultados expostos observa-se que: 

 Inverno: 

• A amplitude de variação de Nic/Ni máxima é igual a 118,9% (143,8%−24,9%). Sendo que o 
valor máximo (143,8%) é atingido nas seguintes combinações: 

→ Maior Aenv para Norte 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 1,2 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,55 
        → Factor Solar (Verão) = 0,05 e Factor Solar (Verão) = 0,55 
          → N1  U = 3,3 
            → Fg = 0,57. 

E o valor mínimo (24,9%) é atingido nas seguintes combinações: 
→ Maior Aenv para Sul 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,75 
        → Factor Solar (Verão) = 0,05 e Factor Solar (Verão) = 0,55 
          → N4  U = 0,5*3,3 
            → Fg = 0,9. 
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• Partindo do valor máximo de Nic/Ni (143,8%) e analisando apenas um parâmetro de cada vez 
mantendo os outros inalterados, verificam-se as seguintes melhorias em termos percentuais 
relativamente ao valor máximo: 

- de Maior Aenv para Norte → Maior Aenv para Sul  %6,16100
%8,143

%0,120
1 =×







 −=∆  

- de Aenv%Apav = 50% → Aenv%Apav = 35,3% (Ref.) %1,4100
%8,143

%9,137
1 =×







 −=∆  

- de Taxa de Renovação Nominal RPH = 1,2 → 0,6  %16100
%8,143

%8,120
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Inverno) = 0,55 → 0,75    %9,7100
%8,143

%5,132
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Verão) = 0,05 → 0,55    %0100
%8,143

%8,143
1 =×







 −=∆  

- de N1  U = 3,3 → N4  U = 0,5*3,3:    %9,24100
%8,143

%0,108
1 =×







 −=∆  

- de Fg = 0,57 → Fg = 0,9:      %4,13100
%8,143

%5,124
1 =×







 −=∆  

 

• Consegue-se uma redução máxima de 24,9% no Nic/Ni através da alteração do coeficiente de 
transmissão térmica. Em relação aos outros parâmetros as reduções não são muito grandes, 
mantendo-se geralmente abaixo dos 16%. 

 

Verão: 

• Relativamente ao comportamento no Verão, a máxima amplitude de variação de Nvc/Nv é igual 
a 325,5% (330,6%−5,1%). O valor máximo 330,6% é atingido na seguinte combinação: 

→ Maior Aenv para Sul 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,75 
        → Factor Solar (Verão) = 0,55 
          → N4  U = 0,5*3,3 
            → Fg = 0,9. 

E o valor mínimo (5,1%) é atingido na seguinte combinação: 
→ Maior Aenv para Norte 
  → Aenv%Apav = 35,3% (Referência) 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 1,2 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,55 
        → Factor Solar (Verão) = 0,05 
          → N1  U = 3,3 
            → Fg = 0,57. 

 

• Partindo do valor máximo de Nvc/Nv (330,6%) e analisando apenas um parâmetro de cada vez 
mantendo os outros inalterados, verificam-se as seguintes melhorias: 

- de Maior Aenv para Sul → Maior Aenv para Norte  %5,25100
%6,330

%2,246
1 =×







 −=∆  
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- de Aenv%Apav = 50% → Aenv%Apav = 35,3% (Ref.) %2,31100
%6,330

%5,227
1 =×







 −=∆  

- de Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 → 1,2  %9,15100
%6,330

%0,278
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Inverno) = 0,75 → 0,55    %8,13100
%6,330

%9,284
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Verão) = 0,55 → 0,05    %8,68100
%6,330

%2,103
1 =×







 −=∆  

- de N4  U = 0,5*3,3 → N1  U = 3,3:    %1,24100
%6,330

%8,250
1 =×







 −=∆  

- de Fg = 0,9 → Fg = 0,57:      %2,47100
%6,330

%6,174
1 =×







 −=∆  

 

• Pode verificar-se que foi através da alteração do dispositivo de protecção solar, o qual se 
reflecte no factor solar (Verão), que se obteve a maior redução (68,8%) a partir do máximo 
valor de Nvc/Nv. 

 

• Logo de seguida também se destaca a fracção envidraçada. Entre os valores extremos deste 
parâmetro consegue-se uma redução próxima de 50%. 

 

• Verifica-se que as necessidades de arrefecimento são mais influenciáveis que as necessidades de 
aquecimento. Isto é, conseguem-se maiores amplitudes de variação para o mesmo tipo de 
simulações. 

 

Energia primária (Ntc/Nt): 

•  Finalmente, quanto às necessidades de energia primária, verifica-se que a máxima amplitude de 
variação de Ntc/Nt é igual a 22,5% (66,2%−43,7%). O valor máximo 66,2% é atingido na 
seguinte combinação: 

→ Maior Aenv para Norte 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 1,2 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,55 
        → Factor Solar (Verão) = 0,55 
          → N1  U = 3,3 
            → Fg = 0,57. 

E o valor mínimo (43,7%) é atingido na seguinte combinação: 
→ Maior Aenv para Sul 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,75 
        → Factor Solar (Verão) = 0,05 
          → N4  U = 0,5*3,3 
            → Fg = 0,9. 

• Partindo do valor máximo de Ntc/Nt (66,2%) e analisando apenas um parâmetro de cada vez 
mantendo os outros inalterados, verificam-se as seguintes melhorias: 
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- de Maior Aenv para Norte → Maior Aenv para Sul  %2,6100
%2,66

%1,62
1 =×







 −=∆  

- de Aenv%Apav = 50% → Aenv%Apav = 35,3% (Ref.) %5,3100
%2,66

%9,63
1 =×







 −=∆  

- de Taxa de Renovação Nominal RPH = 1,2 → 0,6  %3,6100
%2,66

%0,62
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Inverno) = 0,55 → 0,75    %0,3100
%2,66

%2,64
1 =×







 −=∆  

- de Factor Solar (Verão) = 0,55 → 0,05    %0,2100
%2,66

%9,64
1 =×







 −=∆  

- de N1  U = 3,3 → N4  U = 0,5*3,3:    %5,9100
%2,66

%9,59
1 =×







 −=∆  

- de Fg = 0,57 → Fg = 0,9:      %4,2100
%2,66

%6,64
1 =×







 −=∆  

 

• O valor máximo de Ntc/Nt (66,2%) corresponde à mesma simulação em que Nic/Ni é máximo 
(143,8%) e não à simulação em que Nvc/Nv é máximo (330,6%), mesmo apesar de este ser 
muito grande. Isto revela que as necessidades de aquecimento têm maior contribuição que as 
necessidades de arrefecimento para as necessidades de energia global. 

 

• A maior redução em termos de Ntc/Nt (∆=9,5%) é conseguida pelo coeficiente de transmissão 
térmica. Este é também o parâmetro com o qual se obtêm as maiores melhorias para as 
condições de inverno. 

 

• Podem observar-se algumas mudanças de classe energética. No entanto, verifica-se que estas se 
devem ao facto de os valores de Ntc/Nt se encontrarem muito próximos dos 50%. Por essa 
razão as pequenas variações nesse indicador (cerca de 5%) provocam as alterações na 
atribuição da classificação energética, “A” ou “B”. 

  

• Tal como na Fig. 3.10 para o apartamento FE1, também na Fig. 3.20 para a moradia NF2 se 
podem observar as tendências opostas dos indicadores Nic/Ni e Nvc/Nv. Se se observar o 
gráfico da esquerda para a direita, verifica-se que os valores de Nic/Ni têm tendência a 
decrescer enquanto que os valores de Nvc/Nv têm tendência a crescer. 
 

• Ainda através da Fig. 3.20 se observa a tendência praticamente horizontal da curva de valores 
de Ntc/Nt. No entanto, e como os mesmos estão ordenados do mais pequeno para o maior, esta 
cresce gradualmente. Ou seja, embora com uma inclinação menor, os valores de Ntc/Nt 
tendem a seguir o comportamento de tendência crescente dos valores de Nic/Ni. 

 

De seguida são analisadas com mais detalhe, no caso da moradia NF2, as duas situações extremas de 
Ntc/Nt, máximo e mínimo. Não o máximo e mínimo absoluto, mas sim o máximo e mínimo 
regulamentares. 
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3.4.3.1. Valor mínimo regulamentar Ntc/Nt (NF2) 

O tipo de análise é em tudo semelhante à que foi feita anteriormente para o apartamento FE1 e os 
esclarecimentos feitos aos gráficos e tabelas dessa fase são também aplicáveis para os resultados 
seguintes. A comparação destes com os do apartamento FE1 será feita no ponto 3.4.4 deste capítulo. 

Neste caso o valor mínimo regulamentar de Ntc/Nt é igual a 45,0% e é alcançado na seguinte 
combinação de parâmetros: 

→ Maior Aenv para Sul 
  → Aenv%Apav = 35,3% (Referência) 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,75 
        → Factor Solar (Verão) = 0,05 
          → N4  U = 0,5*3,3 
              → Fg = 0,9. 

 

  
Fig. 3.21 – Contribuição dos vãos envidraçados para Nic. Situação de Ntc/Nt mínimo regulamentar. 

 

 
Fig. 3.22 – Balanços energéticos para Nic. Situação de Ntc/Nt mínimo regulamentar. 
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Fig. 3.23 – Contribuição dos vãos envidraçados para Nvc. Situação de Ntc/Nt mínimo regulamentar. 

 

 
Fig. 3.24 – Contribuição de Nic*, Nvc* e Nac* para Ntc. Situação de Ntc/Nt mínimo regulamentar. 

 

3.4.3.2. Valor máximo regulamentar Ntc/Nt (NF2) 

O valor máximo regulamentar de Ntc/Nt é igual a 58,4% e acontece na seguinte combinação: 

→ Maior Aenv para Sul 
  → Aenv%Apav = 50% 
    → Taxa de Renovação Nominal RPH = 0,6 
      → Factor Solar (Inverno) = 0,55 
        → Factor Solar (Verão) = 0,55 
          → N1  U = 3,3 
            → Fg = 0,57. 

 

  
Fig. 3.25 – Contribuição dos vãos envidraçados para Nic. Situação de Ntc/Nt máximo regulamentar. 
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Fig. 3.26 – Balanços energéticos para Nic. Situação de Ntc/Nt máximo regulamentar. 

 

 
Fig. 3.27 – Contribuição dos vãos envidraçados para Nic, Nvc e Ntc. Situação de Ntc/Nt máximo regulamentar. 

 

 
Fig. 3.28 – Contribuição de Nic*, Nvc* e Nac* para Ntc. Situação de Ntc/Nt máximo regulamentar. 

 

3.4.4. ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 

Dada a quantidade de informação que se obteve pelas observações dos resultados anteriores, irá agora 
fazer-se uma compilação e comparação dos mesmos de uma forma mais interpretativa. 

Em relação às combinações de parâmetros para o apartamento FE1 e para a moradia NF2, fazendo 
uma comparação entre as duas fracções e começando pelas condições de Inverno, verificou-se que os 
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valores máximos e mínimos de Nic/Ni bem como as amplitudes máximas de variação estavam na 
mesma ordem de grandeza, embora o apartamento FE1 com valores maiores. O valor máximo de 
Nic/Ni em FE1 foi alcançado na mesma combinação de parâmetros em que foi alcançado o valor 
máximo de Nic/Ni em NF2. Idem para o valor mínimo de Nic/Ni (ver pág. 44 e 55). Destas duas 
combinações (máximo e mínimo) pode afirmar-se que é possível obterem-se grandes melhorias de 
desempenho em termos de necessidades nominais de aquecimento se: 

• os vãos envidraçados estiverem voltados a Sul   (maiores ganhos solares) 
• houver uma grande percentagem de área de envidraçados  (maiores ganhos solares) 
• a renovação do ar for a mínima possível    (menores perdas) 
• o factor solar do vidro for máximo     (maiores ganhos solares) 
• o coeficiente de transmissão térmica for mínimo   (menores perdas) 
• a fracção envidraçada for máxima.     (maiores ganhos solares) 

 

Nas condições de Verão também se verificou que os valores máximos e mínimos de Nvc/Nv bem 
como as amplitudes máximas de variação eram da mesma ordem de grandeza nas duas fracções. E tal 
como no Inverno, o valor máximo de Nvc/Nv em FE1 acontece na mesma combinação do valor 
máximo de Nvc/Nv em NF2. Nas combinações do valor mínimo apenas muda o parâmetro “Av%Ap” 
(ver pág. 45 e 56). Assim, em relação às necessidades de arrefecimento pode afirmar-se que estas 
podem ser reduzidas drasticamente se: 

• os vãos envidraçados estiverem voltados a Norte   (menores ganhos solares) 
• a renovação do ar for a máxima possível    (maiores perdas) 
• o factor solar do vidro for mínimo     (menores ganhos solares) 
• o dispositivo de protecção solar for o mais opaco possível  (menores ganhos solares) 
• o coeficiente de transmissão térmica for máximo   (maiores perdas) 
• a fracção envidraçada for mínima.     (menores ganhos solares) 

De salientar que partindo do valor máximo de Nvc/Nv se conseguem grandes diminuições deste valor 
através da alteração do dispositivo de protecção solar (factor solar (verão)), chegando mesmo a atingir 
uma redução de 71,9% no caso da fracção FE1. 

 

Relativamente aos valores de Ntc/Nt, visto este ser o índice que está mais directamente relacionado 
com a certificação energética e aquele que tem mais interesse neste estudo será feita uma análise mais 
detalhada e no próximo ponto. 

 

3.5. ANÁLISE DO CRITÉRIO DE CERTIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS UTILIZADO EM PORTUGAL  

Em relação ao indicador mais importante neste trabalho, Ntc/Nt, em termos de amplitudes máximas 
absolutas de variação, estas ficaram-se pelos 13,2% em FE1 e 22,5% em NF2. Já no caso de apenas se 
considerarem as situações regulamentares, as amplitudes ficam ainda mais reduzidas: 

∆Ntc/Nt FE1=51,1%-43,3%=7,8% 
∆Ntc/Nt NF2=58,4%-45,0%=13,4% 

Ainda sobre os valores absolutos (não tendo em conta as condições regulamentares), verifica-se que o 
máximo Ntc/Nt em FE1 acontece na mesma combinação em que acontece o máximo Ntc/Nt em NF2. 
Idem para os valores mínimos. De realçar o facto de estas duas combinações serem as mesmas nas 
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quais se atingiu o máximo e mínimo Nic/Ni respectivamente. Mais uma vez se pode afirmar que o 
caminho a seguir para diminuir Ntc/Nt é através da redução máxima possível de Nic/Ni condicionada 
pelo aumento de Nvc/Nv até ao valor limite deste. 

Da análise pormenorizada dos Ntc/Nt mínimo e máximo regulamentares nas duas fracções, é 
importante principalmente a observação das Fig. 3.17 e 3.27 em que se consegue ver claramente que 
embora os vãos envidraçados tenham um grande contributo em Nic e Nvc, este não se traduz com a 
mesma grandeza em Ntc, tornando-se muito pequeno. 

Pela observação das Fig. 3.14, 3.18, 3.24 e 3.28 pode verificar-se a grande percentagem que Nac tem 
para Ntc em detrimento de Nic e Nvc. Isto deve-se ao facto dos valores de Nac serem muito grandes 
(37,28 kWh/ano·m2 em FE1 e 16,95 kWh/ano·m2 em NF2) por ter sido considerada a não existência de 
colectores solares e consequente contributo de Esolar. Poderia assim ser colocada a hipótese de que caso 
as necessidades de energia para as AQS fossem menores, os valores de Nic e Nvc passassem a ter mais 
peso e as variações destes se reflectissem com maior expressão nas variações finais (∆Ntc/Nt). 

De forma a esclarecer tal situação irá fazer-se de seguida uma comparação, tanto para FE1 como para 
NF2, dos resultados obtidos sem colectores solares com os resultados que englobam a contribuição 
dos colectores solares. 

No caso do apartamento FE1 utilizou-se um valor de Esolar = 1000 kWh/ano e no caso da moradia NF2 
um valor de Esolar = 1750 kWh/ano. 

• Apartamento FE1 
 

Sem colectores solares 

 

Com colectores solares 

 

  

Fig. 3.29 – (FE1) Máximo Ntc/Nt regulamentar em cima e mínimo Ntc/Nt regulamentar em baixo. 
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• Moradia NF2 
 

Sem colectores solares 

 

Com colectores solares 

 

  

Fig. 3.30 – (NF2) Máximo Ntc/Nt regulamentar em cima e mínimo Ntc/Nt regulamentar em baixo. 

 

Pela observação das figuras anteriores pode concluir-se que de facto as percentagens das parcelas 
relativas a Nac ficam menores em todas as situações dando lugar a um aumento das parcelas de Nic e 
Nvc. Isso significa que quanto menor for o valor de Nac mais influência têm as variações induzidas em 
Nic e Nvc provocadas por exemplo por diferentes características dos vãos envidraçados. 

No entanto há um ponto fulcral desta análise que importa esclarecer, que se trata do facto de esse 
maior ou menor peso das parcelas de Nic e Nvc ser relativamente ao valor de partida. Isto é, para as 
mesmas variações de Nic e Nvc irá obter-se uma maior variação em Ntc, e consequente Ntc/Nt, quanto 
menor for o valor inicial deste. Com o exemplo em baixo é fácil perceber tal facto: 

2/2 manokgepNtcinicial ⋅=     →    2/5 manokgepNtcfinal ⋅=     →   %1501001 =×







−

inicial

final

Ntc

Ntc
 

2/6 manokgepNtcinicial ⋅=     →    2/9 manokgepNtcfinal ⋅=    →   %501001 =×







−

inicial

final

Ntc

Ntc
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Contudo o valor de partida não é o factor determinante no critério de certificação, mas sim as 
amplitudes de variação e a posição onde estas se encontram na escala energética como se irá provar 
com as análises seguintes. 

 

Partindo dos valores máximos regulamentares de Nic e Nvc, ou seja, Ni e Nv respectivamente, 
multiplicam-se estes por 75%, 50 %, 25% e 10%. Por seu lado, Nac mantém-se constante5 uma vez 
que este não depende das características dos vãos envidraçados. Desta forma chega-se aos valores das 
Tabelas 3.10 e 3.12. Através destes obtém-se depois os diversos valores de Ntc/Nt e as respectivas 
classes, apresentadas nas Tabelas 3.11 e 3.13. 

• Apartamento FE1 
 

Tabela 3.10 – Valores de Nic, Nvc e Nac [kWh/ano·m2] para os cálculos da Tabela 3.11. 

 Nic Nvc  Nac 
Máx 81,44 (=Ni) 16,00 (=Nv)  
75% 61,08 12,00  
50% 40,72 8,00  
25% 20,36 4,00  
10% 8,14 2,40  

37,28 
ou 

18,84 

 

Tabela 3.11 – Conjugações de Nic, Nvc e Nac e respectivas classes energéticas (FE1). 

Sem colectores solares 

 

Com colectores solares 

 

 

 

 

                                                      
5 No Anexo A.3 podem ser consultados os resultados das conjugações com as várias percentagens aplicadas aos três 
indicadores (Nic, Nvc e Nac). 

∆=24,0% 
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Como é possível observar, no caso do apartamento FE1, mesmo que fosse possível fazer uma 
conjugação de Nic máximo com Nvc máximo (51,8% ou 27,8%) e a uma conjugação de Nic=10%Máx 
com Nvc=10%Máx (41,1% ou 17,1%) a amplitude conseguida seria apenas de ∆Ntc/Nt=10,7%. No 
entanto essas conjugações não são possíveis visto que quando se tem o melhor comportamento no 
Inverno não é possível ter ao mesmo tempo o melhor comportamento no Verão. Por isso a amplitude 
de variação entre os máximos (51,1% ou 27,1%) e mínimos (43,3% ou 19,3%) regulamentares 
alcançados pelas diversas simulações do estudo de sensibilidade é ainda menor ∆Ntc/Nt=7,8%. 

Ou seja, como os patamares da escala da etiqueta energética estão definidos de 25% em 25% podem 
muito facilmente acontecer situações em que nem sequer há mudança de classe. Neste caso há 
mudança de A para B na situação sem colectores e de A+ para A na situação com colectores devido ao 
ao facto de os valores de Nac fazerem com que os intervalos de variação se posicionem sobre um dos 
limites dos patamares. 

No fundo o efeito que têm os diferentes valores de Nac é provocar uma translação na escala energética 
do intervalo de variação como se pode observar nas figuras seguintes. 

 

 
Fig. 3.31 – (FE1) Posição do intervalo de variação de valores regulamentares na escala (sem colectores). 

 

 
Fig. 3.32 – (FE1) Posição do intervalo de variação de valores regulamentares na escala (com colectores). 

 

De notar a grande influência que a contribuição dos colectores solares térmicos podem ter para uma 
mudança de classe. Neste caso de uma situação sem colectores para uma situação com colectores 
houve uma variação de ∆=24,0%. 

 

51,1% 43,3% 

27,1% 19,3% 
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Fazendo a mesma análise para a moradia pode verificar-se que os esclarecimentos feitos anteriormente 
também se aplicam. 

• Moradia NF2 
 

Tabela 3.12 – Valores de Nic, Nvc e Nac [kWh/ano·m2] para os cálculos da Tabela 3.13. 

 Nic Nvc  Nac 
Máx 88,69 (=Ni) 16,00 (=Nv)  
75% 66,52 12,00  
50% 44,34 8,00  
25% 22,17 4,00  
10% 8,87 2,40  

16,95 
ou 

8,02 

 

Tabela 3.13 – Conjugações de Nic, Nvc e Nac e respectivas classes energéticas (NF2). 

Sem colectores solares 

 

Com colectores solares 

 

 

 

 

 

 

 

∆=18,3% 
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0% 25% 50% 75% 100%

A+ A B B-

 

Fig. 3.33 – (NF2) Posição do intervalo de variação de valores regulamentares na escala (sem colectores). 

 

 

Fig. 3.34 – (NF2) Posição do intervalo de variação de valores regulamentares na escala (com colectores). 

 

Desta análise feita para FE1 e NF2 pode concluir-se que o valor as necessidades de energia para 
preparação de AQS são as mais importantes no objectivo da mudança de classe energética. Este facto 
pode ser explicado através de observação mais atenta da fórmula de cálculo de Ntc. 

FpuaNacFpuv
v

Nvc
Fpui

i

Nic
Ntc ×+×







×+×






×=
ηη

1,01,0   (3.6) 

↓  

 

086,0290,0
3

1,0086,0
87,0

1,0 ×+×






×+×






×= Nac
NvcNic

Ntc   (3.7) 

↓  

 

086,0009667,0009885,0 ×+×+×= NacNvcNicNtc   (3.8) 

 

Como se pode observar, com os valores de Fpui, Fpuv, Fpua, ηi e ηv da Tabela 3.1 (referência), Nac é 
multiplicado por um valor quase 10 vezes maior que os valores que multiplicam por Nic e Nvc. 

58,4% 45,0% 

40,1% 26,7% 



Projecto de Comportamento Térmico – Estudo de Sensibilidade Sobre Certificação Energética 
 

69 

Ou seja, pode afirmar-se claramente que a condição determinante para a mudança de classes são os 
factores pelos quais são multiplicadas as diferentes necessidades energéticas. 

 

Finalizando com um exemplo de alteração da fonte de energia utilizada para aquecimento irá perceber-
se que as variações provocadas pelas diversas simulações do estudo irão passar a ter outra dimensão. 

Como referência utilizou-se como fonte de aquecimento uma caldeira a combustível gasoso, agora irá 
considerar-se uma resistência eléctrica. Segundo o Artigo 18.º do RCCTE: 

Resistência eléctrica: ηi = 1 
Electricidade: Fpui = 0,290 kgep/kWh 

 

086,0290,0
3

1,0290,0
1

1,0 ×+×






×+×






×= Nac
NvcNic

Ntc   (3.9) 

↓  

 

086,0009667,00290,0 ×+×+×= NacNvcNicNtc   (3.10) 

 

• Apartamento FE1 
 

 
Fig. 3.35 – (FE1) Posição do intervalo de variação de valores regulamentares na escala (sem colectores). 

 

 
Fig. 3.36 – (FE1) Posição do intervalo de variação de valores regulamentares na escala (com colectores). 

70,4% 46,5% 

46,4% 22,5% 



Projecto de Comportamento Térmico – Estudo de Sensibilidade Sobre Certificação Energética 
 

70 

• Moradia NF2 
 

 
Fig. 3.37 – (NF2) Posição do intervalo de variação de valores regulamentares na escala (sem colectores). 

 

 
Fig. 3.38 – (NF2) Posição do intervalo de variação de valores regulamentares na escala (com colectores). 

 

Como se pode verificar as amplitudes entre os máximos e mínimos regulamentares passam a ser 
maiores uma vez que as variações que afectam Nic têm mais influência reflectindo-se posteriormente 
em Ntc. 

 

 

 

79,4% 40,8% 

97,7% 59,1% 
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                                      4 
CONCLUSÕES 

 

 

4.1. APRECIAÇÃO DO ESTUDO DESENVOLVIDO 

A primeira grande conclusão que se pode retirar do estudo de sensibilidade desenvolvido neste 
trabalho, é que apenas modificando as características dos vãos envidraçados pode ser extremamente 
difícil obter mudanças de classificação na etiqueta energética e que a condição determinante em todo o 
processo de certificação são os factores presentes na fórmula de cálculo de Ntc. 

No entanto, é de realçar que tanto em termos de necessidades de aquecimento como de necessidades 
de arrefecimento, estas podem ser fortemente reduzidas por combinações favoráveis dos parâmetros 
dos vãos envidraçados. Destacando-se como processos mais eficazes no Verão a introdução de 
dispositivos de protecção solar e no Inverno a orientação Sul juntamente com o coeficiente de 
transmissão térmica. 

De facto, mais uma vez se refere que esses efeitos em Nic e Nvc não se reflectem com a mesma 
grandeza nas necessidades de energia primária. Estes são de certa forma “diluídos” através dos 
factores pelos quais são afectados na fórmula de cálculo de Ntc. Desta forma as necessidades de 
energia para a produção de AQS ganham maior relevo. 

Embora neste trabalho os valores de Nac e Na fossem constantes em cada fracção devido ao facto de 
não terem qualquer dependência dos parâmetros em estudo, não foram totalmente esquecidos sendo 
eles também alvo de breve análise e reflexão. Podendo afirmar-se mesmo que a utilização de sistemas 
eficientes de colectores solares térmicos pode ser uma das chaves no processo de alcance de bons 
desempenhos energéticos e consequente classificação. 

Chama-se ainda à atenção que pelo facto de o indicador Ntc/Nt não ultrapassar o valor limite dos 
100% não implica necessariamente o cumprimento do RCCTE, estando por diversas vezes 
limitado pelos indicadores precedentes Nic/Ni ou Nvc/Nv. Estes dois últimos evoluem em sentidos 
opostos perante os parâmetros dos vãos envidraçados. Quando as condições são favoráveis para 
Nic/Ni são ao mesmo tempo desfavoráveis para Nvc/Nv e vice-versa. 

Todavia concluiu-se, para as circunstâncias deste estudo, que Ntc/Nt tem tendência a acompanhar 
a evolução de Nic/Ni. Ou seja, o caminho a seguir para diminuir Ntc/Nt é através da redução máxima 
possível de Nic/Ni condicionada pelo aumento de Nvc/Nv até ao valor limite deste. 
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4.2. PERSPECTIVAS DE FUTURO SOBRE O TEMA 

Face às conclusões relativas à importância das necessidades de energia para a produção de AQS, 
propõe-se que se realizem estudos mais exaustivos sobre esse factor. Provavelmente iriam obter-se 
resultados interessantes e com maior relevância para a etiquetagem energética. 

Relativamente ao critério de certificação de edifícios utilizado em Portugal, sugere-se que se realizem 
estudos que possam levar a uma nova proposta de formulação para o processo de certificação antes da 
próxima revisão do RCCTE. Espera-se que com este trabalho tenha sido dado algum contributo nesse 
aspecto. 
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                                      A1 
CERTIFICADO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO E DA 

QUALIDADE DO AR INTERIOR (EDIFÍCIOS DE 
HABITAÇÃO) 
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                                      A2  
DESENHOS ESQUEMÁTICOS DAS FRACÇÕES 

AUTÓNOMAS DA BASE DE DADOS 
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                                      A3  
RESULTADOS  DAS CONJUGAÇÕES  COM AS VÁRIAS  

PERCENTAGENS APLICADAS  AOS TRÊS INDICADORES 
(NIC, NVC E NAC) 
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 Nic Nvc Nac 
Máx 81,44 (=Ni) 16,00 (=Nv) 53,08 (=Na) 
75% 61,08 12,00 39,81 
50% 40,72 8,00 26,54 
25% 20,36 4,00 13,27 
15% 12,22 2,40 7,96 
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 Nic Nvc Nac 

Máx 
88,69 
(=Ni) 

16,00 
(=Nv) 

24,14 
(=Na) 

75% 66,52 12,00 18,10 
50% 44,34 8,00 12,07 
25% 22,17 4,00 6,03 
15% 13,30 2,40 3,62 
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