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Resumo 

O presente trabalho desenvolveu-se no âmbito da disciplina de Dissertação do 5º ano do 
Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, opção Energia Térmica, da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. Este trabalho, realizado em parceria com a empresa 
Energyband, Lda – Novas Energias, uma empresa que atua na área da Certificação Energética 
e de Qualidade do Ar Interior de edifícios, encontra-se sediada na Mealhada, possuindo 
também uma delegação na cidade do Porto. Teve como principal objetivo o estudo da 
viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de Qualidade do 
Ar Interior no âmbito do SCE/RSECE DL 78 e 79/2006. 

De modo a contrariar as alterações climáticas e ambientais que se fazem sentir ao longo das 
últimas décadas, tentando alcançar a sustentabilidade energética, foram implementadas pela 
comunidade Internacional diversas medidas para mudar o rumo energético Mundial. A 
Comissão Europeia elaborou a Directiva 2002/91/CE com o objetivo de promover um 
conjunto de medidas para aumentar o desempenho energético dos edifícios. A sua 
implementação em Portugal resultou na introdução do Sistema Nacional de Certificação de 
Edifícios e da Qualidade do Ar Interior dos Edifícios (SCE) e na alteração de outros dois 
regulamentos, sendo estes, o Regulamento das Características do Comportamento Térmico 
dos Edifícios (RCCTE) e o Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização em 
Edifícios (RSECE). Recentemente, em Maio de 2010, uma reformulação da Diretiva do 
desempenho energético dos edifícios foi adotada pela União Europeia, com a finalidade de 
reforçar os requisitos de desempenho energético e substituir algumas das disposições da 
anterior diretiva, sendo que em Portugal prevê-se que irão ser atualizados os regulamentos em 
vigor durante o ano de 2012, com base nos pressupostos da última Directiva Europeia nesse 
âmbito.  

De forma a estudar a viabiliade das diversas medidas de melhoria a propor aos edifícios é 
necessário ter um prévio conhecimento dos mesmos, desde a caracterização dos elementos 
construtivos, definiçao dos sistemas de climatização e ventilação, iluminação, ocupação e 
equipamentos, verificando também as condições de conforto dos ocupantes e a respectiva 
qualidade do ar interior . Nesse âmbito, apresenta-se um caso de estudo, onde se aborda todas 
essas fases anteriormente mencionadas, desde a Auditoria Energética, a Auditoria à Qualidade 
do Ar Interior e a respetiva manutenção, para apresentação de medidas de melhoria adequadas 
à realidade existente. De entre as medidas de melhoria estudadas, salienta-se a aplicação de 
película de proteção solar nos envidraçados da fachada principal orientada a sul, visto que os 
ocupantes se queixavam de desconforto térmico maioritáriamente durante o periodo de 
arrefecimento. Embora o retorno de investimento sejo substancialmente elevado, o conforto 
dos ocupantes deverá prevalecer relativamente ao investimento, daí esta proposta de melhoria. 

Ao longo do período da dissertação, foram estudadas e propostas diversas medidas de 
melhoria a aplicar aos vários edifícios adjudicados pela Energyband, sendo que algumas delas 
encontram-se descritas neste trabalho. Verificou-se que na maioria dos edificios de serviços 
existentes auditados, a iluminação é um dos principais consumidores de energia. Através de 
uma simples substituição da iluminação mantendo a mesma radiação luminosa, consegue-se 
reduções substanciais do consumo de energia elétrica aliado ao facto de ter períodos de 
retorno de investimento baixos. Foram estudados outros sistemas, como implementação de 
tubos de luz, instalação de SolarWall, compensação de energia reativa, entre outros, que se 
poderão ver em maior detalhe ao longo da dissertação. 
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Feasibility study of improvement measures included in the Energy 
Certification and Indoor Air Quality Building Services within the SCE / 
RSECE - DL 78 and 79/2006 

Abstract  

The work presented here was developed within the subject of the Dissertation of the 5th year 
of the Integrated Masters Degree in Mechanical Engineering, option Thermal Energy, Faculty 
of Engineering, University of Porto. This work, undertaken in partnership with the company, 
Energyband, Lda – Novas Energias, a company which operates within the area of Energy 
Certification and Indoor Air Quality of buildings, is headquartered in Mealhada, also 
possessing a delegation in the city of Porto. It had as its main objective to study the feasibility 
of improvement measures included in the Energy Certification and Indoor Air Quality of 
SCE/RSECE DL 78 e 79/2006. 

In order to counter climate change and the environmental impacts that have been felt over the 
past decades, by trying to achieve energy sustainability, several steps were implemented by 
the International community to change the course of World Energy. The European 
Commission drafted the Directive 2002/91/CE with the objective of promoting a set of 
measures to increase the energy performance of buildings. Its implementation in Portugal 
resulted in the introduction of the National System of Certification of Buildings and the 
Indoor Air Quality in Buildings (SCE) and changes in two other regulations, RCCTE and 
RSECE. Recently, in May 2010, a reformulation of the Directive of energy performance in 
buildings was adopted by the European Union, in order to enhance the energy performance 
requirements and replace some of the provisions of the previous policy, and in Portugal it is 
expected that these updated regulations will be put in place during the year 2012, based on the 
assumptions of the last European Directive within this topic.  

In order to study the feasibility of the various improvement measures to be proposed for 
buildings it is necessary to have a previous knowledge of these buildings, due to the fact that 
the characterization of the construction elements, definition of air conditioning and ventilation 
systems, lighting, occupancy and equipment, and to verify the conditions of comfort of its 
occupants and indoor air quality. In this context, a case study is presented, which addresses all 
of these phases mentioned previously, since the Energy Audit, the Audit of Indoor Air Quality 
and relevant technical, maintenance for the submission of appropriate measures to improve 
the existing reality. Among the improvement measures studied, it was noted the application of 
protective film of solar glazing in the main façade facing south, as the occupant complained 
there was thermal discomfort mainly during the the period of cooling. Although the return on 
investment is substantially high, the occupants’ comfort should prevail comparatively to the 
investment, hence this proposed improvement. 

Throughout the period of the dissertation, several improvement measures have been studied 
and proposed to be applied to several buildings awarded by Energyband, some of which can 
be found described in the work. It was found that in most buildings existing audited services, 
illumination is one of the major energy consumers. Through a simple replacement of the 
lighting while maintaining the same light radiation, substantial reductions in energy 
consumption can be optained coupled with the fact that there are periods of low return on 
investment. Other systems were studied, such as the implementation of light pipes, SolarWall 
installation, reactive power compensation, among others, which can be seen in greater detail 
throughout the paper. 
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1 Introdução 

1.1 Apresentação da Empresa 

Este trabalho foi realizado em parceria com a empresa Energyband, Lda – Novas Energias 
(Figura 1.1). A empresa atua nos domínios da Certificação Energética, Qualidade de Ar 
Interior, Energias Renováveis e Gestão Técnica de Edifícios. 

A Energyband foi fundada em 2008 e pertence ao Grupo ALVES BANDEIRA. Esta 
encontra-se sediada na Mealhada, no entanto, possui uma delegação no Porto, que foi onde se 
realizou este trabalho a tempo inteiro ao longo do respetivo período letivo. 

Para além do Departamento de Engenharia e Certificação de Edifícios de Serviços, que 
integra Peritos Qualificados nas três vertentes do Sistema Nacional de Certificação 
Energética, esta desenvolve e comercializa equipamentos e soluções integradas de Sistemas 
de Energias Renováveis, solar térmico, solar fotovoltaico, biomassa, micro-turbinas, sistemas 
geotérmicos, bombas de calor para aquecimento de Águas Quentes Sanitárias, sistemas 
integrados de recuperação de energia e de Qualidade de Ar Interior.  

A delegação do Porto, incide principalmente na Auditoria, Certificação Energética e de 
Qualidade de Ar Interior de edifícios de serviços no âmbito do SCE/RSECE DL 78 e 79/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 1.1 – Logótipo da empresa 
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1.2 Objetivos  

A presente dissertação contempla vários objetivos, sendo que os principais são a realização de 
um caso de estudo para Certificação Energética e de Qualidade de Ar Interior e estudar a 
viabilidade de diversas medidas de melhoria, não só para o edifício apresentado no caso de 
estudo mas também outros edifícios, novos e existentes, no qual se trabalhou durante o 
período de realização do trabalho na empresa. 

Para alcançar os objetivos propostos com sucesso é importante compreender com detalhe 
todos os passos necessários a incluir nos processos de Certificação. A preparação das 
auditorias aos edifícios é o primeiro passo, onde se compila toda a informação necessária à 
elaboração e desenvolvimento do trabalho (projetos de especialidades, faturas energéticas de 
anos recentes, etc.). Seguidamente passa-se para o trabalho em campo, onde se faz as 
medições e registos de consumos energéticos, faz-se o levantamento de iluminação, 
equipamentos, sistemas de climatização, ventilação (AVAC) e envolvente do edifício. 
Posteriormente, faz-se o tratamento dos dados recolhidos, nomeadamente, a caracterização 
completa dos sistemas AVAC, caracterização térmica da envolvente, entre outros de forma a 
inserir os dados tratados no programa de simulação Designbuilder. 

Após verificação dos consumos energéticos dos edifícios, pretende-se apresentar diversas 
medidas de melhoria que diminuam substancialmente a fatura energética destes, bem como, 
medidas que contribuam para a Qualidade do Ar Interior e conforto térmico dos seus 
ocupantes. Relativamente aos edifícios novos, em fase de projeto, pretende-se fazer a 
verificação da conformidade dos processos, na procura e análise das propostas de medidas de 
melhoria a incluir nas respetivas Declarações de Conformidade Regulamentar (DCR), de 
forma, a desenvolver desde o início um projeto com mais eficiência energética, contribuindo 
assim para um mundo mais Verde. 

Das medidas de melhoria a apresentar, pretende-se que para além de diminuírem a fatura 
energética do cliente, sejam viáveis de implementar ao nível económico, ou seja, idealmente 
com períodos de retorno de investimento baixos, o que nem sempre é fácil de conciliar. 
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1.3 Organização e Temas Abordados no Presente Relatório 

De forma a alcançar os objetivos atrás descritos dividiu-se a dissertação em 7 Capítulos 
distintos: 

Capítulo 1 – Introdução 
 

Capítulo 2 – Enquadramento Energético 
Neste capítulo é efetuado um levantamento do enquadramento energético global, onde se 
aborda a razão da preocupação internacional com a sustentabilidade energética e os problemas 
ambientais que resultaram nas mudanças climáticas. Também são apresentados neste capítulo 
as medidas implementadas pela comunidade internacional ao longo dos anos de forma a 
mudar o rumo energético mundial, apelando para a eficiência energética e utilização de 
energias limpas. 

Capítulo 3 – Evolução dos edifícios 
Neste capítulo é apresentada a evolução da construção dos edifícios ao longo dos tempos, 
desde as habitações tradicionais do passado até aos edifícios futuristas com consumos 
energéticos nulos, resultado da conjuntura energética atual. 

Capítulo 4 – Procedimentos a utilizar nas Auditorias Energéticas e de QAI  
No quarto capítulo são abordados quais os procedimentos utilizados na realização de 
Auditorias Energéticas e de Qualidade de Ar Interior (QAI) no âmbito do RSECE. É também 
apresentado o plano de manutenção preventiva que todas as instalações AVAC deveriam ter, 
bem como os técnicos credenciados para realização das respetivas manutenções. 

Capítulo 5 – Caso de estudo 
 No quinto capítulo é apresentado um caso de estudo de um edifício de serviços existente, no 
qual se analisa todo o procedimento utilizado na Auditoria Energética, Qualidade de Ar 
Interior e a respetiva manutenção. De forma a cumprir os objetivos propostos para a 
dissertação procede-se à apresentação de diversas medidas de melhoria a adotar tendo em 
vista a sua viabilidade de implementação e consequentemente diminuição do consumo 
energético global do edifício. 

Capítulo 6 – Outras medidas de melhoria de eficiência energética em diversos 
edifícios estudados 
No sexto capítulo são apresentados estudos da viabilidade de implementação de diversas 
medidas de melhoria a aplicar a edifícios novos e existentes. Com essas medidas de melhoria 
pretende-se aumentar a eficiência energética do edifício onde se irá implementar, com o 
menor custo possível de investimento. 

Capítulo 7 – Conclusões e perspetivas de trabalhos futuros  
No sétimo capítulo é apresentado um sumário de todo o conteúdo da dissertação, indicando as 
principais conclusões e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 Enquadramento Energético 
Neste capítulo é efetuado um levantamento do enquadramento energético global, onde se 
aborda a razão da preocupação internacional com a sustentabilidade energética e os problemas 
ambientais que resultaram nas mudanças climáticas. Também é apresentado neste capítulo as 
medidas implementadas pela comunidade internacional ao longo dos anos de forma a mudar o 
rumo energético mundial, apelando para a eficiência energética e utilização de energias 
limpas. 

2.1 Crescimento da procura energética mundial e suas consequências 

Desde o início da sua existência que o ser humano necessita de formas de energia para as suas 
atividades do quotidiano. Numa fase inicial, utilizava os recursos naturais, como é o caso da 
lenha, água dos rios, vento e mesmo animais domésticos. Com o passar dos tempos e a 
necessidade de evolução, descobriu-se que a energia obtida através de combustíveis fósseis, 
nomeadamente petróleo, carvão e gás natural, poderia ser muito promissora. Com esta 
descoberta, iniciou-se uma nova etapa a nível energético. A existência na natureza de grandes 
quantidades de energia de origem fóssil, levou a um enorme desenvolvimento à escala 
mundial, atingindo atualmente níveis nunca antes conseguidos. 

Com o crescimento exponencial das necessidades energéticas, devido à grande quantidade e 
consequentemente baixo custo de obtenção, o homem começou progressivamente a ficar 
dependente deste tipo de recurso para todo o tipo de atividades. Era deste modo inevitável 
surgirem problemas enérgicos, uma vez que estes recursos não são renováveis, também 
começaram a surgir problemas ambientais resultantes das emissões provenientes deste tipo de 
combustíveis. Principalmente devido a estes dois fatores surgiu a necessidade de implementar 
medidas de forma a mudar o rumo energético mundial. 

Na Figura 2.1, encontra-se demostrada a evolução da dependência energética a nível mundial 
de recursos primários. 
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Fonte: Adaptado de Lynn Orr, Changing the World´s Energy Systems, Standford University Global Climate & Energy 

Project (Consultado em 28/02/2012) 

Como refere a Agência Internacional de Energia na publicação de 2011, “A era dos 
combustíveis fósseis está longe de ter acabado, mas a sua predominância tende a declinar”. 
Através da observação do gráfico anterior, constata-se que os combustíveis fósseis 
predominam no panorama energético mundial até aos dias de hoje. A procura de energia tende 
a aumentar ao longo dos anos, no entanto, verifica-se que na globalidade da energia primária, 
os combustíveis fosseis começam a ter um ligeiro declínio. Segundo a IEA, International 
Energy Agency, o gás natural é o único combustível fóssil cuja percentagem continuará a 
aumentar de entre a energia global, até 2035[1]. 

Os mercados energéticos, estão cada vez mais determinados por países fora da OCDE, como 
se verifica na Figura 2.2 [2]. Embora os EUA sejam um dos principais consumidores de 
energia, também a China e mesmo a própria Índia são países com elevadas necessidades de 
energia, com tendência a aumentar no futuro próximo. 

 

 

Fonte: Adaptado da Agencia Internacional da Energia (Consultado em 28/02/2012) 

Segundo a IEA, os países não membros da OCDE são responsáveis por 90% do crescimento 
da população, 70% do aumento da produção económica e 90% do incremento da procura de 

Figura 2.1 – Consumo energético mundial 

Fornecimento total de energia Primária 

Figura 2.2 – Energia Primária utilizada por Países 
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energia, entre 2010 e 2035. Durante os próximos anos, a China vai reforçar ainda mais a sua 
posição de um dos principais consumidores de energia. A taxa de crescimento do consumo de 
energia na Índia, na Indonésia, no Brasil e no Médio Oriente aumentam a um ritmo ainda 
mais rápido do que na China. 

Paralelamente aos consumos de energia, as emissões de CO2 e outros gases poluentes para a 
atmosfera estão a aumentar, tendo sido registado um novo pico de emissões no ano de 2010, 
segundo a IEA. 

A Figura 2.3, representa os níveis de emissões de CO2, o que quando comparado com a figura 
2.2, permite concluir que o consumo energético e as emissões de CO2 são proporcionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da Agencia Internacional da Energia (Consultado em 28/02/2012) 

Na Figura 2.4, são expostos gráficos adstritos às concentrações de gases com efeito de estufa 
– GEE – existentes na atmosfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Evolução das emissões de gases de efeito estufa proveniente dos combustíveis fósseis 

Fonte: Adaptado de http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/ (Consultado em 07/03/2012) 

Emissões de CO2 

Figura 2.3 – Emissões de CO2 por países 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/�
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É percetível através da análise dos gráficos da figura 2.4, que os valores das emissões estão a 
aumentar consideravelmente, exceto os valores dos CFC’s que se encontram em fase de 
declínio atualmente. Os clorofluorcarbonetos, são compostos à base de carbono, contendo 
cloro e flúor, que para além de contribuírem para o efeito de estufa, são responsáveis pela 
redução da camada do ozono, sendo proibida a sua utilização em vários países, o que justifica 
o seu declínio nos últimos anos. 

 Os dados relativos aos restantes gases com efeito de estufa são alarmantes, pois com o 
aumento das suas emissões para a atmosfera, estão a alterar a sua composição e 
consequentemente a aumentar a temperatura terrestre, ver Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de National Climate Centre Australian Bureau of Meteorology Melbourne, Australia April 2008 

(Consultado em 12/03/2012) 

O Centro Nacional do Clima e Meteorologia de Melbourne na Austrália, referenciado na 
imagem anterior, utilizou os dados de temperaturas de três entidades diferentes, 
nomeadamente, NCDC, NASA GISS e HardCRUT3 para demonstrar no gráfico que as 
temperaturas terrestres globais em todos os dados recolhidos, então a aumentar 
consideravelmente. É importante salientar, que os dados da NCDC (verde) e NASA GISS 
(vermelho) foram desfasados +1ºC e +0,5ºC, respetivamente, em relação à realidade de forma 
a ser possível ver com melhor detalhe os seus valores [3]. Nos últimos 30 anos verificou-se 
um aumento de cerca de 0,5 ºC.  

Ou seja, é necessário implementar medidas de forma a combater este aumento, com o objetivo 
de atenuar as graves alterações climáticas que globalmente se estão a sentir e que estão a 
afetar progressivamente a fauna e a flora. 

Na Figura 2.6, pode-se observar uma comparação do glaciar ártico no ano de 1980 e no 2012. 

Temperatura média Global terrestre 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 e
m

 ºC
 

Figura 2.5 – Temperaturas médias globais em graus centígrados 
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1980... ...2012

 

 

 

Figura 2.6 – Comparação da quantidade de gelo em 1980 e 2012 

Fonte: Adaptado de NASA 

Segundo um estudo realizado por um cientista da NASA, entre 1980 e 2012 a camada de 
glaciar ártico diminuiu acentuadamente [4]. A comparação, mostra uma diminuição drástica 
da camada de gelo provocada pelas alterações climáticas. Segundo o cientista, a cobertura de 
gelo está cada vez mais fina e com as temperaturas a subir, dentro de poucos anos o glaciar 
vai desaparecer. 

2.2 O mundo e a sustentabilidade energética /mudanças climáticas 

2.2.1   Primeira conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente 

De forma a analisar as condições ambientais do planeta e encontrar soluções para as 
alterações que se faziam sentir, a ONU decidiu realizar a Primeira conferência Mundial sobre 
o Homem e o Meio Ambiente em 1972, conhecida como conferência de Estocolmo [5]. Nesta 
conferência estiveram reunidos 113 países de forma a analisar os problemas ambientais e foi 
concebido um importante documento sobre a preservação e uso dos recursos naturais. Esta 
conferência foi muito importante, visto que pela primeira vez o mundo se reuniu de forma a 
abordar a poluição atmosférica e a intensa exploração dos recursos naturais [6].    

2.2.2   Segunda conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

Vinte anos mais tarde, em 1992 a ONU decidiu fazer uma Segunda conferência sobre o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento de forma a avaliar o que os países teriam promovido para a 
proteção ambiental desde a conferência anterior. Esta conferência ficou conhecida como 
“Cúpula da Terra” e realizou-se no Rio de Janeiro, contando com a presença de 172 países. O 
seu objetivo principal era encontrar formas de conciliar o desenvolvimento socioeconómico 
com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. De entre os acordos assinados na 
Cúpula da Terra, destaca-se a Agenda 21, que visava os problemas ambientais da altura com 
objetivo de preparar o mundo para os desafios do século atual [6].  

2.2.3   Protocolo de Quioto 

Como consequência das conferências relativas às mudanças climáticas e à necessidade de 
reduzir as emissões de gases que provocam efeito de estufa, em 1997 foi assinado o Protocolo 
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de Quioto, que apenas em 2005 entrou em vigor. Este protocolo impõe aos países 
industrializados uma redução de emissões em cerca de 5,2% relativamente aos níveis de 1990, 
para o período de 2008-2012. Não foi imposto aos países em desenvolvimento qualquer 
redução de emissões. Os EUA, responsáveis por mais de 35% das emissões, não assinaram 
este tratado, bem como outros países como o Canadá e Austrália. Apenas no ano de 2009, o 
principal emissor de poluentes atmosféricos decidiu assinar o tratado, impondo assim limites 
de emissões [7]. 

2.3 União europeia e a sustentabilidade energética 

2.3.1   Distribuição dos consumos por sector 

Na Figura 2.7, apresenta-se um gráfico com os consumos de energia final distribuídos por 
sectores para a União Europeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Eurosat (Consultado em 06/03/2012) 

Segundo informações do Eurosat do ano 2009, cerca de 43% de toda a energia consumida na 
União Europeia é usada em edifícios, de serviços e residenciais. A maioria destes edifícios, 
foram construídos numa época em que a eficiência energética não era uma preocupação 
importante, que resultou, numa enorme quantidade de energia usada para aquecimento, 
arrefecimentos e iluminação. Ou seja, construir edifícios novos e remodelar existentes de 
forma a ter maior eficiência energética, pode contribuir significativamente para reduzir as 
emissões de CO2 [8].  

Segundo a ADENE, mais de 50% do consumo proveniente dos edifícios acima referidos pode 
ser reduzido, o que poderá representar uma redução anual de 400 milhões de toneladas de 
CO2, que corresponde quase à totalidade dos compromissos da UE no âmbito do Protocolo de 
Quito [9]. 

2.3.2   EPBD - Diretiva 2002/91/CE 

A designação EPBD surge da abreviatura em inglês “Efficiency Performence Building 
Directive” que traduzindo para Português significa Diretiva do Desempenho Energético em 

Serviços
16%

Transportes
33%Indústria 

24%

Residencial
27%

Consumo energético total na UE por sectores

Figura 2.7 – Percentagem de energia final consumida por sector em 2009 
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Edifícios. Para fazer face à situação dos consumos excessivos dos edifícios, a União Europeia 
tem vindo a promover um conjunto de medidas com o objetivo de aumentar o desempenho 
energético e as condições de conforto destes. É neste contexto que surge esta diretiva, relativa 
ao desempenho energético dos edifícios, EPBD [10]. 

Os principais requisitos impostos pela presente diretiva aos Estados Membros foram: 

 Metodologia de cálculo de desempenho energético dos edifícios (características térmicas 
da envolvente, sistemas energéticos, características climáticas, entre outros); 

 Aplicação de requisitos mínimos para novos edifícios; 

 Aplicação de requisitos mínimos para reabilitações importante de edifícios existentes 
com mais de 1000 m2; 

 Introdução de certificação obrigatória dos edifícios; 

 Qualificação profissional adequada dos técnicos para a certificação; 

 Inspeção regular de caldeiras, equipamentos e instalações de ar condicionado; 

 Inspeções a sistemas de aquecimento quando as caldeiras tenham 15 anos de idade. 

A supracitada diretiva deveria entrar em vigor até 4 de janeiro de 2006 em todos os Estados 
Membros. 

2.3.3   EPBD recast – Diretiva 2010/31/EU  

Em 19 de Maio de 2010, uma reformulação da Diretiva do desempenho energético dos 
edifícios foi adotada pela União Europeia, com a finalidade de reforçar os requisitos de 
desempenho energético, para simplificar e substituir algumas das disposições da diretiva de 
2002. 

Os principais destaques da reformulação da diretiva incluem: 

 Em 31 de Dezembro de 2020, os edifícios novos na União Europeia terão de ter 
necessidades quase nulas de energia e a consumida deverá ser em grande parte de 
energias renováveis, os edifícios “Zero Net Energy Building”; 

 A partir de 31 de Dezembro de 2018, as autoridades públicas que possuam edifícios 
novos ou adquiram algum deverão dar o exemplo e o edifício em questão deve ser de 
balanço energética quase nulo; 

 O limite de 1000 m2 para grandes renovações foi removido, este entrará em vigor quando 
os novos regulamentos nacionais forem implementados; 

Não podem existir discrepâncias superiores a 15% entre nos níveis ótimos calculados pela 
Comissão Europeia e o da entrada em vigor nos diferentes membros da União Europeia. Caso 
isso aconteça, os Estados-membros deverão justificar essa diferença ou prever medidas 
adequadas para a sua redução [11]. 

2.3.4. Europa 2020  

Após o protocolo de Quioto, que termina agora em 2012, a Europa assumiu a liderança nas 
negociações para reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa. Devido aos problemas 
de sustentabilidade que o mundo está a atravessar, a UE discutiu em 2007 objetivos concretos 
a atingir até 2020. A estratégia da Europa para assegurar a saída da crise e preparar a 
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economia para a década seguinte, baseava-se em três áreas prioritárias interdependente: um 
crescimento inteligente, desenvolvendo uma economia baseada no conhecimento e na 
inovação; um crescimento sustentável, promovendo uma economia hipocarbónica, eficiente e 
competitiva; e um crescimento inclusivo, promovendo uma economia com grandes taxas de 
emprego que assegure a coesão social e territorial.  

O plano previa a “meta dos três vintes”. As propostas estabelecidas tinham como objetivo: 

 Redução de 20% nas emissões de gases com efeito de estufa relativamente aos níveis 
registados em 1990; 

 Obter 20% da energia a partir de fontes renováveis; 

 Aumentar em 20% a eficiência energética; 

 Utilização de 10% de energias renováveis no sector dos transportes. 

O plano de racionalização foi aprovado pelo Conselho Europeu em Dezembro de 2008, 
implementou-se assim a meta 20-20-20 [12]. 

2.4 Portugal e a sustentabilidade energética 

Portugal é um dos países da União Europeia com uma maior dependência energética. 
Segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia de 2010, cerca de 80% da energia 
primária é importada, o que coloca Portugal numa situação preocupante. A fatura energética 
proveniente de energia importada é distribuída por 81,5% petróleo, 14% gás natural e 2,3% 
carvão e 2,1% eletricidade, ver Figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Direção Geral de Energia e Geologia (Consultado em 06/03/2012) 

2.4.1.Distribuição dos consumos por sector 

Na Figura 2.9, pode-se verificar a distribuição do consumo de energia primária pelos diversos 
sectores de atividade em Portugal. 
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Figura 2.8 – Distribuição da energia importada 
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Figura 2.9 – Consumos de Energia Final por Sector em 2010 

Fonte: Adaptado de Direção Geral de Energia e Geologia (Consultado em 06/03/2012) 

Relativamente ao consumo de energia final, os edifícios de serviços e domésticos são 
responsáveis por cerca de 30% desse consumo. O consumo de energia nos edifícios em 
Portugal tem aumentado significativamente nos últimos anos, consequência da evolução 
tecnológica e do aumento progressivo de instalações AVAC, aumento do conforto das 
pessoas dentro dos edifícios, resultando numa melhor qualidade de vida.  

No sector doméstico, o aumento do conforto das pessoas nos últimos anos, implicou aumento 
do consumo energético em edifícios de habitação, que resultou num crescimento médio anual 
de 3,7% (dados do inicio da década de 2000). Relativamente ao consumo final da energia, 
verificou-se que 50% desta era consumida para confeção de alimentos e para aquecimento de 
águas sanitárias, 25% em iluminação e eletrodomésticos e 25% em aquecimento e 
arrefecimento. 

O sector dos serviços, à semelhança do residencial, foi dos que mais cresceu a nível de 
consumos energéticos, cerca de 7,1% na última década [13].  

Concluindo, a energia gasta com aquecimento e arrefecimento, iluminação e AQS (Água 
quente Sanitária) de habitações e edifícios de serviços é superior à energia consumida pelo 
principal consumidor de energia, os transportes. 

Com o constante aumento do consumo energético dos edifícios foi necessário tomar medidas 
de forma a contrariar esta tendência. É neste contexto que surgem as diversas legislações 
relativas à eficiência energética dos edifícios. 

2.4.2   Legislação aplicável em Portugal 

Antes de 1990 em Portugal não existiam requisitos térmicos para os edifícios, mas durante 
esse ano foi implementado o primeiro regulamento das Características de Comportamento 
Térmico de Edifícios (RCCTE) com a publicação do Decreto-Lei 40/90. Mas tarde em 1998 
com o Decreto-Lei 119/98 surgiu o primeiro Regulamento de Sistemas Energéticos e de 
Climatização de Edifícios na qual se começaram a dar os primeiros passos para a eficiência 
energética. 
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Diretiva 
2002/91/CE
Parlamento 

Europeu

SCE
DL 

78/2006

RCCTE
DL 

80/2006

RSECE
DL 

79/2006

O Sistema Nacional da Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior dos Edifícios, 
aprovado pelo Decreto de Lei 78/2006 SCE surge de forma a complementar a Diretiva 
comunitária n.º2002/91/CE, relativa ao desempenho energético dos edifícios. Esta diretiva 
tem como principal objetivo a redução dos consumos energéticos, através da implementação 
de soluções técnicas eficientes e da utilização de fontes de energia renováveis. Com esta 
diretiva, todos os estados-membros foram obrigados a implementar um Sistema Nacional da 
Certificação energética e da Qualidade do Ar Interior (SCE) para edifícios novos e existentes, 
de forma a ser possível classificá-los segundo a sua qualidade energética numa escala 
previamente definida. O SCE é um dos três documentos sobre o qual assenta a legislação 
relativa à qualidade térmica dos edifícios em Portugal e que tem como objetivo a diminuição 
dos consumos energéticos do país. Em conjunto com este, surgiu o Regulamento das 
Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), Decreto-Lei n.º 80/2006 
de 4 Abril, aplicável neste âmbito aos edifícios de habitação e o Regulamento dos Sistemas 
Energéticos e de Climatização dos Edifícios (RSECE), Decreto-Lei n.º79/2006 de 4 Abril, 
aplicável neste âmbito aos edifícios de serviços.  

O RCCTE veio estabelecer requisitos de qualidade para novos edifícios residenciais e de 
pequenos edifícios de serviços sem sistemas de climatização, nomeadamente ao nível das 
características da envolvente, impondo limites das perdas térmicas e ganhos solares pelas 
paredes, envidraçados, pavimentos e coberturas. O presente regulamento impõe também 
limites aos consumos energéticos para climatização dos espaços e produção de águas quentes 
sanitárias. Com esta legislação, passou a ser obrigatória a instalação de coletores solares 
térmicos para AQS. 

O RSECE surgiu nos mesmos moldes que a legislação anterior, no entanto dirigida 
fundamentalmente para edifícios de serviços com sistemas de climatização centralizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril

 Os novos edifícios, bem como os existentes sujeitos a grandes intervenções de 
reabilitação, ou seja, uma intervenção na envolvente ou nas instalações, energéticas ou 

: SCE (Sistema Nacional de Certificação Energética e 
da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios) [14]. 

Âmbito de Aplicação 

Segundo o Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril, abrangidos pelo SCE os 
seguintes edifícios: 

Figura 2.10 – Legislação aplicável em Portugal 
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outras, do edifício, cujo custo seja superior a 25% do valor do edifício, nas condições 
definidas no RCCTE, independentemente de estarem ou não sujeitos a licenciamento ou 
autorização, e da entidade competente para o licenciamento ou autorização, se for o caso; 
 

  Os edifícios de serviços existentes, sujeitos periodicamente a auditorias, conforme 
especificado no RSECE; 
 

 Os edifícios existentes, para habitação e para serviços, aquando da celebração de 
contratos de venda e de locação, incluindo o arrendamento, casos em que o proprietário 
deve apresentar ao potencial comprador, locatário ou arrendatário o certificado emitido 
no âmbito do SCE. 

 

Excluem-se do âmbito de aplicação do SCE as infraestruturas militares e os imóveis afetos ao 
sistema de informações ou a forças de segurança que se encontrem sujeitos a regras de 
controlo e confidencialidade.  

A entrada em vigor desta legislação pode ser observada na Figura 2.11, onde se encontra uma 
tabela síntese do início da aplicação deste regulamento para as diferentes situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Cronologia da entrada em vigor desta legislação 

Fonte: ADENE (Consultado em 08/03/2012) 

 

Decreto-Lei n.º 79/2006 de 4 de Abril

 Definir requisitos ao nível das condições de conforto térmico e de Qualidade de Ar 
interior exigidas nos edifícios; 

: RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos e 
de Climatização dos Edifícios) [15]. 

O presente Decreto-Lei (D.L. 80/2006 de 4 de Abril) veio substituir o anterior RSECE - 
Decreto-Lei 119/98. 

Objetivo 

 Melhorar a eficiência energética de todos os sistemas energéticos dos edifícios 
abrangidos, novos, reabilitações, e existentes; 
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 Estabelecer limites máximos do consumo energético dos sistemas de climatização 
instalados nos edifícios abrangidos pelo presente regulamento; 

 Monitorizar a manutenção dos sistemas de climatização durante o seu funcionamento; 

 Monitorizar o funcionamento dos edifícios em termos de consumos de energia e da 
qualidade de ar interior. 

Âmbito de aplicação 

De acordo com o previsto no n.º1 do Artigo 2º, este regulamento aplica-se a: 

 A todos os edifícios ou frações autónomas não residenciais, existentes e novos, com área 
útil superior a 1.000 m2, ou no caso de edifícios do tipo centros comerciais, 
supermercados, hipermercados e piscinas aquecidas cobertas, com área superior a 500 
m2; 

 Pequenos edifícios novos ou frações autónomas de serviços com sistemas de climatização 
com potência instalada superior a 25 kW; 

 Edifícios de habitação novos ou cada uma das suas frações autónomas com sistemas de 
climatização com potência instalada superior a 25 kW; 

 Novos sistemas de climatização a instalar em edifícios ou frações autónomas existentes, 
de serviços ou de habitação, com potência instalada igual ou superior a 25 kW em 
qualquer tipologia de edifícios; 

 Grandes intervenções de reabilitações relacionadas com a envolvente (custo da 
intervenção seja superior a 25% do valor do edifício), as instalações mecânicas de 
climatização ou os demais sistemas energéticos dos edifícios de serviços; 

 

Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril

 Satisfação das exigências ao nível do conforto térmico, qualidade de ar no interior dos 
edifícios, bem como as necessidades de água quente sanitária, sem gastos excessivos de 
energia; 

: RCCTE (Regulamento das Características de 
Comportamento Térmico de Edifício) [16]. 

A primeira legislação neste âmbito que surgiu em Portugal foi em 1990 pelo Decreto Lei 
40/90. Pela primeira vez, eram impostos requisitos construtivos mínimos para a envolvente 
dos edifícios, embora pouco exigentes. O novo RCCTE (D.L. 80/2006 de 4 de Abril) veio 
substituir na integra o primeiro regulamento. 

Objetivos  

 Minimizar as situações patológicas nos elementos construtivos provocada por 
condensações, de forma a ter melhor qualidade de ar interior e durabilidade dos materiais 
dos edifícios. 

Âmbito de aplicação 

 O regulamento aplica-se a cada uma das frações autónomas dos edifícios de habitação e a 
edifícios de serviços com área útil inferior a 1000 m2 e sem sistemas mecânicos de 
climatização ou com sistemas de climatização de potência inferior a 25 kW; 
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 É considerada fração autónoma cada uma das partes dos edifícios na qual exista contador 
individual de energia; 

 É também aplicável a grandes intervenções de remodelação cujo custo seja superior a 
25% do valor do edifício; 

Ficam isentos dos requisitos regulamentares, os edifícios utilizados para locais de culto, 
edifícios industriais e agrícolas, as garagens, armazéns, e os edifícios ou frações autónomas 
destinadas a serviços que, pelas suas características de utilização, se destinem a permanecer 
frequentemente abertos ao exterior e não sejam aquecidos nem climatizados. Também podem 
ser dispensados os edifícios em zonas históricas, infraestruturas militares e imóveis afetos ao 
sistema de informação, por razoes de confidencialidade ou segurança. 

A aplicação da regulamentação em vigor resume-se na Tabela 2.1, abaixo apresentada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ADENE (Consultado em 08/03/2012)  

O processo de certificação energética no âmbito do SCE, de qualquer edifício ou fração 
autónoma de edifícios existentes, é obrigatório desde o dia 1 de Janeiro de 2009. Devido a 
este fator ficou previsto e encontram-se em vigor atualmente métodos simplificados para o 
cálculo da Certificação Energética e Qualidade de Ar Interior de Edifícios Existentes. A Nota 
técnica do SCE relativa à Certificação Energética, NT-SCE-01, foi publicada pelo despacho 
nº11020/2009, de 30 de Abril, tornando possível o processo de certificação, visto que por 
vezes era difícil obter informação detalhada destes edifícios. Com este método torna-o mais 
rápido e prático, diminuindo assim o tempo e custos inerentes ao processo. Nos mesmos 
moldes, mas neste caso referente à Qualidade de Ar interior, surgiu a NT-SCE-02 a ser 
utilizada aquando das Auditorias QAI.     

 

 

 

Tabela 2.1 - Resumo da Aplicação dos regulamentos Térmicos dos Edifícios 
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Nota técnica NT-SCE-01: Método de cálculo para a certificação energética de edifícios 
existentes no âmbito do RCCTE [17]. 

Esta metodologia permite efetuar uma análise de forma expedita das frações ou edifícios para 
os quais não exista informação disponível de forma a aplicar na íntegra a regulamentação. 
Normalmente, esta nota técnica é muito utilizada para edifícios mais antigos, na qual não 
existem referências e dados concretos ao nível das características da envolvente. O Perito 
Qualificado, para certificação dos edifícios existentes, deve sempre recorrer à melhor 
informação que dispuser, ou seja, aquela que reflita a realidade construtiva, os equipamentos e 
sistemas instalados.  

 

Nota técnica NT-SCE-02:

2.4.3   Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética  

 Metodologia para auditorias periódicas de QAI em edifícios de 
serviços existentes no âmbito do RSECE [18]. 

Objetivos 

De forma a ser cumprido o disposto no nº3 do artigo 12º do DL79/2006 de 4 Abril (RSECE), 
o SCE definiu a metodologia descrita na nota técnica para ser utilizada na auditoria à 
qualidade do ar interior, que pretende uniformizar e tornar reprodutível a forma como os 
peritos qualificados atuam na avaliação dos requisitos de QAI previstos no RSECE. 

Tem como principal objetivo adotar medidas e procedimentos de forma a averiguar a 
Qualidade de Ar Interior. Deve-se medir a quantidade de gases poluentes e prejudiciais à 
saúde humana que se encontram no edifício e verificar a higiene e a capacidade de filtragem 
do sistema AVAC, com a finalidade de averiguar se estão dentro dos limites admissíveis de 
forma a emitir o certificado de Qualidade de Ar Interior.  

Âmbito de Aplicação 

A presente Nota Técnica deve ser aplicada em edifícios de serviços existentes dotados de 
sistemas de climatização com uma potência superior a 25 kW. 

O Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE), aprovado pela Resolução 
de Ministros n.º 80/2008, de 20 de Maio, visa as medidas destinadas a promover a utilização 
de energia de forma racionalizada. Este documento engloba um conjunto alargado de 
programas e medidas consideradas fundamentais para que Portugal possa alcançar e suplantar 
os objetivos fixados pela Diretiva n.º 2006/32/CE do parlamento Europeu. O PNAEE abrange 
quatro áreas específicas, objeto de orientações de cariz predominantemente tecnológico: 
Transportes, Residencial e Serviços, Indústria e Estado (ver Figura 2.12). Adicionalmente, 
estabelece três áreas transversais de atuação – Comportamentos, Fiscalidade, Incentivos e 
Financiamentos – sobre os quais incidiram análises e orientações complementares. Cada uma 
das áreas referidas agrega um conjunto de programas, que integram de uma forma coerente 
um vasto leque de medidas de eficiência energética, orientadas para a procura energética. 
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Fonte: ADENE - Resolução de Conselho de Ministros 80/2008 - PNAEE (Consultado em 18/03/2012) 

De entre as medidas para a melhoria da eficiência energética dos diversos sectores, destacam-
se as propostas para o Sector Residencial e de serviços. Este integra três grandes programas: 
Os programas Renove Casa & Escritório, Eficiência Energética nos Edifícios e Renováveis 
na hora. 

Este programas visam incentivar a:  

 Reabilitação urbana sustentável, com o objetivo de ter 1 em cada 15 lares com classe 
energética otimizada (superior ou igual a B-);  

 Renovação de 1 milhão de grandes eletrodomésticos; 

 Substituição de 5 milhões de lâmpadas por CFL; 

 75 Mil habitações electroprodutoras (165 MW de potência instalada); 

 1 em cada 15 edifícios com Água Quente Solar. 

De forma a incentivar a implementação das mudanças para melhor eficiência energética dos 
diversos sectores e com o objetivo de cumprir o plano Nacional de Acão para a eficiência 
energética 2015, foram dados apoios financeiros na ordem dos 30 Milhões de euros anuais 
distribuídos pelas diversas vertentes, como se pode observar no gráfico da Figura 2.13.   

Figura 2.12 – Áreas de atuação do PNAEE 

http://www.adene.pt/pt-pt/PNAEE/Documents/RCM80_2008PNAEE.pdf�


Estudo de viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de QAI de Edifícios de 
Serviços no âmbito do SCE/RSECE – DL 78 e 79/2006  

 

20 

Fonte: ADENE - Resolução de Conselho de Ministros 80/2008 - PNAEE (Consultado em 18/03/2012) 

A ameaça de esgotamento das reservas de combustíveis fósseis, a pressão dos resultados 
económicos e as preocupações ambientais conduziu à sensibilização para a eficiência 
energética como uma das soluções para equilibrar o modelo de consumo existente. 

Caminhar para edifícios de maior eficiência utilizando equipamentos de menor consumo 
energético é o objetivo da comunidade internacional para que “No futuro todos os edifícios 
sejam verdes” [19]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 2.13 – Fontes de financiamento e respetiva distribuição pelos sectores 

http://www.adene.pt/pt-pt/PNAEE/Documents/RCM80_2008PNAEE.pdf�
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3 Evolução dos edifícios 
Neste capítulo é apresentada a evolução da construção dos edifícios ao longo dos tempos, 
desde as habitações tradicionais do passado até aos edifícios futuristas com consumos 
energéticos nulos, resultado da conjuntura energética atual. 

3.1 Edifícios no passado 

Desde o início da existência Humana, que este sentiu a necessidade de criar bem-estar em seu 
redor, procurando proteger-se das adversidades do meio envolvente (ataques dos animais 
selvagens, condições climatéricas, etc), tudo isto com o objetivo de sobreviver. 

Segundo reza a História, o Homem começou por ser um povo nómada e permanecia em 
determinado local principalmente devido a dois fatores: em função da alimentação que a 
natureza lhes poderia providenciar e também devido às condições do clima local. Desde estes 
tempos, o Homem aprendeu a fazer armas e ferramentas, com materiais da natureza, como é o 
caso das pedras, aprendeu a produzir fogo e a construir abrigos em forma de cabanas, 
utilizando varas de madeira e as peles dos animais que caçavam para a sua alimentação. Nos 
primórdios da sua existência, também utilizavam as grutas e cavernas para se protegerem do 
meio envolvente, fazendo fogueiras na entrada para afugentar animais selvagens.  

Na Figura 3.1, pode-se observar o tipo de abrigos que o Homem utilizava para se proteger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de http://www.chebucto.ns.ca/Culture/Shifting_Boundaries/tents1.html e The-cave-of-Lascaux-France 

(Consultado em 25/03/2012) 

Foram estes os primeiros tipos de construções de que há vestígios, tendo sido a madeira, a 
pedra e as peles dos animais, os primeiros materiais de construção. 

Figura 3.1 – Primeiras habitações do Homem 
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Mais tarde, quando o homem começou a dominar a agricultura, passou a ser um povo 
sedentário, fixando-se nas zonas onde os terrenos eram férteis. Foi assim que surgiram as 
primeiras aldeias com casas circulares construídas a partir de lama e telhados de colmo, 
iniciando-se assim a chamada “Civilização”. 

3.1.1   Arquitetura tradicional 

Até ao século XX, os edifícios não dispunham de grandes possibilidades de controlar 
artificialmente o seu ambiente interior. As habitações eram construídas com materiais 
disponíveis na natureza em função do meio geográfico onde se encontravam, com arquitetura 
tradicional bem adaptada ao clima local. Durante os períodos mais frios do ano, a lareira era a 
única forma de ter algum conforto térmico dentro destes edifícios. 

 

 Climas frios 

Em climas frios, como é o caso das zonas nórdicas, próximo do ártico, o principal objetivo é 
reter o calor no interior dos edifícios. Para isso estes eram compactos, de forma a ter menor 
área possível em contacto com o exterior para minimizar perdas térmicas pela envolvente. Na 
Figura 3.2, pode-se ver um exemplo de como eram as habitações destes climas. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Habitações típicas dos climas frios 

Fonte: Adaptado de http://www.factropolis.com  e Slides aulas Climatização 2011 (Consultado em 26/03/2012)     

Os edifícios destas zonas eram concebidos com materiais isolantes, como é o caso das peles 
dos animais, gelo, materiais com camadas de ar, etc. 
Segundo a publicação “Jounal of Special Topics – Thermal Properties of an Igloo”, pela 
Universidade de Leicester, os investigadores chegaram à conclusão que a temperatura dentro 
de uma estrutura semelhante à demonstrada (igloo), pode variar até 49ºC em relação à 
temperatura exterior [20]. Ou seja, sem utilização de qualquer tipo de sistema de climatização 
mecânico, utilizando apenas materiais locais e uma configuração adequada, consegue-se obter 
uma temperatura relativamente confortável no interior do edifício, nestes ambientes tão hostis. 

   

 Climas quentes e húmidos (tropical) 

Nos Climas quentes e húmidos, como é o caso dos países na linha do equador, a elevada 
humidade relativa faz com que as temperaturas exteriores não oscilem muito entre o dia e a 

http://www.factropolis.com/�
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noite. Principalmente devido a esse fator, as habitações eram construídas em materiais leves, 
como o caso da madeira, ou seja, de pouca inércia térmica. Estas eram arquitetadas de forma a 
maximizar a área de envolvente em contacto com o exterior. Como se pode ver na Figura 3.3, 
as habitações encontram-se construídas em cima de pilares, ou seja, de forma a aumentar a 
envolvente em contacto com o exterior para maior dissipação de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Habitação tradicional de clima quente e húmido 

Fonte: adaptado de http://tabisite.com/pham/174ec/amazone.shtml (Consultado em 26/03/2012) 

Estas construções, eram edificadas com muitas aberturas nas fachadas de forma a favorecer a 
circulação natural e assim arrefecer o seu interior. De forma a minimizar os ganhos solares, 
normalmente eram construídas em locais com vegetação de grande porte e criavam alpendres 
em redor da habitação para minimizar a radiação solar direta pelos vãos, ver Figura 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Habitação tradicional de clima quente e húmido 

Fonte: adaptado de http://members.virtualtourist.com (Consultado em 26/03/2012) 

Ou seja, mais uma vez, sem a utilização de qualquer tipo de sistema climatização mecânico, 
as populações conseguiam obter o mínimo de conforto térmico, utilizando para a sua 
construção materiais locais aliado à boa adequação e localização do edifício. Ainda hoje, nas 
zonas rurais, podem ver-se construções com os mesmos princípios de construção. 

  

 Climas quentes e secos (desérticos) 

Nas zonas onde o clima é quente e seco, os edifícios estão sujeitos a grandes amplitudes 
térmicas, ou seja, as temperaturas variam consideravelmente entre o dia e a noite. Devido a 

http://tabisite.com/pham/174ec/amazone.shtml�
http://members.virtualtourist.com/�
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esse fator, os edifícios tradicionais eram construídos com paredes exteriores de elevada 
espessura com materiais “pesados”, como o adobe, de forte inércia térmica, para contrariar as 
grandes variações de temperatura. Outra característica muito típica deste tipo de edifícios, 
eram as pequenas aberturas para o exterior, protegendo assim a entrada de radiação solar 
direta. 

Na Figura 3.5, encontra-se uma fotografia de uma aldeia tradicional em Marrocos, onde se 
observa a construção neste tipo de clima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Edifícios característicos de clima quente 

Fonte: Adaptado de http://www.bestsingletravel.com (Consultado em 26/03/2012) 

Quanto maior for a inércia de um edifício, maior será a sua capacidade de armazenamento de 
calor e por conseguinte, o pico de temperatura dá-se mais tarde no seu interior. Na Figura 3.6, 
pode-se verificar a extrema importância que a inércia possui no comportamento térmico de 
um edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Variação da temperatura com a inércia térmica de um edifício 

Fonte: Adaptação dos Slides das aulas de climatização 2011/2012 (Consultado em 26/03/2012) 

Analisando a figura 3.6, verifica-se que existe um atraso de cerca de 8 horas entre a 
temperatura exterior e a interior do edifício quando este possui inércia forte. Assim os espaços 
interiores tendem a ficar mais frescos que o ambiente exterior durante o dia e o inverso 
acontece à noite. 

http://www.bestsingletravel.com/�
http://www.bestsingletravel.com/�
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À semelhança dos edifícios de outros climas, sem a utilização de sistemas mecânicos de 
climatização, consegue-se obter conforto térmico no seu interior, utilizando materiais locais 
aliado à boa aplicação dos mesmos. 

 

 Climas temperados 

Nas zonas onde o clima é temperado, como é o caso de Portugal, existem períodos quentes e 
outros frios. Por isso, os edifícios tinham uma construção mais complexa, de forma a garantir 
conforto térmico no Inverno e no Verão. Geralmente eram usados materiais pesados, para ter 
inercia térmica forte e eram construídos alpendres e/ou varandas de forma a sombrearem os 
envidraçados no Verão e aproveitarem a radiação solar no Inverno. Em muitos casos, a 
vegetação de folha caduca era também utilizada para sombrear as habitações, tornando-as 
assim mais frescas no Verão, ver Figura 3.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Edifício tradicional de Clima temperado 

Fonte: Adaptado de http://privilegiosdesisifo.blogspot.pt (Consultado em 27/03/2012) 

Na figura 3.7, observa-se uma casa tradicional Portuguesa que demonstra o tipo de construção 
em clima temperado. É de referir que o material usado nas construções varia consoante a zona 
do globo onde esta se encontra. 

Este tipo de clima é o mais difícil para obter conforto térmico nos edifícios sem a utilização 
de climatização mecânica, uma vez que existem períodos muitos distintos a nível térmico. No 
entanto, com alguns pormenores construtivos consegue minimizar-se o desconforto dentro das 
habitações. 

3.1.2   Edifícios tradicionais em Portugal 

Para introduzir a temática, apresento um extrato do livro “Casas Portuguesas” editado 
inicialmente em 1933 [21]. Este extrato revela e resume a arquitetura das “simpáticas 
casinhas” Portuguesas. 

“Essas simpáticas casinhas à beira da estrada, ou entre os campos, melhor nos revelam o seu 
português sentido. Que alegres no seu variado matiz; que acomodadas nas proporções; que 
graça, que modéstia e contentamento não respiram! Nada têm de forçado ou de menos 
seguro efeito; tudo parece nascido do próprio lugar com naturalidade. Parece que estas 
casas eram dotadas de uma espécie de bom-senso que as impedia de tomar atitudes 
agressivas, na forma ou na cor, que incomodam o viandante, que nenhuma obrigação tem de 
aturar extravagâncias e imbecilidades” [Lino 1992 (1983):73] 

http://privilegiosdesisifo.blogspot.pt/2007/10/casa-tradicional-de-lavrador-da-ilha-da.html�
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A arquitetura tradicional existente em Portugal é muito diversificada, varia consideravelmente 
dependendo da sua localização geográfica. Os dois elementos com maior influência nas 
construções tradicionais existentes são os aspetos climáticos do local e o tipo de matéria-
prima existente.  

Relativamente ao clima, na Figura 3.8, apresentam-se três mapas de Portugal, com a isolação, 
temperatura média do ar e precipitação >=1 mm anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de http://www.meteo.pt/pt/ (Consultado em 27/03/2012) 

Analisando a figura, verifica-se que, quanto maior a aproximação ao Sul, maior o número de 
horas anuais de sol, maior a temperatura média do ar e menor precipitação. 

Segundo o Geógrafo Português Orlando Ribeiro, Portugal tem um Clima Temperado 
Mediterrânico (à exceção de locais de maior altitude e grande parte do arquipélago dos 
Açores) e divide-se em três zonas distintas: Norte Litoral, Norte Interior e Sul. Na Figura 3.9, 
apresenta-se Portugal Continental dividido pelas respetivas zonas climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Divisões Climáticas de Portugal Continental 

Norte Litoral: Clima temperado 
mediterrânico com influência marítima 

Sul: Clima temperado mediterrânico com 
fortes influências mediterrânicas 

Norte Interior: Clima temperado com 
influência continental 

Figura 3.8 – Dados climáticos de Portugal 
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Outro aspeto bastante importante que influenciou a construção tradicional Portuguesa foi a 
sua litologia. No nosso Pais predominam as rochas eruptivas e metamórficas como é o caso 
dos granitos, xistos, mármores e aglomerados de quartzo, ver Figura 3.10. A matéria-prima 
essencial para a construção das habitações era retirada dos locais próximos da sua construção, 
daí as habitações estarem enquadradas no ambiente onde se integram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Litologia de Portugal Continental 

Fonte: Adaptado de http://nelsonlirarochas7.yolasite.com/geoportugal.php (Consultado em 27/03/2012) 

 

Diferenças da habitação Portuguesa de Norte a Sul 

 

 Norte Litoral (Minho) 

A predominância de rocha granítica nesta região foi determinante para o tipo de construção 
tradicional. As casas típicas das aldeias eram em granito com telhados de colmo, que vieram a 
ser substituídos por telha posteriormente. As principais características destas habitações são: 
Grandes lajes de pedra, grandes blocos quadrangulares de granito, para constituição das 
paredes principais, cobertura inclinada de quatro águas, com beiras salientes para melhor 
escoamento da chuva, chaminé estreita, acima do cume do telhado, forro no telhado por cima 
dos barrotes e varandas compridas em granito ou madeira com envidraçado. Na Figura 3.11, 
pode-se observar um exemplo da casa típica desta região. 

 

 

 

 

 

http://nelsonlirarochas7.yolasite.com/geoportugal.php�
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Figura 3.11 – Habitação tradicional do Norte Litoral 

Fonte: Adaptado de http://www.planetaciencia.org (29/03/2012) 

Geralmente as habitações eram de dois pisos, no rés-do-chão ficavam arrecadações para 
guardar utensílios agrícolas e criação de animais, como vacas e porcos. No piso superior 
encontravam-se os quartos, a sala e cozinha. 

O norte litoral é uma zona com um clima húmido de pluviosidade elevada e os seus edifícios 
eram adequados a esses fatores climáticos. 

 

 Norte interior (Trás-os-Montes) 

Nesta zona do País, a rocha predominante é o xisto, embora existam pequenas zonas 
graníticas. A casa típica transmontana era dividida essencialmente em dois tipos: a casa 
serrana e a casa alpendrada. As principais características deste tipo de habitação eram: 
Construção em blocos de xisto, escadas de pedra, alpendre coberto e telhado pouco inclinado 
de duas águas com cobertura em xisto. Na Figura 3.12, pode-se observar um exemplo da casa 
típica desta região. 

 

 

Fonte: Aptado de http://www.planetaciencia.org/ (Consultado em 29/03/2012) 

À semelhança das habitações minhotas, as transmontanas eram constituídas por rés-do-chão e 
primeiro andar. O piso inferior destinava-se a arrecadações e à criação de gado, que por sua 
vez, servia para aquecer o piso superior onde se encontravam os quartos, cozinha e sala. 

Nesta região, o Inverno é muito rigoroso e o verão muito quente e seco. A estrutura das 
habitações estava adaptava a este clima, as paredes de grande espessura, de grande inércia 

Figura 3.12 – Habitação tradicional Norte Interior 

http://www.planetaciencia.org/�
http://nelsonlirarochas7.yolasite.com/geoportugal.php�
http://www.planetaciencia.org/�
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térmica, protegiam os seus moradores do frio no Inverno e conservavam as casas frescas 
durante os dias quentes de Verão.  

 

 Beiras 

Nas Beiras, existem duas rochas predominantes, o Xisto e o Granito. Daí existir construção 
apenas em Xisto, apenas em Granito ou uma mistura das duas rochas. A casa típica Beirã 
dividia-se essencialmente em três tipos: a casa da lavoura, habitação com varanda envidraçada 
e casa dos judeus. Estas habitações possuem algumas características muito próprias, no 
entanto, na sua generalidade eram constituídas por: Chão de terra batida ou lajado a xisto, 
paredes de xisto e/ou granito, escadas na fronteira da casa, molduras das portas e janelas 
caiadas, telha assente sobre ripado de madeira. Na Figura 3.13, pode-se observar um exemplo 
de casa típica beirã. 

 

 

Figura 3.13 – Habitação tradicional Beirã 

Fonte: Aptado de http://www.planetaciencia.org (Consultado em 29/03/2012) 

A habitação Beirã tinha uma compartimentação bastante semelhante às outras regiões do 
Norte do país. Interiormente as paredes e o soalho da casa eram em madeira de pinho 
assentado em barrotes de castanho. Uma característica curiosa de algumas habitações era a 
não existência de chaminés, os fumos saiam diretamente pelas frinchas das telhas. 

 

 Estremadura e Ribatejo 

Na zona do Ribatejo, os terrenos são predominantemente argilosos e calcários, tendo uma 
pequena porção de xisto. Nesta região existem casas com diversas características, dependendo 
da zona. Numa muito específica, Marinha grande, as habitações são em madeira e construídas 
sobre estacas para evitar acumulação de areias. No entanto, a casa típica ribatejana é 
normalmente pequena e térrea, constituída por telhado de duas águas com cobertura em telha 
canudo, chaminés alongadas e paredes caiadas com rodapé vermelhão, ocre azul ou verde. A 
construção era feita em adobe, blocos de massa constituídos por areia e brita ligados entre si 
com argila. Na Figura 3.14, pode-se observar um exemplo de uma casa típica ribatejana.  

 

 

 

http://nelsonlirarochas7.yolasite.com/geoportugal.php�
http://www.planetaciencia.org/�
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Fonte: Adaptado de http://www.planetaciencia.org (Consultado em 29/03/2012) 

Devido ao clima ser quente e seco, a habitação ribatejana normalmente era pintada de cor 
clara, usualmente branco, para refletir a luz solar e assim tornar o edifício mais fresco. 

 

 Alentejo 

A zona alentejana é caraterizada pelas suas grandes planícies, sendo o seu clima quente e 
seco. As habitações eram caiadas de branco para refletir os raios solares, as paredes eram 
construídas essencialmente de tijolo ou taipa, o telhado geralmente tinha duas águas com 
forro de canas para isolar do calor, possuíam enormes chaminés, as janelas eram de pequena 
dimensão, para manter a casa fresca. Curiosamente, os seus moradores pintavam faixas azuis 
e amarelas em torno das janelas e portas, para proteger o interior da casa da entrada de 
insetos, pois estes são atraídos pela cor branca. Na Figura 3.15, pode-se observar um exemplo 
de uma casa típica Alentejana. 

 

 

 

Fonte: Aptado de www.planetaciencia.org (Consultado em 29/03/2012) 

 

 Algarve 

Nesta zona do país, os terrenos são predominantemente de xisto e calcário e à semelhança do 
Alentejo, o clima é quente e seco. A arquitetura tradicional algarvia, tem uma forte influência 
árabe, deixada pelos mouros à milhares de anos. As habitações características desta região, 
tinham a seguinte constituição: Parede em tijolo ou alvenaria de calcário, platibandas 

Figura 3.14 – Habitação tradicional ribatejana 

Figura 3.15 – Habitação tradicional Alentejana 

http://www.planetaciencia.org/�
http://nelsonlirarochas7.yolasite.com/geoportugal.php�
http://www.planetaciencia.org/�
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decoradas, telhado com pouca inclinação que cobre um cama de canas ligadas umas às outras, 
com uma camada de argamassa para isolar do calor, costumavam ter uma açoteia, para secar 
frutos, cereais ou peixe. Na Figura 3.16, pode-se observar um exemplo de uma casa típica 
Algarvia. 

 

Fonte: Adaptado de http://www.planetaciencia.org (Consultado em 29/03/2012) 

Uma das características mais importantes destas habitações e que se tornaram um símbolo da 
região, são as chaminés decoradas, devido às influências árabes, tinham forma cilíndrica ou 
prismáticas, quadradas ou retangulares, ver Figura 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Chaminé tradicional algarvia 

Fonte: Adaptado de http://alma-algarvia.blogspot.pt/2007_07_01_archive.html (Consultado em 31/03/2012) 

 

 Madeira 

O Arquipélago da Madeira surgiu de uma erupção vulcânica à milhões de anos atrás, daí a 
predominância de rocha basáltica (origem vulcânica). A ilha é constituída essencialmente por 
dois tipos de habitação. Numa região muito específica da 
ilha, Santana, as construções eram de madeira, utilizando 
palha para cobertura e pintura com cores fortes. Hoje em 
dia estas habitações são essencialmente direcionadas para o 
turismo. No entanto, a casa mais típica madeirense tem a 
seguinte constituição: paredes em tufo ou basalto, 
pavimento em lajes de basalto, janelas de guilhotina com 
faixas à sua volta de cor vermelha ou cinza, telhado abatido 

Figura 3.16 – Habitação tradicional Algarvia 

Figura 3.18 – Habitação tradicional 
de Santana 

http://www.planetaciencia.org/�
http://alma-algarvia.blogspot.pt/2007_07_01_archive.html�
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com beiral e chaminé prismática. Nas Figuras 3.18 e 3.19, pode-se observar exemplos de 
casas típicas madeirenses. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Habitação característica Madeirense 

Fonte: Adaptado de http://www.planetaciencia.org (Consultado em 29/03/2012) 

 
 Açores 

A Região Autónoma dos Açores é constituída por nove ilhas, de origem vulcânica, sendo o 
basalto a principal rocha existente. Este Arquipélago é caracterizado pelo seu clima instável, 
podendo ocorrer as quatro estações no mesmo dia. As casas típicas dos Açores sofreram 
alterações ao longo dos anos, no entanto, verifica-se que existe uma forte influência 
Alentejana e Algarvia. Estas eram construídas em basalto, com paredes caiadas, tinham 
pavimento de seixos ou terra batida, as janelas eram de guilhotina com faixas coloridas em 
torno delas, a cobertura era pouco inclinada de telha aplicada diretamente sobre barrotes de 
madeira, tinham fornos salientes e chaminés em forma de cunha. Na Figura 3.20, pode-se 
observar um exemplo de uma casa típica Açoriana. 

 

Fonte: Adaptado de http://www.planetaciencia.org (Consultado em 29/03/2012) 

 
  

Figura 3.20 – Habitação tradicional dos Açores 

http://www.planetaciencia.org/�
http://www.planetaciencia.org/�


Estudo de viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de QAI de Edifícios de 
Serviços no âmbito do SCE/RSECE – DL 78 e 79/2006  

 

33 

3.2 Edifícios no Presente 

3.2.1   Construção do século XX 

As transformações na construção do século XX resultaram fundamentalmente da globalização 
económica e da evolução tecnológica ao nível dos materiais de construção e sistemas 
utilizados. Segundo o Livro “Technics and Architecture, the Development of Materials and 
Systems for Buildings”, a utilização do elevador constituiu um fator vital nas mudanças 
económicas e sociais que impulsionaram o surto de urbanização das cidades. A Arquitetura do 
Movimento Moderno, teve a sua origem durante os anos 20 e afirmou-se após a II Guerra 
Mundial, servindo-se dos novos materiais e sistemas de climatização. A invenção e 
desenvolvimento do ar condicionado, veio revolucionar as condições interiores dos edifícios, 
visto que, estes compensavam todas as necessidades térmicas que os edifícios necessitavam 
para obter conforto térmico, independentemente da localização geográfica [22].  

Na Figura 3.21, observa-se a cidade de Nova Iorque no início dos anos 30. Acompanhando a 
crescente industrialização e o desejo do Homem na modernização, surgem as grandes 
construções ao estilo “Internacional”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.photographium.com (Consultado em 02/04/2012) 

No ano de 1931, na cidade de Nova Iorque foi inaugurado o Empire State Building, edifício 
com mais de 400 metros de altura e com 102 andares, tornando-se no mais alto arranha-céus 
durante as quatro décadas seguintes.  

3.2.2   Evolução dos materiais de construção e sistemas instalados 

Nos inícios do século XX, com a industrialização, surgiu o ferro, o aço e o betão armado nas 
construções. Com o desenvolvimento dos transportes, era mais fácil o acesso à matéria-prima 
proveniente de diferentes mercados, necessária para as novas edificações. A crescente 
utilização do tijolo e cimento sob a forma de betão contribuiu rapidamente para a substituição 
dos materiais tradicionais. A aplicação dos materiais estruturais, como é o caso do ferro, o aço 
e o betão armado, permitiram o desenvolvimento de novas formas de edificação, que por sua 
vez respondiam às novas necessidades de um mundo em modernização, ver Figura 3.22.  

Figura 3.21 – Fotografia da cidade de Nova Iorque em 1932 
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Figura 3.22 – Ilustração da matéria-prima e a sua aplicação final 

O desenvolvimento de materiais de construção, como o ferro e o cimento, bem como o 
aperfeiçoamento dos engenhos de suspensão e máquinas utilizadas em obra, transformaram 
completamente as técnicas de construção. Esta progressiva evolução, foi capaz de responder à 
necessidade de conforto e bem-estar procurada pelas populações. De tal forma, que o impacto 
das inovações técnicas transformou hábitos e modos de vida da Humanidade.  

A crescente industrialização e paralelamente ao desenvolvimento dos materiais de construção, 
os sistemas de conforto e segurança inevitavelmente evoluíram. Os edifícios começaram a ter 
iluminação artificial, elevadores, escadas rolantes, instalações de ar condicionado para 
aquecimento e arrefecimento, entre outros sistemas consumidores de energia elétrica. Estes 
evoluíram de tal forma, que em meados do seculo XX, os sistemas instalados num edifício 
representavam quase metade do seu custo total [22].   

3.2.3.Sistemas construtivos utilizados atualmente em Portugal 

Em Portugal, apesar das diferenças climáticas ao longo do país, como anteriormente foi 
demonstrado, as soluções construtivas utilizadas nos edifícios são praticamente iguais. 
Principalmente em meios urbanos, onde são construídos grandes blocos de edifícios de 
serviços e habitacionais, o sistema construtivo são baseados em paredes de alvenaria dupla de 
tijolo furado com isolamento térmico na caixa-de-ar, as paredes interior são em alvenaria de 
tijolo simples. As soluções construtivas atuais já vêm sido utilizadas desde os anos 80, sem 
modificações relevantes na sua constituição. Na Figura 3.23, observa-se a evolução da parede 
típica Portuguesa da envolvente exterior. 
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Anos 40: Parede simples de 

tijolo maciço, espessas

Anos 50: Paredes de pedra com pano 

interior te tijolo furado e caixa-de-ar

Anos 60: Paredes duplas de tijolo 

com um pano espesso 

Anos 70: Paredes duplas de tijolo furado 

com panos de espessura média

Anos 80: Paredes duplas de tijolo furado com 

isolamento térmico, preenchendo a caixa-de-ar

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Manual de Alvenaria de Tijolo [23] (Consultado em 02/04/2012) 

Principalmente em meios Urbanos, a utilização sistemática da mesma solução construtiva por 
todo país, baseando-se nos mesmos materiais de construção e linhas arquitetónicas 
semelhantes, resultou numa massificação de edifícios muito idênticos independentemente da 
zona geográfica. Na Figura 3.24, encontram-se fotografias de edifícios construídos em 
diversas cidades portuguesas de Norte a Sul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 – Evolução das paredes em Portugal 
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Após observação das diferentes fotografias, conclui-se que não é possível identificar qual a 
cidade correspondente a cada uma, visto existir uma uniformização no tipo de construção. 

A consequência da construção à luz da nova arquitetura “internacional” é a desadaptação dos 
edifícios ao clima onde se integram, “os edifícios comportam-se pior do que o clima” (citando 
o Arquiteto espanhol Rafael Serra). Utilizando materiais “normalizados” na sua construção, 
estes vão ter comportamentos térmicos conforme a zona climática, o que resultará numa 
necessidade adicional de meios artificiais para criar condições de conforto, aumentado assim 
o consumo energético associado. 

 

 

 
  

De que cidade são estes edifícios?  

Figura 3.24 – Edifícios em diferentes cidades Portuguesas 
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3.3 Edifícios no Futuro 

Apesar da atual crise no sector da construção, a área global de edifícios residenciais e de 
serviços deverá continuar a crescer de forma estável, alcançando os 182,5 mil milhões de 
metros quadrados em 2021. Este número representa um aumento de 25% face à área atual de 
145,1 mil milhões de metros quadrados e uma taxa de crescimento anual de 2,3%. A previsão 
consta do relatório “Global Building Stock Database”, recentemente publicado pela agência 
de pesquisa de mercado Pike Research [24].  

Perante estes dados e com os edifícios a serem atualmente um dos principais consumidos de 
energia e de emissões de gases com efeito de estufa, a preocupação com nova construção mais 
sustentável e eficiente do ponto de vista energético surge como uma oportunidade a não 
perder para a redução desses valores. 

Atualmente, a Europa preocupa-se bastante com a temática e tem apresentado várias medidas 
e planos estratégicos, acompanhados por Diretivas Europeias com visto à melhoria da 
eficiência energética dos edifícios, do desenvolvimento das energias renováveis e a 
diminuição das emissões dos gases com efeito de estufa. 

Os regulamentos energéticos aprovados em 2006, impuseram exigências para os novos 
edifícios, entre as quais a obrigatoriedade de utilização de coletores solares térmicos para 
AQS, que constituiu um marco muito importante para a eficiência energética. Esta evolução, 
conduzirá num futuro próximo à construção de edifícios com “balanço energético quase 
nulo”, conhecidos como “Net Zero Energy Buildings”, como refere a diretiva 2010/31/UE 
aprovada em 19 de Maio de 2010. 

Na Figura 3.25, pode-se verificar a evolução da legislação neste âmbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1   Net Zero Energy Buildings 

Os “Net Zero Energy Building” são edifícios com balanço energético quase nulo, ou seja, 
através de sistemas de grande eficiência energética permitem ter necessidades energéticas 
reduzidas. A pouca energia consumida deverá ser proveniente de fontes renováveis, 

Introduz 
requisitos 

térmicos 

Metodologias de cálculo 

requisitos mínimos 
certificação energética 

Obrigatória utilização 

de coletores solares 
para AQS 

Edifícios de 

balanço quase 
nulo 

Futuro 
 

“Zero energy buildings” 

Figura 3.25 – Cronologia das medidas e planos introduzidos pela Comissão Europeia 

“Zero energy buildings” 
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preferencialmente energia produzida no local ou nas redondezas. O balanço de emissões de 
gases prejudiciais para ambiente também deverá ser quase nulo. 

Na Figura 3.26, observa-se um esquema representativo de como será um edifício de balanço 
energético quase nulo.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

Segundo a “National Renewable Energy Laboraty”, quando a energia gerada pelo edifício é 
superior às suas necessidades, o excesso é vendido à rede. Construir um “Zero energy 
building” sem ligação à rede seria o ideal, no entanto é extremamente difícil, visto que as 
tecnologias atuais de armazenamento são limitadas [25]. 

Para alimentar um NZEB, podem ser utilizadas várias tecnologias, tais como: energia solar 
térmica e fotovoltaica, energia eólica, biocombustíveis, hidroelétrica, entre outras. Todas estas 
fontes de energia são preferíveis às fontes de energia usuais. Segundo a mesma fonte, a sua 
aplicação deve ser ordenada por ordem de preferências de acordo com alguns princípios: 

  Minimizar o impacto ambiental incentivando a construção de edifícios eficientes a 
nível energético, reduzindo também as perdas no transporte e conversão da energia; 

 As fontes de energia renováveis devem estar disponíveis durante o tempo de vida do 
edifício; 

  A mesma fonte deve estar disponível em grande escala e estar apta para aplicação dos 
NZEB futuros. 

Resumindo, em primeiro lugar deve-se apostar em reduzir o consumo de energia inerente ao 
edifício, posteriormente deve-se recorrer a fontes de energia mais próximas, idealmente 
renováveis, e por último pode-se comprar energia produzida fora do local, quando necessário. 

Envolvente Eficiente 

 

Equipamento Eficiente 

 

Recurso local de 
Energia renovável 

 
Ligado à rede elétrica 

 

Balanço 
energético  

≈ 0 

 

Figura 3.26 – Esquema representativo de um Edifício de balanço energético quase nulo 
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Classificação dos NZEB 

Os edifícios de balanço energético quase nulo podem ser classificados, conforme o seu 
desempenho energético ao longo de um ano e a proveniência da energia consumida [25].  

 Edifício NZEB classificado com: A  

É a melhor classificação possível, caracteriza-se por ser um edifício que gera e utiliza a 
energia numa combinação de eficiência energética e produção proveniente de fontes 
renováveis com sistemas instalados na própria área de construção. Em certos casos, poderá 
mesmo vender energia á rede quando excedentária.  

 Edifício NZEB classificado com: B 

Caracteriza-se por ser um edifício que gera e utiliza a energia numa combinação de eficiência 
e produção proveniente de fontes renováveis. A diferença para a classificação anterior é que 
esta energia pode ser proveniente de centrais locais de produção, contudo só é usada quando 
estritamente necessária.   

 Edifício NZEB classificado com: C 

Os edifícios com classificação C usam as mesmas estratégias que os NZEB:A e B no entanto 
podem usar uma terceira opção, o recurso a fontes renováveis fora da localidade. Outra 
diferença é a existência de queimadores de forma a poder utilizar a madeira como 
combustível para alimentar o edifício. 

 Edifício NZEB classificado com: D 

Os edifícios com classificação D usam as estratégias dos anteriores. A energia renovável 
produzida no local é utilizada o máximo de tempo possível, no entanto podem utilizar energia 
produzida fora da localidade, quando necessário. A principal diferença é a não existência de 
queimador de lenha para alimentar o edifício dessa forma. 

Na Figura 3.27, observa-se um resumo da classificação dos NZEB. 
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Fonte: Adaptado de “National Renewable Energy Laboratory – Techinacal Report June 2010” (Consultado em 04/04/2012) 

3.3.2   Edifícios NZEB em Portugal – Edifício Solar XXI 

O edifício Solar XXI (Figura 3.28), inaugurado em 2006, é um dos símbolos nacional e 
internacional de edifícios NZEB, com um balanço de energia a aproximar-se do objetivo 
“Zero”, foi o primeiro edifício deste tipo a ser construído em Portugal, sendo “Um Marco 
Tecnológico em Direcção à Energia Zero”. É um edifício de serviços e laboratórios, com área 
total de 1500 m2, projetado de forma a reduzir ao máximo as necessidades energéticas 
produzindo também energia local [26].  

O edifício tem um balanço energético quase zero de energia? 

Não 

Sim 
O edifício NZEB tem equipamento de produção de energia alimentado por 

combustíveis fósseis? 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

As energias renováveis que alimentam o edifício são produzidas dentro da zona de 
construção ou na localidade? 

Sim 
Não 

Alguma da energia renovável que alimenta o NZEB é comprada fora da 
localidade? 

Sim 

Não Possui queimador de lenha para 
produção de energia para o 
NZEB? 

Sim 

Não 

As energias renováveis instalados dentro da zona de construção são para venda 

exclusiva à rede elétrica? 

 

Existe alguma forma de energia 
importada para o edifício (incluído a 
rede elétrica)? 

Sim 

Não 

Toda a energia renovável é 
produzida na área de 
construção do edifício? 

Sim 

Não 

ZEB: A 

plus 

NZEB: A NZEB: B NZEB: C NZEB: D Não é 

NZEB 

Figura 3.27 – Classificação dos NZEB 
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Figura 3.28 – Edifício Solar XXI 

Fonte: adaptado de INETI (Consultado em 06/04/2012) 

Em termos construtivos é um edifício constituído por paredes simples de alvenaria de tijolo de 
22 cm de espessura, isoladas pelo exterior com 6 cm de poliestireno expandido, a laje de 
cobertura é maciça, isolada pelo exterior com 10 cm de isolamento, o pavimento em contacto 
com o solo foi igualmente isolado com 10 cm de poliestireno expandido. Os vãos 
envidraçados são constituídos por vidro duplo incolor protegidos por estores exteriores de 
lâminas reguláveis. 

O edifício apresenta a fachada principal orientada exatamente a Sul, como se pode verificar na 
figura 3.28, que constitui o principal elemento de captação de ganhos solares, sistema de 
ganho direto para aquecimento, durante o inverno, sendo que as restantes fachadas 
apresentam áreas de vãos envidraçados mais pequenos. Os estores exteriores, que protegem os 
vão envidraçados, são elementos fundamentais na estratégia “solar” do edifício. Pelo facto de 
serem reguláveis e orientáveis, o utilizador adequa a entrada de radiação solar e de luz para o 
interior do edifício. Ao serem aplicados pelo exterior, traduz-se numa “eficiência” energética 
para o período de Verão, uma vez que evitam a incidência solar direta nos vãos envidraçados, 
diminuindo assim as necessidades de arrefecimento. 

Aliado à captação eficiente de ganhos solares (Figura 3.29), otimizou-se a qualidade térmica 
da envolvente, minimizando as perdas térmicas durante o período de Inverno através da 
implementação de isolamento adequado nas paredes, coberturas e pavimentos. O isolamento 
foi aplicado pela parte exterior do edifício, pelo que contribui para a inércia térmica e elimina 
qualquer tipo de pontes térmicas que poderiam existir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 – Estores exteriores, painéis fotovoltaicos e sistema passivo de convecção natural 
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Fonte: adaptado de INETI (Consultado em 06/04/2012) 

Na fachada sul, foi integrado um sistema fotovoltaico com painéis modulares, cobrindo uma 
superfície de cerca de 100 m2. Este sistema foi pensado de forma a aproveitar o calor 
produzido pelos painéis fotovoltaicos no período de Inverno para aquecimento de ar a ser 
insuflado no edifício. A transferência de calor para o ar em circulação faz diminuir a 
temperatura do painel, como o rendimento deste tipo de painéis é tanto maior quanto menor a 
sua temperatura de funcionamento, conclui-se então que se obtêm maior rendimento com este 
sistema “hibrido”, ver Figura 3.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 – Esquema de funcionamento do sistema fotovoltaico com aproveitamento térmico 

Fonte: adaptado de INETI (Consultado em 06/04/2012) 

A integração dos painéis fotovoltaicos permite o fornecimento direto de energia elétrica em 
cerca de 12000 kWh/ano. Na figura 3.30, observa-se o funcionamento do sistema de 
aquecimento de ar por convecção natural para as diferentes estações do ano. 

Outro sistema inovador pelo qual ficou conhecido este edifício foi a utilização de um sistema 
de arrefecimento passivo através de tubos enterrados. Este sistema permite o arrefecimento do 
ar através do contacto com o solo. A temperatura do solo no Verão varia em média entre os 16 
e 18ºC, enquanto que a temperatura do ar exterior pode ascender os 35ºC, este sistema 
aproveita esta variação de temperatura para arrefecimento do ar a ser insuflado no edifício. Na 
Figura 3.31, pode-se observar a instalação do sistema de tubos enterrados [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 – Sistema de arrefecimento do ar através de tubos enterrados 

Fonte: adaptado de INETI  (Consultado em 06/04/2012) 
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3.3.3   Desafios futuros na eficiência energética dos edifícios  

Perante a meta de 2020 implementada pela EPBD de 2010, na qual todos os edifícios novos 
europeus sejam de balanço energético quase nulo, Hélder Gonçalves, diretor do Laboratório 
Nacional de Engenharia e Geologia, afirmou numa entrevista dada ao “Ambienteonline”, que 
a principal dificuldade estará relacionada com os custos associados à construção deste tipo de 
edifícios e os respetivos equipamentos instalados. Afirmou também, que no futuro o desafio 
para obter balanço energético quase nulo estará nos edifícios existentes, ou seja, é necessário 
reabilita-los de forma sustentável, em que conjugue a eficiência energética com a viabilidade 
económica da reabilitação [27]. 

A União Europeia, lançou recentemente uma desafio para o futuro das “nossas” cidades, 
denominado “Smart Cities”. Esta iniciativa das “cidades inteligentes” é hoje um conceito de 
inovação onde o desempenho urbano, numa lógica de gestão de recursos, é fundamental para 
atingir as metas da sustentabilidade e da eficiência energética.   

O aumento da eficiência energética até 2020, como objetivo da UE, e uma meta que muito 
dificilmente será alcançada. É previsível que, mesmo com esforços adicionais, não se chegue 
aos objetivos. Para a UE, é necessário uma ação coletiva e mobilizadora das autarquias locais, 
agir do lado da procura da energia e apostar na inovação tecnológica e medidas de 
sustentabilidade, de acordo com a iniciativa “Smart Cities”. A grande ambição Europeia está 
na redução de 60 a 80% das emissões de gases com efeito de estufa até 2050 e para lá chegar 
já se encontra em marcha o plano de ação para a eficiência energética. Segundo esse plano, é 
necessário “criar um sistema energético europeu interligado e sustentável, é necessária uma 
mudança radical da infraestrutura de energia, bem como uma inovação organizacional. Este 
processo demorará décadas e transformará a indústria e as infraestruturas no domínio da 
energia, representando um dos investimentos mais importantes do século XXI” [28]. 
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4 Procedimentos a utilizar em Auditorias Energéticas e de QAI  
No presente capítulo são abordados quais os procedimentos utilizados na realização de 
Auditorias Energéticas e de Qualidade de Ar Interior (QAI) no âmbito do RSECE. É também 
apresentado o plano de manutenção preventiva que todas as instalações AVAC deveriam ter, 
bem como os técnicos credenciados para a realização das respetivas manutenções. 

4.1 Auditoria Energética 

A realização das auditorias energéticas em edifícios tem como objetivo a avaliação das 
condições de utilização de energia nas respetivas instalações e na identificação de medidas 
para racionalização de energia, de forma a melhorar o desempenho energético do edifício. 
Com as propostas de melhoria a apresentar após realização da auditoria, pretende-se reduzir 
os custos associados ao consumo energético e simultaneamente aumentar o conforto térmico 
do edifício em estudo.   

4.1.1   Fases da Auditoria energética  

A auditoria energética encontra-se dividida em duas fases distintas, uma delas é o trabalho de 
campo, onde são obtidos os dados relativos ao edifícios para depois serem tratados numa 
segunda fase onde se faz a análise e tratamento dos elementos recolhidos [29].  

Primeira fase: Recolha de informação em campo 

 Descrição das instalações, complementada com plantas, dos processos de fabrico e 
respetivos regimes de funcionamento; 

 Produções da instalação: Capacidades instaladas, níveis de produção verificados no 
período da auditoria, previsões para anos futuros, Valor Acrescentado Bruto; 

 Consumo de energia elétrica, térmica e outras formas de energia: consumos de cada 
instalação, diagramas de consumos, consumos específicos, faturas;  

 Descrição dos principais setores, com indicação do tipo de energias utilizadas e os 
principais equipamentos nesses setores; 

 Principais infraestruturas energéticas existentes; 

 Geradores de energia existentes: capacidade, pressões, temperaturas, eficiências, 
consumos de combustíveis no período da auditoria; 

 Verificação dos consumos energéticos reais através de faturas energéticas (eletricidade, 
gás, gasóleo, etc) dos últimos 3 anos. 
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Segunda fase: Análise e tratamento dos elementos recolhidos 

 Análise das condições de funcionamento dos equipamentos de conversão e de utilização 
de energia. Análise das redes de transporte e distribuição de energia; 

 Estabelecimento de balanços de massa e de energia nos equipamentos principais; 

 Determinação dos consumos específicos de energia por tipo ou famílias de produto 
acabado, bem como das intensidades energéticas e carbónicas; 

 Identificação de eventuais medidas de racionalização e de economia de energia viáveis do 
ponto de vista técnico e económico; 

 Estimativa do potencial de economia de energia correspondente às medidas e aos 
investimentos identificados; 

 Descrição das medidas e dos investimentos necessários para obter eventuais economias 
potenciais, com identificação dos custos estimados (incluindo custos de investimento e 
custos de exploração) e avaliação da viabilidade económica dessas medidas e 
investimentos. Procurar-se-á aferir os custos de investimento através da realização de 
consultas de mercado, baseadas em especificações sumárias dos sistemas e equipamentos; 

 Elaboração de um relatório da auditoria contendo toda a informação e documentação 
produzida nesta fase. 

A fase de levantamento de dados em campo e sua análise posterior, é fundamental para se 
conseguir saber quais os consumos do edifício em estudo. Quando o valor dos consumos 
nominais específicos é superior ao consumo máximo de referência, imposto pelo RSECE, é 
necessário proceder a um plano de racionalização energética (PRE) no prazo de três meses 
após data de conclusão da auditoria energética.  

4.1.2   Determinação dos consumos nominais específicos e necessidade de PRE 

O consumo nominal específico traduz-se numa estimativa da energia utilizada para o 
funcionamento de edifício durante um ano tipo, por unidade de área ou por unidade de serviço 
prestado. Este valor, também pode ser designado por “Indicador de Eficiência Energética 
(IEE)” [30]. 

A verificação do cumprimento do requisito energético relacionado com o IEE para grandes 
edifícios de serviços existentes de forma a averiguar se é necessário um plano de 
racionalização energética, resume-se na Figura 4.1, abaixo apresentada.  

 



Estudo de viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de QAI de Edifícios de 
Serviços no âmbito do SCE/RSECE – DL 78 e 79/2006  

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Esquema representativo da necessidade (ou não) do Plano de Racionalização 
Energética 

Ou seja, inicialmente calcula-se o índice de eficiência energética real através da média do 
valor das faturas de energia dos últimos três anos do edifício em estudo e faz-se a comparação 
com os valores de referência apresentados no RSECE para a tipologia respetiva de edifícios 
existentes.  

 

 

Caso o valor real seja superior ao de referência é necessário proceder a uma simulação 
dinâmica do edifício em questão, de forma a obter o IEEreal,simulação. 

Independentemente de o edifício necessitar ou não do Plano de Racionalização Energética 
após averiguação das faturas, é obrigatório proceder a uma simulação dinâmica para 
determinação do Índice de Eficiência Energética Nominal caso se pretenda obter a classe 
energética do mesmo. 

A simulação dinâmica é um método de análise do desempenho energético que permite avaliar, 
de uma forma quantitativa, os consumos potenciais de energia do edifício e dos seus sistemas 
para determinadas condições de utilização e funcionamento dos mesmos. Com a simulação 
dinâmica pode-se determinar também aspetos como as necessidades de aquecimento e 
arrefecimento de um edifício, os ganhos internos provenientes da sua utilização e dos 
elementos exteriores, as perdas pela envolvente, a desagregação dos consumos a diferentes 
níveis (por exemplo por utilização, por espaço ou por tipo de combustível), entre outros. 
Constitui, por isso uma importante ferramenta para ensaio de diferentes soluções de projeto e 
de alternativas na operação e gestão do funcionamento de edifícios. 

As principais etapas da simulação dinâmica para determinação do IEE nominal de um grande 
edifício existente é: calibração de simulação, simulação dos consumos nominais, 
determinação do IEE nominal. 
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1ª Etapa – Calibração do modelo de simulação: é a caracterização do edifício/Fração 
Autónoma, usando todos os elementos que respeitam às condições reais de funcionamento do 
mesmo (ocupação, equipamentos, iluminação, setpoints…). Obtenção, por meio de simulação 
dinâmica, do consumo de energia total (por forma de energia) e a desagregação desses 
consumos por utilização final. A diferença destes consumos não deve ter um desvio superior a 
10% do faturado e do observado por auditoria energética referente à desagregação por 
utilização final. Para calibração do modelo de simulação deve ser usado, de preferência, o 
ficheiro climático com dados referentes ao(s) ano(s) a que respeitam as faturas energéticas e 
auditoria energética. 

2ª Etapa – Simulação dos consumos nominais: mantendo o edifício e os sistemas de 
climatização e controlo, caracterizado de acordo com o passo anterior, substituir as condições 
reais de funcionamento pelas condições nominais nomeadamente substituição dos perfis reais 
(ocupação, equipamentos e iluminação) pelos perfis e densidades de referência, de acordo 
com o Anexo XV do RSECE. Obtenção das necessidades nominais de energia, contemplando 
as diferentes formas de energia, de acordo com os perfis nominais, para as diferentes 
utilizações finais. 

3ª Etapa – Determinação do IEE nominal: aplicar metodologia de cálculo para determinar o 
IEE nominal de acordo com o exposto no Anexo IX [30]. 

Segundo o Anexo IX do RSECE, o IEE é calculado a partir dos consumos efetivos de energia 
de um edifício durante um ano, convertidos, utilizando os fatores de conversão para uma base 
de energia primária [15]. 

O IEE é calculado pela seguinte fórmula: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑉𝑉 +
𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐴𝐴𝑃𝑃

  (4.1) 

em que: 

IEE – indicador de eficiência energética (kgep/m2.ano); 

IEEI – indicador de eficiência energética de aquecimento (kgep/m2.ano); 

IEEV – indicador de eficiência energética de arrefecimento (kgep/m2.ano); 

Qout – consumo de energia não ligado aos processos de aquecimento e arrefecimento 
(kgep/ano); 

Ap – área útil de pavimento (m2). 

Por sua vez: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑄𝑄𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐴𝐴𝑝𝑝

× 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐼𝐼  (4.2)    𝑒𝑒     𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑉𝑉 =
𝑄𝑄𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐴𝐴𝑝𝑝

× 𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉  (4.3) 

em que: 

Qaq – consumo de energia de aquecimento (kgep/ano); 

FCI – fator de correção do consumo de energia de aquecimento; 

Qarr – consumo de energia de arrefecimento (kgep/ano); 

FCV – fator de correção do consumo de energia de arrefecimento. 



Estudo de viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de QAI de Edifícios de 
Serviços no âmbito do SCE/RSECE – DL 78 e 79/2006  

 

49 

Para o cálculo dos fatores de correção do consumo de energia de aquecimento e de 
arrefecimento, adota-se, como região climática de referência, a região I1-V1 norte, 1000 
graus-dia de aquecimento e 160 dias de duração da estação de aquecimento.  

A correção da energia de aquecimento (FCI): 

𝐹𝐹𝐶𝐶𝐼𝐼 =
𝑁𝑁𝐼𝐼1
𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼

 (4.4) 

em que: 

NI1 – necessidades máximas de aquecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas para o 
edifício em estudo, como se estivesse localizado na zona de referência I1 (kWh/m2.ano); 

NIi – necessidades máximas de aquecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas para o 
edifício em estudo, na zona onde está localizado o edifício (kWh/m2.ano). 

Correção da energia de arrefecimento (FCV): 

𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉 =
𝑁𝑁𝑉𝑉1

𝑁𝑁𝑉𝑉𝐼𝐼
 (4.5) 

em que: 

NV1 – necessidades máximas de arrefecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas para o 
edifício em estudo, como se estivesse localizado na zona de referência I1–V1 (kWh/m2.ano) 

NVi – necessidades máximas de arrefecimento permitidas pelo RCCTE, calculadas para 
edifícios em estudo, na zona onde está localizado o edifício (kWh/m2.ano). 

Os valores dos fatores de conversão têm em conta as diferenças de necessidades de 
aquecimento ou de arrefecimento derivadas da severidade do clima, corrigidas pelo grau de 
exigência na qualidade da envolvente aplicável a cada zona climática, mesmo que o edifício 
não esteja sujeito às exigências do RCCTE. 

Após determinação do IEE nominal, faz-se a comparação com o IEE de referência (Tabela 
4.1) para a tipologia do edifício em estudo de forma a verificar se é necessário o Plano de 
Racionalização energética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: adaptado de RSECE 

Tabela 4.1 – Valores limite dos consumos globais específicos dos edifícios de serviços existentes 
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Após comparação dos valores, caso o IEE nominal superior ao IEE de referência é necessário 
proceder a um Plano de Racionalização Energética. 

4.1.3   Classe Energética 

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, ver Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os modelos de certificação e classe energética foram definidos pelo despacho n.º10250/2008 
de 8 de Abril. Existem três tipos de certificados: Tipo A, Tipo B e Tipo C e cinco tipos de 
edifícios ou frações. Na Tabela 4.2, encontra-se de forma sucinta a descrição de cada tipo de 
certificado.  

Tabela 4.2 – Tipos de certificado a emitir para cada tipo de edifício 

Tipo de 
DCR/CE 

Tipo de Edifício ou 
Fração Descrição 

Tipo A Habitação sem 
climatização (HsC) 

Edifícios de habitação no âmbito do RCCTE que não 
disponham de sistemas de climatização ou que 
disponham de sistemas de climatização de potência 
térmica igual ou inferior a 25 kW 

 

Pequeno edifício de 
serviços sem 
climatização 

(PESsC) 

Edifícios de serviços no âmbito do RCCTE, de área 
igual ou inferior a 1000 m2 (*), que não disponham de 
sistemas de climatização ou que disponham de sistemas 
de climatização de potência térmica igual ou inferior a 

25 kW 

Tipo B 

Pequeno edifício de 
serviços com 
climatização 

(PEScC) 

Edifícios de serviços no âmbito do RSECE, de área 
igual ou inferior a 1000 m2 (*), que disponham de 
sistemas de climatização de potência térmica superior a 
25 kW 

 Grande edifício de 
serviços (GES) 

Edifícios de serviços no âmbito do RSECE, de área 
superior a 1000 m2 (*) 

Tipo C Habitação com 
climatização (HcC) 

Edifícios de habitação no âmbito do RSECE, que 
disponham de sistemas de climatização de potência 
térmica superior a 25 kW 

Figura 4.2 – Classes energéticas SCE 
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(*) 500 m2 no caso de centros comerciais, hipermercados, supermercados e piscinas 
aquecidas. 

A classe energética para os edifícios ou frações autónomas que sejam objeto de Declaração de 
Conformidade Regulamentar (DCR) ou Certificação Energética (CE) dos Tipos A ou C é 
determinada através da seguinte fórmula: 

𝑅𝑅 =
𝑁𝑁𝑜𝑜𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑜𝑜

 (4.6) 

 onde: 

Ntc – valor das necessidades anuais globais estimadas de energia primária para climatização e 
águas quentes;  

Nt – valor limite máximo regulamentar para necessidades anuais globais de energia primária 
para climatização e águas quentes. 

Na Tabela 4.3, apresenta-se a escala utilizada na classificação energética deste tipo de 
edifícios. 

Tabela 4.3 – Classe energética para edifícios incluídos no Tipo A e C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de ADENE (Consultado em 17/04/2012) 

A classe energética para edifícios ou frações autónomas de edifícios, tanto novos como 
existentes no âmbito do SCE, que sejam objeto de DCR ou CE do Tipo B, é determinada com 
base nas seguintes variáveis: 

 Valor do Indicador de eficiência energética obtido na base dos padrões nominais de 
utilização definidos no Anexo XV do Decreto-Lei 79/2006 de 4 de Abril (IEEnom) é 
calculado de acordo com o previsto no Anexo IX do mesmo decreto; 

 Valor do IEE de referência para edifícios novos (IEEref,novos), conforme definido no 
Anexo XI do mesmo decreto; 

 Valor do parâmetro S, é definido como a soma dos consumos específicos para 
aquecimento, arrefecimento e iluminação. É um valor de referência para edifícios novos e 
pode ser observado na Tabela 4.5. 

Na Tabela 4.4, apresenta-se a escala utilizada na classificação energética deste tipo de 
edifícios. 
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Tabela 4.4 – Classe energética para edifícios do Tipo B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: adaptado de ADENE (Consultado em 17/04/2012) 

O valor de S encontra-se definido na tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Valor de S para determinação da classe energética  

  

Aquecimento + 
Arrefecimento Só aquecimento 

IEEreferencia S IEEreferencia S 
Hipermercados 110 58 93 49 
Vendas por Grosso 35 18 27 13 
Supermercados 70 30 55 23 
Centros Comerciais 95 60 58 36 
Pequenas lojas 35 26 31 21 
Restaurantes 120 33 120 31 
Pastelarias 140 58 122 31 
Pronto a comer 170 52 159 31 
Hotéis de 4 ou mais estrelas 45 24 30 14 
Hotéis de 3 ou menos estrelas 25 18 19 12 
Cinemas e teatros 10 6 7 3 
Discotecas 40 17 17 7 
Bingos e Clubes Sociais 15 11 14 10 
Clubes desportivos com piscina 25 17 17 14 
Clubes desportivos sem piscina 20 16 17 14 
Escritórios 35 15 30 12 
Sedes de bancos e Seguradoras 45 19 28 16 
Filiais de Bancos e Seguradoras 35 19 26 14 
Comunicações 30 16 28 14 
Bibliotecas 15 12 11 8 
Museus e Galerias 15 11 10 6 
Tribunais, Ministérios e Câmaras Municipais 15 11 14 10 
Estabelecimentos Prisionais 20 13 17 10 
Estabelecimentos de Ensino 15 10 13 8 
Estabelecimentos de Saúde com Internamento 40 18 31 14 
Estabelecimentos de Saúde sem Internamento 30 14 21 9 

Fonte: adaptado do Despacho nº10250/2008 de 8 de Abril 2008 [31] 
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4.1.4   Periodicidade das Auditorias Energéticas 

No âmbito da certificação energética, a periodicidade das auditorias aos diferentes tipos de 
sistemas encontra-se apresentado na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 – Periodicidade das Auditorias Energéticas aos diferentes tipos de sistemas 

Tipo de Sistema Tipo de 
Combustível 

Potência nominal 
(kW) 

Idade do Sistema de 
Aquecimento em 4 
de Julho de 2006 

(anos) 

Inspecção 
Pontual a partir 

de… 

Periodicidade 
de inspecções 

(anos) 

Caldeiras 

Combustível 
líquido ou sólido 20 < 𝑃𝑃 ≤ 100 - 1 Janeiro 2009 6  

Combustível 
líquido ou sólido 100 < 𝑃𝑃 ≤ 500  - 1 Janeiro 2009   2 

Combustível 
líquido ou sólido 𝑃𝑃 > 500  -  1 Janeiro 2009  1 

Combustível 
gasoso 100 < 𝑃𝑃 ≤ 500  - 1 Janeiro 2009   3 

Combustível 
gasoso 𝑃𝑃 > 500  - 1 Janeiro 2009   2 

Sistemas de 
Aquecimento - 

  

P > 15  

 > 15 Até 4 Julho 
2009  

De acordo com 
a potência 
nominal da 

caldeira  

< 15  

Até 6 meses 
após o decurso 

de 15 anos 
desde a data da 
sua entrada em 
funcionamento  

De acordo com 
a potência 
nominal da 

caldeira  

Equipamentos de 
ar condicionado 

- 12 < 𝑃𝑃 ≤ 100  - 1 Janeiro 2009 3  
- 𝑃𝑃 > 100  - 1 Janeiro 2009  1  

Fonte: adaptado do RSECE [15] 
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4.2 Auditoria à QAI 

As auditorias à qualidade do ar interior são de extrema importância para o edifício em estudo, 
visto que se verifica e analisa as condições do ar onde os seus ocupantes permanecem. Uma 
reduzida QAI pode ter consequências graves ao nível de efeitos sobre a saúde, mais 
concretamente doenças respiratórias e de pele, alergias e doenças crónicas. Esta análise é de 
grande importância, visto que o objetivo é beneficiar (ou não prejudicar) o bem-estar das 
pessoas. 

No âmbito das Auditorias à QAI para edifícios de serviços existentes dotados de sistemas de 
climatização com potência superior ao valor limite de 25 kW, utiliza-se a Nota Técnica NT-
SCE-02 como referência para efetuar as referidas auditorias. É a metodologia utilizada para 
auditorias periódicas QAI em edifícios de serviços existentes no âmbito do RSECE. Esta nota 
técnica foi descrita do ponto 2.4.2. (Legislação aplicável em Portugal) da presente dissertação. 

4.2.1   Fases da Auditoria QAI  

Numa primeira fase, o perito qualificado (PQ) deverá preparar e planear a auditoria QAI ao 
edifício em estudo, deverá:  

 Recolher toda a informação relevante sobre o edifício ou fração autónoma e seus 
sistemas; 

 Realizar uma visita preliminar ao edifício ou fração autónoma e seus sistemas; 

 Verificar o nível de CO2 no interior e no exterior; 

 Pré-avaliar as condições de higiene e de manutenção do sistema AVAC. 

O PQ deve pedir ao proprietário do edifício a respetiva memória descritiva do sistema de 
AVAC e peças desenhadas atualizadas, as telas finais dos traçados das várias redes de fluidos 
bem como os esquemas de princípio de funcionamento, incluindo comando e controlo dos 
equipamentos de AVAC. Deverá também registar o número de ocupantes e padrão de 
ocupação dos diferentes tipos de espaços. 

Posteriormente, realiza-se a auditoria à QAI, que tem como principais pontos fundamentais: 

 Mediar as concentrações de poluentes definidos no DL n.º79/2006 nos diferentes 
espaços; 

 Avaliar as condições de higiene e capacidade de filtragem dos sistemas de AVAC;  

Para se efetuar a amostragem e medição das concentrações dos poluentes é necessário 
identificar as zonas e locais a monitorizar no edifício ou fração autónoma e, em cada zona, o 
número mínimo de pontos de medição e a sua localização [18]. 

4.2.2   Poluentes a medir  

Na Tabela 4.7, encontram-se listados os poluentes e as concentrações máximas de referência 
que devem ser medidos no interior dos edifícios de forma a verificar a conformidade no 
âmbito das auditorias periódicas previstas no RSECE.  
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Tabela 4.7 – Concentrações máximas de referência de poluentes no interior dos edifícios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nota técnica NT-SCE-02 (Consultado em 18/04/2012) 

Nota: Nas zonas de Portugal onde exista predominância de pedra granítica, a regulamentação 
obriga a que se faça a medição das concentrações do gás radão de forma a verificar se estão 
dentro dos limites regulamentares [18]. 

4.2.3   Zonas de medição 

Nas auditorias à QAI, o edifício ou fração autónoma objeto de análise, deve ser agrupado em 
zonas de medição nas quais deve ser feita pelo menos uma medição de cada parâmetro 
exigido. 

Na definição das zonas de medição no edifício, devem ser aplicados os seguintes critérios: 

 Os espaços a agrupar na mesma zona devem possuir a mesma estratégia de distribuição 
de ar e serem servidos pela mesma Unidade de Tratamento de Ar (UTA) ou, na ausência 
de UTA´s, pelo mesmo sistema de ventilação. Devem ainda apresentar: 

– Semelhantes tipos e níveis de atividades, de cargas térmicas e de fontes de emissões de 
poluentes; 

– Compartimentação e organização dos espaços semelhantes; 

 Constituem ainda zonas distintas de medição os espaços dentro de uma zona em relação 
aos quais existem registos semelhantes de reclamações/queixas, bem como espaços com 
características semelhantes onde existam ocupantes mais suscetíveis [18]. 

4.2.4   Número mínimo de pontos de amostragem/medição em cada zona 

Posteriormente à definição das zonas de medição, calcula-se o número mínimo de pontos de 
medição a considerar em cada uma delas, que se calcula através da seguinte fórmula, 
arredondando para a unidade: 

𝑁𝑁𝐼𝐼 = 0,15 ×�𝐴𝐴𝐼𝐼   (4.7) 
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onde: 

Ni – número de pontos de medida na zona i (Ni ≥1); 

Ai – área da zona i, em m2. 

Notas: 

 Os pontos de medida devem ser escolhidos de forma aleatória; 

 Nos locais servidos por Água Quente sanitária, como é o caso de chuveiros, propícios à 
criação de fungos e bactérias deve-se determinar o Ni através da seguinte expressão, 
arredondada às unidades: 

𝑁𝑁𝐼𝐼 = 0,75 × �𝑁𝑁𝑜𝑜   (4.8) 
onde: 
Nt – número de terminais de rede na zona em apreço 

 No que respeita à Legionella, a seleção dos pontos de amostragem incide 
preferencialmente sobre os chuveiros que não tenham funcionamento diário e que 
correspondam ao trajeto mais longo desde o local de produção da AQS; 

 No caso do radão, os pontos de medida devem ser distribuídos pelos três pisos habitados 
de menor cota, de acordo com a seguinte expressão, arrendada para as unidades: 

𝑁𝑁𝑗𝑗 =
𝐴𝐴𝑗𝑗

300 × 𝑗𝑗   (4.9) 

onde: 

Nj – número mínimo de pontos de medida no piso de índice j 

Aj – área do piso j, em m2 

j – Índice de numeração do piso, desde o piso habitado de menor cota (j=1) até o máximo de 
j=3. 

Caso o número de pisos habitados parcial ou totalmente subtérreos seja superior a 3, deve 
garantir-se o mínimo de um ponto de medição em cada um deles, de preferência nos espaços 
próximos dos muros de contenção de terras. 

As medições dos poluentes devem ser realizadas em períodos representativos do perfil normal 
de ocupação, utilização ou funcionamento do edifício, de forma as medições corresponderem 
à maior aproximação da realidade. Normalmente, deveram efetuar-se as medições após duas a 
três horas de utilização do edifício em estudo [18].  

4.2.5   Periodicidade das Auditorias QAI 

A periodicidade das auditorias da QAI é definida conforme a tipologia dos edifícios: 

 De 2 em 2 anos no caso de edifícios ou locais que funcionem como estabelecimentos de 
ensino ou qualquer tipo de formação, desportivos e centros de lazer, creches, infantários 
ou instituições e estabelecimentos para permanência de crianças, centros de idosos, lares 
e equiparados, hospitais, clínicas e similares; 

 De 3 em 3 anos no caso de edifícios ou locais que alberguem atividades comerciais, de 
serviços, de turismo, de transportes, de atividades culturais, escritórios e similares; 

 De 6 em 6 anos os restantes edifícios, quando abrangidos pelo RSECE [32]. 
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4.3 Plano de manutenção 

Segundo o RSECE, todos os sistemas energéticos dos edifícios, ou frações autónomas, devem 
ser mantidos em condições adequadas de operação para garantir o respetivo funcionamento 
otimizado e permitir alcançar os objetivos pretendidos de conforto ambiental, de QAI e de 
eficiência energética. 

Todas as instalações e equipamentos incluídos no RSECE, devem possuir um Plano de 
Manutenção Preventiva que estabeleça claramente as tarefas de manutenção previstas, o qual 
deve ser elaborado e mantido permanentemente atualizado sob responsabilidade de técnicos 
com as qualificações e competências adequadas. 

No plano de manutenção preventiva “PMP” devem constar: 

 Identificação completa do edifício e sua localização; 

 Identificação e contatos do técnico responsável; 

 Identificação e contatos do proprietário e, se aplicável, do locatário; 

 A descrição e caracterização sumária do edifício e dos respetivos compartimentos 
interiores climatizados, com a indicação expressa: 
– Tipo de atividade nele habitualmente desenvolvida; 
– Número médio de utilizadores; 
– Área climatizada total; 
– Potência térmica total; 

 Descrição detalhada dos procedimentos de manutenção preventiva dos sistemas 
energéticos e da otimização da QAI; 

 Periodicidade das operações de manutenção preventiva e de limpeza; 

 O nível de qualificação profissional dos técnicos que as devem executar; 

 O registo das operações de manutenção realizadas, com a indicação do técnico que a 
realizou e dos resultados obtidos com eventuais comentários; 

 Registo das análises periódicas da QAI, com indicação do técnico que as realizou; 

 Definição das grandezas a medir para posterior constituição de um histórico do 
funcionamento da instalação [15]. 

Para realizar ações de manutenção de sistemas AVAC é necessário ter credenciação técnica 
obrigatória. 

Existem três tipos de técnicos credenciados para executar as funções de manutenção, os TRF, 
TIM e TQAI, ver Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 – Técnicos credenciados para manutenção de instalações AVAC 

Técnicos  Instalações AVAC Descrição 

TQAI 

(Técnico QAI) 
Todos os sistemas 

Anexo A 

TIM 

(Técnico de instalações e 
manutenção de sistemas 
de climatização e de QAI) 

II 𝑃𝑃𝑚𝑚 ≤ 100 𝑘𝑘𝑊𝑊 

III 𝑃𝑃𝑚𝑚 > 100 𝑘𝑘𝑊𝑊 

TRFpi 

(Técnico responsável pelo funcionamento 
de pequenas instalações) 

𝑃𝑃𝑚𝑚 ≤ 100 𝑘𝑘𝑊𝑊 

TRF 

(Técnico Responsável pelo Funcionamento) 

  

𝑃𝑃𝑚𝑚 > 100 𝑘𝑘𝑊𝑊 

Fonte: adaptado de ADENE (Consultado em 17/04/2012) 
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5 Caso de estudo e medidas de melhoria 
No presente capítulo é apresentado um caso de estudo de um edifício de serviços existente, no 
qual se analisa todo o procedimento utilizado na auditoria energética e de qualidade de ar 
interior. De forma a cumprir os objetivos propostos para a dissertação vai-se proceder à 
apresentação de diversas medidas de melhoria a adotar tendo em vista à sua viabilidade de 
implementação e consequentemente diminuição do consumo energético global do edifício. 

Devido a confidencialidade de informação, não foi possível identificar o edifício, nem utilizar 
dados que de certa forma o identificassem. 

5.1 Auditoria Energética 

As visitas de peritagem ao edifício estudado, foram realizadas nos dias 9,13,16 e 29 de 
Dezembro de 2011.  

5.1.1   Características Gerais do Edifício 

O edifício em análise, encontra-se instalado no distrito de Coimbra (ver Figura 5.1). É 
utilizado em grande parte como edifício de serviços do tipo administrativo, no entanto, 
existem alguns espaços reservados a atividades letivas. 

 

 

 

 

 

 

 

O edifício estudado, localiza-se no concelho de Coimbra, encontra-se implantado a uma 
distância à costa superior a 5 km (cerca de 39 km), a uma altitude de cerca de 74 m, na zona 
climática I1-V2N, correspondendo-lhe os dados climáticos da Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Dados climáticos 

Nº graus dia para 
20ºC [Inverno] 

Duração estação 
aquecimento [Meses] 

Temperatura exterior de 
projeto, Verão [ºC] 

Amplitude térmica 
Verão 

1460 6 33 13 

Figura 5.1 – Edifício estudado encontra-se instalado no distrito de Coimbra 
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Este insere-se na categoria de Grande Edifício de Serviços (GES) Existente, no âmbito do 
RSECE e do SCE. Possui uma área útil total de 5619 m2, distribuída por duas utilizações 
distintas: 3369 m2 para escritórios e 2250 m2 para estabelecimento de ensino. 

Dispõe ainda de parque de estacionamento com 1998 m2 e um espaço considerado armazém 
com 245 m2. Há ainda diversas zonas técnicas e espaços comerciais destinados à exploração 
por outras entidades (constituindo frações autónomas independentes), consideradas como 
espaços não úteis (ENU’s). 

Na Tabela 5.2, apresenta-se uma tabela resumo com dados do edifício estudado.   

Tabela 5.2 – Dados gerais do Edifício 

Edifício Pertencente ao Distrito de Coimbra 
Localização Coimbra 

Tipologia do edifício Escritórios, Estabelecimentos de Ensino, Armazém, Parque de 
Estacionamento. 

Área 

Escritórios 3,369 m2 
Estabelecimentos de Ensino 2,250 m2 

Armazém 245 m2 
Parque de Estacionamento 1998 m2 

Horário de 
funcionamento 

Escritórios 
09h00 às 17h30 
5 dias/semana 

Estabelecimentos de Ensino Calendário estipulado anualmente 
Parque de Estacionamento 10h/dia – Segunda a Sexta 

O edifício encontra-se implantado numa encosta, em que a fachada principal é voltada para 
Sul.  

Este é composto por cinco pisos: 

 O piso 0 é composto pela entrada, áreas de circulação, armazéns e parte do 
estacionamento;  

 O piso 1 é composto por três auditórios, receção, instalações sanitárias, áreas de 
circulação, arrumos e parte do estacionamento; 

 O piso 2 é composto por auditório principal, gabinetes, áreas de circulação, arquivos, 
salas de reuniões e cafetaria; 

 O piso 3 é composto por gabinetes, áreas de circulação, instalações, arrumo, arquivo, 
salas de reuniões e sala de formação;  

 O piso 4 é composto por gabinetes, salas de reuniões, instalações sanitárias e áreas de 
circulação; 

 O piso 5 é composto por gabinetes, sala de reuniões e áreas de circulação; 

5.1.2   Caracterização da envolvente do Edifício 

Na caracterização térmica da envolvente do Edifício tomou-se como referência as publicações 
do LNEC “ITE50 – Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos da Envolvente dos 
Edifícios” e o Decreto-Lei nº80/2006 [33]. 
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Durante o levantamento dimensional do edifício verificou-se que as dimensões medidas 
correspondiam com as dimensões do projeto de execução, pelo que, foram considerados os 
componentes e respetivas espessuras do projeto de execução. 

A caracterização da envolvente encontra-se descrita no anexo B. 

5.1.3   Utilização de Energia 

O edifício estudado utiliza como fontes de energia, a energia elétrica e o gás natural. O 
fornecimento de energia elétrica é feito em média tensão (MT), a partir de uma rede de 15 kV. 
O gás natural é utilizado no aquecimento ambiente. 

Para contabilização do consumo de energia elétrica e gás natural deste edifício, foi 
considerado o período de três anos, Novembro de 2008 até Outubro de 2011.  

5.1.3.1   Consumos e custo total do gás natural 

O gás natural é utilizado na caldeira de água quente para efetuar o aquecimento ambiente do 
edifício. Nas Tabela 5.3 indicam-se os valores relativos aos consumos de gás natural durante 
três anos. 

Tabela 5.3 – Consumos e custos mensais de gás natural - Nov. 2008 a Out. 2011 

 
Gás Natural 

Período m3 kWh € 
Nov. 2008 a Out. 2009  12694 149825 8069 
Nov. 2009 a Out. 2010 19116 226874 9296 
Nov. 2010 a Out. 2011 13259 158255 9381 

O consumo de gás natural é essencialmente utilizado nos meses de Inverno, que corresponde 
ao período de aquecimento. Na Figura 5.2, demonstra-se o consumo mensal de gás natural ao 
longo dos três anos e pode-se constatar que não existe qualquer consumo de Junho a Outubro.  
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Figura 5.2 – Evolução mensal dos consumos de gás natural - Nov. 2008 a Out. 2011 
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5.1.3.2   Consumos e custo total de energia elétrica 

A faturação de energia elétrica foi efetuada no âmbito do SEP (Sistema Elétrico Público) 
através da EDP Serviço Universal, S.A., segundo o tarifário de MT, longas utilizações, tarifa 
tetra-horária e ciclo de contagem diário. 

Nas Tabelas 5.4 indicam-se os valores relativos aos consumos e custos anuais de energia 
elétrica, com a repartição dos consumos de energia ativa pelos diferentes períodos horários 
(hora de ponta, horas de cheia, horas de vazio e de super vazio), verificados de Novembro de 
2008 até Outubro de 2011. Apresentam-se também os valores das horas de ponta e os 
consumos de energia reativa. 

Tabela 5.4 – Consumos e custos mensais de energia elétrica - Nov. 2008 a Out. 2011 

  Energia Ativa (kWh) Energia Reativa (kVArh) Custo 

Período Total HP HC HVN HSV F.HV C.HFV € €/MWh 

Nov. 2008 a Out. 2009  388092 71504 205734 67874 42980 303 45082 38888 1203 

Nov. 2009 a Out. 2010 394178 72561 215636 65251 39854 419 33843 40873 1249 

Nov. 2010 a Out. 2011 393672 71204 204187 72508 45773 1 5982 41341 1262 

Legenda: 
HP: horas de ponta  HC: horas cheias 
HSV: horas de super vazio  F.HV: fornecida nas horas de vazio 

HVN: horas de vazio normal  C. HFV: consumida nas horas fora de vazio 
   
Como se pode constatar na Figura 5.3, o consumo de energia elétrica varia ao longo dos três 
anos. No mês de Agosto e no mês de Outubro registou-se o menor e maior consumo, 
respetivamente. 
 

 
Figura 5.3 – Evolução mensal dos consumos de eletricidade - Nov. 2008 a Out. 2011 
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5.1.3.3   Características da energia 

Na Tabela 5.5, indicam-se os fatores de conversão de unidades das diversas fontes de energia 
e o respetivo custo unitário médio verificado durante os períodos em análise. 

Tabela 5.5 – Características da energia elétrica 

 
Energia Elétrica Gás Natural 

Conversão de Unidades 0,290 kgep/kWh 0,086 kgep/kWh 

Custo Nov. 2008 a Out. 2009 
0,100 €/kWh 0,636 €/m3 
0,346 €/kgep 0,054 €/kWh 

  0,626 €/kgep 

Custo Nov. 2009 a Out. 2010 
0,104 €/kWh 0,486 €/m3 
0,358 €/kgep 0,041 €/kWh 

  0,476 €/kgep 

Custo Nov. 2010 a Out. 2011 
0,100 €/kWh 0,708 €/m3 
0,346 €/kgep 0,059 €/kWh 

  0,689 €/kgep 

5.1.3.4   Repartição dos consumos de energia 

Foram efetuadas medições dos consumos elétricos dos diferentes dispositivos do edifício em 
estudo aquando da auditoria energética. Apresenta-se na Tabela 5.6 a repartição do consumo 
de energia elétrica do edifício, tendo como referência os consumos de energia elétrica e gás 
natural desde Novembro de 2008 até Outubro de 2011.  

Tabela 5.6 – Repartição do consumo de energia do edifício 

 Energia Elétrica Gás Natural 

 kWh/ano % m3 kWh/ano % 

Consumo do edifício 391689 68,7 15023 178318 31,3 

Edifício 229802 40,3 0 0 0 
Iluminação interior 121844 21,4 - - - 
Iluminação exterior 9764 1,7 - - - 

Banco 17002 3 - - - 
Ascensores 8018 1,4 - - - 

Maq. Distribuição (Bar) 2632 0,5 - - - 
Outros equipamentos (inclui servidor) 70542 12,4 - - - 

AVAC 161887 28,4 15023 178318 31,3 
Chiller + Bombas do chiller e caldeira 20732 3,6 - - - 

Caldeira - - 15023 178318 31,3 
AC´s Servidor 22100 3,9 - - - 

UTAS (Anfiteatros) 28821 5,1 - - - 
Ventiloconvectores 5973 1 - - - 

Ventiladores (VE´s e VI´s) 44926 7,9 - - - 
Aquecimento (equip. auxiliares) 39335 6,9    

Valor Total: 570007 kWh/ano 
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Na Figura 5.4, constata-se que o setor com maior representatividade é o AVAC, seguindo-se a 
iluminação interior, os outros equipamentos, o Banco, a iluminação exterior, os ascensores e 
por último as máquinas de distribuição do bar. 

Figura 5.4 – Repartição dos consumos de Energia 

 

5.1.4   Descrição/Pressupostos da Simulação Dinâmica 

A verificação do cumprimento dos requisitos RSECE obriga ao desenvolvimento de 
simulação dinâmica em software adequado e regulamentarmente reconhecido para o efeito. 
Para definição da geometria do edifício utiliza-se uma ferramenta de simulação dinâmica 
multizona (DesignBuilder/Energy Plus), tal como referenciado na norma ASHRAE 140-2004 
[34]. No Anexo C, encontra-se descrito a recolha efetuada das informações adstritas à 
caraterização da utilização energética do Edifício.  

Na Figura 5.5, pode-se observar o ambiente gráfico do DesignBuilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Ambiente gráfico do programa “DesignBuilder” 
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Para o desenvolvimento da Simulação Dinâmica Real, com vista à obtenção dos consumos de 
um ano do Edifício, foi necessário a realização de levantamentos exaustivos dos perfis de 
funcionamento, utilização e ocupação, bem como da quantidade e potência dos equipamentos 
e iluminação instalados espaço a espaço. 

5.1.5   Comparação de resultados Auditoria Energética VS Simulação Dinâmica 

Com base em todas as considerações anteriormente descritas, foi realizada a Simulação 
Dinâmica Real de consumos do Edifício, tendo-se obtido os seguintes resultados para um ano, 
desagregados pelas diversas parcelas energéticas. Estes valores são comparados com os da 
Auditoria Energética, ver Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 – Comparação Consumos Simulação Real VS Consumos Auditoria 

  CONSUMOS SIM 
REAL [kWh/ano] 

CONSUMOS 
AUDITORIA 

[kWh/ano] 
Diferença (%) 

  Eletricidade Gás Eletricidade Gás Eletricidade Gás 
Iluminação interior - úteis + não 

úteis 124627   121844   -2,28%   

Iluminação exterior 9764   9764   0,00%   
Banco 17002   17002   0,00%   

Ascensores 8018   8018   0,00%   
Máquinas Distribuição Bar 2580   2632   1,98%   

Outros equipamentos 70278   70542   0,37%   
AVAC             

Chiller + bombas do chiller e 
caldeira 19780   20732   4,59%   

Caldeira   151505   178318   15,04% 
AC´s servidor 22100   22100   0,00%   

UTA´S (Anfiteatros) 30060   28821   -4,30%   
Ventiloconvectores 6468   5973   -8,28%   
Ventiladores (Ve´s e 

Vi´s+UAP´S´s) 46538   44926   -3,59%   

Aquecimento (Equips auxiliares) 36120   39335   8,17%   
Totais 393335 151505 391689 178318 -0,42% 15,04% 

Valor Total [kWh/ano]: 544840 570007 4,41% 

 

Verifica-se que os valores dos consumos reais obtidos por simulação apresentam uma 
diferença que não ultrapassa 10% dos valores obtidos na auditoria energética, pelo que 
regulamentarmente, valida o modelo de simulação desenvolvido. 

De referir que em todas as parcelas energéticas a diferença entre resultados das duas 
metodologias é inferior ao limite estipulado, com exceção da relativa ao aquecimento. Esta 
diferença deve-se, presumivelmente, ao fato de se ter adotado o rendimento de catálogo da 
caldeira (97%), que poderá, por falta de manutenção ou deficiências da instalação, ser inferior 
neste momento. 

Na Figura 5.6, verifica-se que o maior consumidor de energia final é a caldeira, através da 
queima de gás natural, para climatização do edifício. 
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Figura 5.6 – Comparação consumos anuais entre auditoria energética e simulação real 

O IEEref ponderado do edifício em análise foi obtido por consulta do anexo X do DL 79/2006, 
que especifica os valores de IEE de referência para edifícios existentes para as tipologias 
escritórios e estabelecimentos de ensino superior e do anexo XI, para obtenção do IEE de 
referência para as tipologias de espaços complementares (estacionamentos e armazéns): 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟  𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐶𝐶 × 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐸𝐸𝐶𝐶 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝑇𝑇 × 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐸𝐸𝑇𝑇 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴 × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑇𝑇
 (5.1)    

= 24,95 𝑘𝑘𝑔𝑔𝑒𝑒𝑝𝑝/𝑚𝑚2.𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜 

Da simulação dinâmica real, após correção climática e ponderação entre as diversas 
tipologias, obtiveram-se então os seguintes resultados para o IEEreal do edifício, Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 – IEE’s reais por tipologia e respetivo IEE ponderado 

Tipologia Área [m2] IEEreal [kgep/m2.ano] 
Escritórios 3369 23,4 

Estabelecimento de Ensino 2250 11,44 
Armazém 245 0 

Estacionamento 1998 3,62 
IEEreal ponderado [kgep/m2.ano] 14,14 

 

Sendo o valor do IEEref ponderado para efeitos de verificação regulamentar de 24,95 kgep/m2.ano 
e o valor obtido da simulação dinâmica real – IEEreal ponderado de 14,14 kgep/m2

 pode-se 
concluir que o edifício se encontra regulamentar do ponto de vista energético. 

Na Tabela 5.9, encontram-se os diferentes IEE’s para verificação regulamentar do Edifício. 
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Tabela 5.9 – Valor dos diferentes IEE’s para verificação regulamentar do Edifício 

IEEref ponderado [kgep/m2.ano] 24,95 

IEEreal ponderado [kgep/m2.ano] 14,14 

IEEfaturas [kgep/m2.ano] 16,63 

 

5.1.6   Classificação Energética do Edifício 

Ao modelo de simulação dinâmica (validado pela auditoria energética) desenvolvido no 
programa DesignBuilder foram inseridos os perfis nominais, para nos termos regulamentares, 
obter a classificação energética do Edifício. 

Os IEE de referência e parâmetro S podem ser verificados na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 – Valores do IEE e S, por tipologia 

Tipologia Área 
[m2] Refª IEEref  S 

[kgep/m2.ano] [kgep/m2.ano] 
Escritórios 3369 ESC 35 15 

Estabelecimento de Ensino 2250 EE 15 10 
Espaços Complementares – Armazém (7h/dia 

– todos os dias) 245 ARM 15 5 

Espaços Complementares – Estacionamento 
(10h/dia – Segunda a Sexta) 1998 EST 12 4 

Total Ponderado 7862   22,81 10,46 

  

Após simulação dinâmica nominal, obtiveram-se os seguintes valores dos IEE’s, Tabela 5.11. 

Tabela 5.11 – IEE’s nominais por tipologia e respetivo IEE nominal ponderado 

Tipologia Área 
IEEnominal  

[kgep/m2.ano] 

Escritórios 3369 32,42 
Estabelecimento de Ensino 2250 28,89 

Armazém  245 13,55 
Estacionamento  1998 9,48 

IEEnominal ponderado [kgep/m2.ano] 24,99 

 

Obteve-se desta forma o IEEnom de 24,99 kgep/m2.ano e a classificação energética de C para o 
edifício em estudo. 
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Tabela 5.12 – Valores ponderados utilizados para o cálculo da classificação energética do edifício 

IEEnominal ponderado [kgep/m2.ano] 24,99 

IEEref ponderado [kgep/m2.ano] 22,81 

Sponderado [kgep/m2.ano] 10,46 

 

Na Tabela 5.13, pode-se verificar qual a classe correspondente ao edifício estudado. 
 

Tabela 5.13 – Classe do Edifício 

Classe 
Energética IEENOM [kgep/m2.ano] 

A+ 
  

24,99 ≤ 14,97 

A 14,97 < 24,99 ≤ 17,58 

B 17,58 < 24,99 ≤ 20,20 

B- 20,20 < 24,99 ≤ 22,81 

C 22,81 < 24,99 ≤ 28,04 

D 28,04 < 24,99 ≤ 33,27 

E 33,27 < 24,99 ≤ 38,50 

F 38,50 < 24,99 ≤ 43,73 

G 43,73 < 24,99 
  

 

Se este edifício fosse novo, não estaria regulamentar, visto que deveria ser no máximo B-, no 
entanto, não se aplica neste caso. 

Conclui-se, dos resultados obtidos, que o edifício está regulamentar, do ponto de vista 
energético, não sendo obrigado à implementação de Plano de Racionalização Energética. 
  

C 
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5.2 Auditoria QAI 

As visitas de peritagem, para medição de parâmetros e recolha de amostras decorram nos dias 
29 de Novembro e 5 de Dezembro de 2011. 

5.2.1   Dados e informação recolhidos na Auditoria QAI 

As informações detalhadas sobre o edifico, com é o caso das atividades nele exercidas, a taxa 
de ocupação e respetiva utilização, a identificação do tipo de equipamentos e as características 
relativas ao sistema AVAC já foram referidas no ponto 5.1, por isso, não se vai fazer 
referência. 

5.2.1.1    Reclamações/Queixas dos Ocupantes 

No edifício estudado, foram várias as reclamações dos ocupantes relacionadas com a 
Qualidade do Ar Interior, mas sobretudo, com a sensação de conforto térmico. Como já 
anteriormente foi referido, existia uma grande quantidade de aquecedores e ventoinhas que 
eram utilizadas para minimizar o desconforto sentido. 

Foram realizados inquéritos aos ocupantes, com o objetivo de identificar e avaliar essas 
queixas. Foram inquiridos 32 ocupantes, e obtiveram-se os seguintes resultados: 

– Cerca de 90% dos inquiridos dizia ter sofrido pelo menos um dos sintomas abaixo 
apresentados: 

 Ardor ou irritação nos olhos (20%); 

 Garganta seca e irritada (18%); 

 Tosse (28%); 

 Irritação no nariz (25%). 

– 57% dos inquiridos considera o conforto térmico no edifício inaceitável; 

– 28% dos inquiridos considera a Qualidade de Ar Interior no Edifício inaceitável; 

– O ambiente quente, elevada concentração de poeiras, ar pesado e seco, eram os aspetos mais 
reclamados pelos ocupantes relativamente ao ambiente interior.  

5.2.1.2   Condições higiénicas dos equipamentos e sistemas de climatização 

No decorrer das visitas efetuadas foi feita a análise às condições higiénicas e sanitárias dos 
equipamentos e sistemas instalados. Apresentam-se os aspetos mais relevantes: 

Potenciais fontes de legionella 

– Não existe sistema de Águas Quentes Sanitárias no Edifício; 

– Verificou-se que os tabuleiros de condensados de algumas das Unidades de Tratamento de 
Ar estavam secos, sem vestígios de acumulação de água e a rede dos condensados encontrava-
se em bom estado geral, como se verifica na Figura 5.7.  
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– Não foi detetado qualquer outro tipo de situação que potencialmente promova o 
desenvolvimento de Legionella; 

 

Grelhas, Difusores, Tetos e válvulas de extração 

– No edifício eram escassos os elementos terminais de difusão como grelhas e válvulas de 
extração, existentes apenas em espaços específicos como os auditórios, Figura 5.8. São 
utilizadas aberturas nos tetos falsos, em sanca, para as transferências de ar, aspeto 
particularmente preocupante para a QAI, visto que se desconhece o estado de limpeza dos 
tetos, aspeto agravado pelo facto de os acessos (alçapões) serem escassos; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Grelhas lineares e aberturas em sanca no teto falso 

Interior das máquinas e filtros/classe de filtragem 

Os filtros não identificavam a classe a que pertenciam, nem a norma segundo a qual terão sido 
classificados. 

Era necessário proceder à substituição dos pré-filtros, dado o estado em que se encontravam, 
das Unidades de Tratamentos de Ar, das Unidades de Ar Primário e dos Ventiloconvectores, 
ver Figura 5.9. 

Figura 5.7 – Tabuleiro de UTA e rede de condensados 
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Figura 5.9 – Estado de sujidade dos Pré-filtros 

O interior das unidades revelava sujidade acumulada e ausência de intervenções de limpeza 
recentes, quer nas baterias, quer nos registos de admissão / regulação do ar, quer nas caixas 
dos diferentes módulos, ver Figura 5.10. 

   

 

Interior das máquinas e filtros/classe de filtragem 

As admissões de ar novo e exaustão das unidades adstritas ao auditório grande estão 
demasiado próximas, como se pode verificar pela Figura 5.11. Existe uma chapa que 
pretenderá salvaguardar a separação dos fluxos, o que não parece ser suficiente para garantir 
essa separação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 – Admissão de Ar novo e Exaustão  

Figura 5.10 – Sujidade nas Unidades de Tratamento de Ar 
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As courettes onde se encontram instaladas as Unidade de Ar Primário (UAP’s) suscitaram 
dúvidas no que respeita à qualidade do ar admitido, ver Figura 5.12. Verificou-se que as 
captações eram feitas no interior dessa mesma courette, estando as condutas de admissão 
situadas abaixo da saída da courette. Como é habitual neste tipo de zonas técnicas, o nível de 
poeiras e sujidade acumulado é elevado. Não se conseguiu obter a informação se a extração 
do ar que atravessa as mesmas courettes, serão conduzidos até ao exterior, devidamente 
afastados das admissões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Unidade de Ar Primário 

A admissão de ar para as Unidades de Tratamento de Ar dos 3 anfiteatros é feita por 
depressão do interior das zonas técnicas onde se encontram instaladas, estando esses espaços 
em condições de higiene pouco indicadas à admissão de ar para introdução no edifício. 
Verificou-se que esses espaços eram utilizados para armazenamento de documentação, 
produtos de limpeza, entre outros, tornando-o inadequado à captação de ar novo, ver Figura 
5.13. 

 

 

Redes de Condutas 

Não foram encontradas quaisquer portas de visita nas condutas, por isso presume-se que 
carecem de avaliação da necessidade de se realizar a sua limpeza e desinfeção. Além da 
perigosidade resultante para a QAI da acumulação de sujidade nessas secções, este aspeto 
poderá contribuir para a diminuição dos caudais de ar desses ramais. 

 

Figura 5.13 – Zonas Técnicas de admissão de Ar novo 
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5.2.2   Monitorização dos parâmetros Físicos, Químicos e Microbiológicos 

Velocidade do ar na zona de conforto 

Foi medida a velocidade do ar na zona de conforto nos Anfiteatros, tendo-se obtidos valores 
abaixo do máximo permitido pelo RSECE de 0,2 m/s, de forma a existir conforto térmico dos 
ocupantes. 

Para monitorização dos parâmetros Físicos, Químicos e Microbiológicos, foi utilizada como 
orientação a NT-SCE-02. De seguida vai reunir-se de forma sucinta as informações dessa 
intervenção, nomeadamente, os pontos de medição/recolha, a sua localização/piso, critérios 
adotados, bem como o registo dos resultados obtidos e respetiva verificação regulamentar. 

5.2.2.1   Pontos de Medição 

As referidas medições realizaram-se nos dias 29 de Novembro e 5 de Dezembro de 2011. 

Assim, foram analisados 26 pontos distintos em diversas zonas e pisos do edifício, de forma a 
aproximar o máximo possível à realidade existente. Dos pontos medidos, 3 foram efetuados 
ao ar exterior, nomeadamente junto às tomadas de ar novo das Unidades de Tratamento de Ar. 

No anexo C, apresenta-se os pontos de medição de QAI (Tabela C.5 no anexo C). Nesta, 
identificam-se alguns dados importantes relativamente aos pontos medidos, como a sua 
ocupação/piso, ocupação no momento das medições, a Unidade de Tratamento de Ar que 
serve o espaço, o caudal de ar novo previsto em projeto e o caudal de ar novo mínimo 
regulamentar para edifícios no âmbito do SCE. 

Conclui-se após análise dos pontos de medição que a maioria dos espaços medidos não se 
encontra com os caudais de ar novo adequados à respetiva utilização. 

O facto de muitos dos espaços ter hoje uma utilização diferente da prevista em fase de projeto 
poderá justificar alguma desadequação do caudal de ar novo, na maioria dos espaços o caudal 
de projeto é inferior ao mínimo regulamentar atualmente exigido. 

5.2.2.2   Resultados Obtidos 

Dos resultados obtidos, salienta-se: 

Temperatura e Humidade Relativa 

Verificou-se na maioria dos pontos medidos as temperaturas interiores obtidas eram 
adequadas à estação do ano corrente (Outono, estação de aquecimento), com exceção de 
algumas situações, concretamente: 

– Num espaço específico, onde as temperaturas registadas eram bastante baixas, próximas às 
do exterior. Por um lado, nestes espaços não existe climatização e, por outro lado, as 
medições foram efetuadas às primeiras horas da manhã. 

– Nos pontos 13,14 e 23 as temperaturas medidas eram demasiado elevadas para a estação do 
ano, em especial no caso da Sala dos Professores (T=25,5ºC). Estes valores de temperatura 
podem justificar algum desconforto, visto que, a temperatura exterior registadas na altura era 
na ordem os 15ºC. 

A humidade relativa medida na generalidade das situações apresentava valores aceitáveis.  
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Partículas Suspensas (PM10) 

Face às condições do ar captado do exterior (captado por depressão de zonas técnicas e 
courettes) e ao ambiente exterior envolvente, próximo de um pinhal, é de registar a 
conformidade das concentrações de partículas suspensas (PM10) obtida, demonstrando que a 
filtragem das Unidade de Tratamento de Ar, apesar do estado em que se encontra, 
desempenha o seu papel. 

Dióxido de Carbono (CO2) 

Verificou-se que em vários espaços se excede o limite da concentração de CO2, sendo a 
maioria servido por Unidades de Ar Primário localizadas na mesma prumada (uma das 
courettes onde se identificou com deficiências nas captações de ar novo e más condições de 
limpeza). 

A desadequação do caudal de ar novo às instalações do edifício é um fator de relevância que 
provocará o aumento das concentrações de CO2. 

A elevada concentração de CO2 que se registou num dos auditórios, deve-se, eventualmente, 
ao deficiente funcionamento do sistema de regulação dos registos que promovem a admissão 
de ar novo e recirculação das Unidades de Tratamento de Ar (a abertura do registo de ar novo 
poderá não estar a acontecer ou não ser suficiente para garantir a salubridade do ar). Outra 
causa para este efeito poderá estar na recirculação resultante da demasiada proximidade entre 
a extração e admissão de ar novo, anteriormente referida. 

Formaldeído (CHOH) 

Foram obtidos valores superiores aos regulamentares em vários espaços, no entanto, na sua 
maioria alimentados a partir de UAP’s da prumada que se detetou também excesso de CO2. 

Bactérias 

Foram obtidos valores superiores aos regulamentares em 4 espaços de diferentes pisos, 
servidos por diferentes UAP’s, no entanto, todas instaladas na mesma prumada, já 
anteriormente referida. Estando, inclusive, em situação de perigosidade elevada nos pontos 6, 
14 e 21, pelo facto de a concentração obtida ser superior à do exterior em mais de 300 
UFC/m3 (é verificada a condição específica CMAXT>Cext+300). 

Fungos 

Só na medição efetuada junto à captação de ar novo da zona III, na sala técnica onde se 
encontra instalada a Unidade de Tratamento de Ar do anfiteatro B, a concentração ultrapassou 
o limite regulamentar imposto para espaços interiores. 

5.2.3 Verificação da conformidade regulamentar 

Outros – Monóxido de Carbono, Ozono, COV’s 

Nenhum destes parâmetros apresentou resultados próximos dos limites regulamentares. 

Devido aos resultados obtidos, o edifício encontra-se não regulamentar do ponto de vista da 
Qualidade do Ar Interior, visto que, foram ultrapassados os limites estabelecidos de diversos 
parâmetros regulamentares. 

Existirá um problema associado à captação de ar novo numa das courettes/prumada, já que 
nos espaços analisados e alimentados de ar novo tratado nas Unidades de Ar Primário 
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instaladas nessa prumada foram ultrapassados os limites de CO2, formaldeídos e 
concentrações de bactérias. 

Existirá também deficiência ou no controlo/regulação de registos ou de recirculação de ar nas 
Unidades de Tratamento de Ar de um dos auditórios, já que as elevadas concentrações de CO2 
obtidas não se justificariam, face aos caudais de ar novo permitidos por essas unidades. 
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5.3 Manutenção 

Do ponto de vista da garantia de existência de manutenção aos equipamentos e instalações 
adstritas à climatização do edifício, não foram disponibilizados, registos das intervenções 
realizadas. 

Até à data, não foi entregue o PMP (Plano de Manutenção Preventiva) da instalação, 
devidamente atualizado. 

Registam-se, na vertente de manutenção, alguns aspetos verificados ao longo das visitas 
efetuadas às instalações: 

 A etiquetagem e identificação do equipamento e das redes da instalação está incompleta, 
visto que, se encontrava em falta em muitos ventiladores e ventiloconvectores; 

 Alguma instrumentação apresenta sinais de corrosão e necessidade de limpeza, ver Figura 
5.14; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 – Instrumentação com necessidade de manutenção 

 Existiam dificuldades no acesso para manutenção a algumas UTA’s do edifício. A área 
técnica já é por si pequena, no entanto, fica agravada pelo facto de servir para arrumos, 
ver Figura 5.15; 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 – Área técnica das UTA's 

 A localização de alguns ventiladores é desconhecida; 
 Ventiladores previstos inicialmente para servir hottes de Laboratórios estão em 

funcionamento, não existindo qualquer hotte ou utilização em específico, que se conheça. 
Presume-se que estejam a funcionar sem qualquer utilidade (a extração deverá estar a ser 
feita do interior dos tetos falsos); 

 Não existem praticamente quaisquer acessos aos tetos, todos em pladur, pelo que as redes 
de condutas e tubagem de água estarão, desde o final da obra, sem qualquer intervenção. 
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Existem diversos atenuadores acústicos ( nos corredores, auditórios), aos quais também 
não existe acesso, aspeto preocupante ao nível da QAI; 

 Não existem interruptores de corte local em parte dos equipamentos, nomeadamente 
ventiladores, distantes dos quadros elétricos que os alimentam, de forma a salvaguardar 
as devidas condições de segurança nas intervenções de manutenção; 

 Durante as visitas, os utilizadores do edifício informaram da existência de fugas de água 
nos ventiloconvectores, que impediam a sua colocação em funcionamento. Por esse 
motivo, recorriam a aquecedores elétricos individuais para aquecimento e ventoinhas para 
arrefecimento; 

 Da inspeção efetuada ao interior de algumas unidades ventiloconvectoras, verificou-se 
que em muitos casos existe necessidade urgente de efetuar limpeza a baterias e filtros, ver 
Figura 5.16;      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 – Verificação de ventiloconvectores 

– Também no caso das UTA’s verificou-se, que existe necessidade urgente de efetuar 
verificação geral do seu estado, em particular, de limpeza (de filtros, baterias, das caixas, das 
grelhas de admissão do ar). 

Como se verifica, existem diversas lacunas ao nível da manutenção das instalações, quer na 
falta de limpeza generalizada na instalação e equipamentos, quer na existência de fugas em 
ventiloconvetores, impedindo a sua colocação em funcionamento. 
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5.4 Medidas de melhoria para aumento de eficiência energética 

As propostas de medidas de melhoria visam a redução dos custos associados ao consumo 
energético e bem-estar dos ocupantes do Edifício. 

Serão apresentadas soluções que interfiram o mínimo possível no funcionamento normal do 
edifício e que o período de retorno de investimento seja o mínimo possível. 

5.4.1   Sistema de minigeração Solar Fotovoltaico de 20 kW 

De forma a rentabilizar energeticamente o edifício, propõe-se a instalação de uma unidade de 
minigeração, sistema solar fotovoltaico. 

A disponibilidade destas fontes de energia não é uniforme ao longo do ano, está dependente 
da latitude e do efeito de sazonalidade da luz solar ou dos ventos, por exemplo, é de 
referenciar a maior disponibilidade da radiação solar no Verão relativamente ao Inverno, o 
que obriga o projetista a dimensionar a melhor forma para aproveitamento dessa energia de 
modo a obter a maior eficiência de um sistema de minigeração. 

5.4.1.1   Bonificação em vigor para instalação de minigeração fotovoltaica  

Este tipo de sistema, apesar do investimento inicial elevado, é ecologicamente limpo e será 
exclusivamente para vender a energia produzida à rede.  

Para minigeração existem os regimes de bonificação apresentados na Tabela 5.14, para a 
instalação de sistema solar fotovoltaico, segundo o Decreto Lei nº34/2011: 

Tabela 5.14 – Regimes de bonificação aplicados a minigeração fotovoltaica 

Regimes 
Bonificados 

Potência Máxima a 
Instalar Bonificação Duração da 

Bonificação 
Escalão I 20 kW 0,215 €/kWh 

15 anos Escalão II 100 kW 0,215 €/kWp 
Escalão III 250 kW 0,215 €/kWp 

O regime bonificado escolhido será o Escalão I, à tarifa de 0,215 €/kWh durante os 15 anos de 
contrato com a EDP1

5.4.1.2   Implementação do sistema  

. 

Devido à área disponível para instalação do sistema fotovoltaico e ao custo inicial da 
instalação, o escalão escolhido é o mais adequado. 

O sistema a instalar irá estar, exclusivamente, ligado à Rede Elétrica Nacional (REN). Assim 
sendo, é necessário, para além dos painéis, um inversor que serve de elemento de interface 
entre os painéis fotovoltaicos e a rede de modo a converter a tensão DC produzida em tensão 
AC, todo o sistema elétrico, sistema de contagem de eletricidade e os equipamentos que 
asseguram a proteção da interligação. 

Na Figura 5.17, demonstra-se um esquema de uma instalação fotovoltaica ligada à Rede 
Elétrica Nacional.    

 

                                                
1 Este valor de tarifa é o previsto, a DGEG pode alterar esse valor. 
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5.4.1.3   Sistema proposto  

O sistema é proposto tendo em conta o máximo aproveitamento energético possível. Trata-se 
de uma proposta para implementação na cobertura do edifício. 

Sistema Proposto: 

Painéis Fotovoltaicos 

 96 Módulos: Sinergiae PI Foton (230 Wp) Policristalinos; 

 Potência nominal: 22,08 kWp; 

 Área total ocupada: 155,62 m2 (1,62 m2 por painel); 

 Painéis colocados no Edifício com um azimute de 0º em relação ao Sul e uma 
inclinação de 30º; 

 Período de vida útil de 25 anos. 

Inversores 

 2 Inversores; 

 Modelo: Aurora PVI-10.0-OUTD-S; 

 Potência nominal: 10,0 kW; 

 Rendimento à plena carga de 95%. 

Para a apresentação deste sistema, foi consultada a empresa Sinergiae de forma a dar um 
orçamento para o sistema apresentado. Utilizou-se o programa PVSYST 5.0 para fazer os 
cálculos necessários para a implementação deste sistema. 

As características deste painel fotovoltaico e dos Inversores encontram-se no Anexo D. 

Figura 5.17 – Instalação fotovoltaica ligada à Rede Elétrica Nacional 
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O sistema proposto iria ficar instalado na cobertura do edifício. Para a instalação do sistema 
tem disponível cerca de 500 m2. 

5.4.1.4   Produção anual de energia  

Para obter uma estimativa da energia produzida pelo sistema a instalar, recorreu-se ao 
programa PVSYST 5.0, com os dados climatológicos de Coimbra. 

Na Figura 5.18, pode-se observar os dados obtidos pelo programa PVSYST 5.0 para Coimbra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 – Dados obtidos através do Programa PVSYST 5.0 

Na Figura 5.19, pode-se observar a variação da Irradiação Solar diária horizontal para a 
cidade de Coimbra. Como era de esperar, nos meses de Verão é muito superior aos meses de 
Inverno, chegando a ser 4 vezes superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 – Irradiação Solar ao longo do ano para Coimbra 
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Para o sistema proposto, a produção efetiva tendo em conta os dados climatológicos do local 
em questão e os painéis fotovoltaicos selecionados, podem ser observados na Figura 5.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 – Produção do sistema fotovoltaico em kWh obtido através do Programa PVSyst com o 
apoio da Sinergiae 

Através do gráfico anterior, determina-se que a produção anual de energia elétrica estimada é 
de 29722 kWh/ano.  

5.4.1.5   Orçamento dado pela Sinergiae 

Após estimativa da produção de energia elétrica, foi pedido um orçamento para a instalação 
do sistema estudado. 

O valor fornecido foi de 54640,79 €, como se pode verificar com maior detalhe no anexo F. 

O orçamento deste serviço incluí: 

 Auxilio no registo do cliente no Sistema de Registo de Minigeração; 

 O valor relativo a todo equipamento e montagem do sistema escolhido; 

 Desenvolvimento e realização de todo o dossier do projeto; 

 Engenharia de projeto, gestão e planeamento; 

 Transporte, instalação e conceção; 

 Colocação em serviço e comissionamento; 

5.4.1.6   Rentabilidade Económica/Retorno de Investimento  

A tarifa garantida é de 0,215 €/kWh durante os 15 anos de duração do contrato. Na Tabela 
5.15, apresenta-se uma estimativa de produção anual. 
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Tabela 5.15 – Estimativa de produção anual 

Mês Produção (kWh) € 
Janeiro 1523 327 

Fevereiro 1652 355 
Março 2731 587 
Abril 2583 555 
Maio 3039 653 
Junho 3174 682 
Julho 3464 745 

Agosto 3451 742 
Setembro 2932 630 
Outubro 2291 493 

Novembro 1484 319 
Dezembro 1398 301 

Total 29722 6390 

O valor calculado poderá sofrer ligeiras alterações, visto que, é uma estimativa de produção. 
Eventualmente o preço da energia elétrica irá subir ao longo dos anos face à evolução da 
economia, por conseguinte, o valor de retorno económico sofrerá pequenas alterações (será 
menor).  

Atendendo aos resultados obtidos, prevê-se um retorno de investimento em cerca de 8,6 anos 
(conforme a tarifa em vigor atualmente). 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑣𝑣𝑒𝑒𝐼𝐼𝑜𝑜𝐼𝐼𝑚𝑚𝑒𝑒𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 =
54640
6390 ≈ 𝟖𝟖,𝟔𝟔 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

Verifica-se pela Figura 5.21, que no final de 15 anos obter-se-á um lucro estimado de 34820 
€, podendo nessa altura efetuar novo contrato com a EDP durante mais 15 anos (caso não se 
altere a lei em vigor). 

Figura 5.21 – Retorno de Investimento ao longo dos 15 anos de contrato 
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5.4.1.7   Impactos ambientais evitados 

A solução apresentada prevê a utilização de energia solar fotovoltaica, como alternativa 
energética aos combustíveis tradicionais, permite uma redução significativa no que concerne à 
emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera, enquadrando-se nos objetivos 
estipulados no protocolo de Quioto, bem como, as metas impostas pelo programa nacional 
para a produção de energia elétrica. Estes sistemas são hoje alternativas viáveis e eficazes, 
quer do ponto de vista energético, quer ambiental, como também do ponto de vista 
económico.  

No caso do sistema proposto é possível evitar a emissão de cerca de 15 ton CO2 
equivalente/ano [35]. Este sistema tem a mais valia de produzir energia ao mesmo tempo que 
ajuda a poupar o meio ambiente. 
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5.4.2   Sistema de tecnologia Solar-Térmica “SolarDuct” 

De forma a rentabilizar a energia solar disponível, sugere-se a instalação de uma inovadora 
tecnologia solar-térmica de aquecimento de ar novo exterior. 

5.4.2.1   Descrição do Sistema Proposto 

O sistema “Solarduct” é uma inovadora tecnologia solar-térmica, colocado no cimo do 
telhado, de forma a produzir ar pré-aquecido para servir as Unidades de Tratamento de Ar, ver 
Figura 5.22. 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema tem uma capacidade de conversão de energia solar até 80%, capaz de 
disponibilizar uma potência de aquecimento até 600 W/m2 de área útil instalada. Este tipo de 
painéis solares térmicos pode ser utilizado em edifícios comerciais, industriais e 
institucionais. O sistema possui uma placa absorsora de energia solar, ondulada e perfurada, 
de alumínio com revestimento de aço, preferencialmente de cor preta para maximizar a 
capacidade de absorção dos painéis. Estes ao serem em tons escuros podem absorver cerca de 
90% da radiação solar que incide na sua superfície. Adequadamente dimensionado, este tipo 
de sistema permite um aumento de temperatura do ar exterior até 20ºC, função da área de 
instalação disponível e dos caudais volúmicos de ar novo exterior requeridos. Particularmente 
adequado para Edifícios dotados de sistemas de climatização com elevados requisitos de 
caudais de ar novo (novos ou existentes), permite obter períodos de retorno de investimento 
de cerca de 8 anos, com uma vida útil de 30 a 40 anos [36]. 

Face aos requisitos regulamentares, previstos no DL 79/2006 de 4 de Abril, relativo à 
quantidade e qualidade de ar novo de renovação requeridos para edifícios, a tecnologia solar-
térmica apresentada configura-se como uma boa opção para reduzir os elevados custos 
energéticos de aquecimento do ar novo exterior. 

Na Figura 5.23, pode-se verificar com maior detalhe o seu funcionamento. 

Figura 5.22 – Sistema SolarDuct 
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Figura 5.23 – Sistema SolarDuct 

Fonte: Adaptado de http://solarwall.com (Consultado em 10/05/2012) 

5.4.2.2   Implementação do sistema 

O sistema a instalar irá ficar ligado às Unidades de Ar Primário existentes no edifício. Uma 
vez que existem três prumadas/Courettes, decidiu-se instalar três módulos distintos, cada um 
delas a alimentar as respetivas prumadas da parte do edifício onde irão ser instaladas. 

De forma a dimensionar o sistema a instalar, verificou-se qual o caudal necessário insuflar 
pelas Unidades de Ar Primário dividido por prumada, sendo apresentado na Tabela 5.16. 

Tabela 5.16 – Divisão  do caudal das UAP's por Prumada 

Prumada UAP's Caudal Total (m3/h) 
1 2.1 /3.1/4.1 3996 
2 2.2/3.2 4032 
3 2.3/3.3/4.2/5.1 7902 

5.4.2.3   Sistema Proposto 

O sistema é proposto tendo em conta o máximo aproveitamento energético possível. Para a 
apresentação do sistema proposto, foi essencial a colaboração da empresa EnergyBand, visto 
que, esta faz instalações deste tipo de sistemas. 

Para o dimensionamento do Sistema foi utilizado o software RETScreen International – 
NASA [37]. 

Sistema Proposto: 

 Módulo 1: 3996 m3/h – 12 Coletores associados em 2 baterias de 6; 

 Módulo 2: 4032 m3/h – 12 Coletores associados em 2 baterias de 6; 

 Módulo 3: 7902 m3/h – 21 Coletores associados em 3 baterias de 7; 

Espaço de ar 

SolarDuct 2-fases 
Damper com bypass para 
Inverno/Verão 

Sistema de AVAC 
existente 

Vidro
 

Ar exterior é aquecido ao 
passar na placa absorsora 

Abertura 

Coletor SolarWall  

Espaço de ar com 
pressão negativa 



Estudo de viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de QAI de Edifícios de 
Serviços no âmbito do SCE/RSECE – DL 78 e 79/2006  

 

86 

 Módulos orientados a Sul com caudal específico de 161 m3/h/m2; 

 Área total de coletores instalados de 99 m2. 

Características do Coletor: 

 2000*1150*700 (mm); 

 Área útil de captação solar 2,2 m2; 

 Peso: 35 kg; 

 Ângulo de Inclinação: 45º; 

 Cor: Preto (α=0,94) 

 Para a apresentação deste sistema, foi consultado um responsável pelo dimensionamento e 
instalação de “SolarDuct” da Energyband, de forma a dar um orçamento para o sistema 
apresentado.  

5.4.2.4   Orçamento dado pela Energyband 

Foi pedido um orçamento para a instalação do sistema descrito à empresa Energyband. 

Esta forneceu o orçamento no valor de 28901,88 €, para a sistema “SolarDuct” pretendido, no 
anexo F pode-se verificar em pormenor o orçamento dado. 

5.4.2.5   Produção anual de energia e Retorno de Investimento 

Para obter uma estimativa da energia produzida pelo sistema a instalar, recorreu-se ao 
software RETScreen International – NASA. Na Figura 5.24, pode-se observar uma imagem 
do programa onde se coloca as informações do projeto a estudar. No anexo E, apresenta-se 
um pdf com todos os dados inseridos no programa e os respetivos resultados obtidos. 

Figura 5.24 – PrintScreen do programa utilizado 

Fonte: RetScreen International – NASA (Consultado em 07/05/2012) 
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O estudo foi efetuado para os dados climáticos de Coimbra. Foi necessário introduzir diversos 
dados para obter a produção de energia anual. Abaixo encontram-se apresentados alguns 
dados inseridos no programa: 

 Temperatura Interior de Conforto: 20ºC; 

 Temperatura máxima do ar: 35ºC; 

 Caudal de ar a insuflar: 15930 m3/h; 

 Área de painéis SolarDuct instalados: 99 m2; 

 Dias de funcionamento do Edifício por semana: 5 dias; 

 Número de horas de funcionamento do Edifício por dia: 12 horas; 

 Utilização do sistema apenas nos meses de aquecimento; 

 Combustível utilizado para aquecimento – Gás Natural; 

 Custo do Gás Natural – 0,634 €/m3; 

 Investimento inicial – 28900 €. 

No anexo E, podem ser observados os restantes dados inseridos no programa para obter a 
produção de energia anual. 

Resultados obtidos: 

 Energia solar captada por ano – 37300 kWh; 

 ∆T médio de pré-aquecimento do ar – 5ºC; 

 Eficiência sazonal do “SolarDuct” – 23,3%  

 Poupança anual (consumo de energia para pré-aquecimento do ar novo): 2470 €; 

 Período de retorno de investimento: 11,7 anos; 

Na Figura 5.25, pode ser observado o gráfico obtido pelo programa para o retorno de 
investimento. Verifica-se que ao final se 20 anos estima-se lucros na ordem dos 30000 €. Este 
valor é resultado da diminuição do consumo de gás natural para aquecimento durante o 
período de Inverno. 

Figura 5.25 – Retorno de Investimento  
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5.4.3   Aplicação de películas de proteção solar 

Como já foi referido anteriormente, os ocupantes sentiam desconforto térmico no interior do 
edifício, recorrendo a sistemas auxiliares (ventoinhas) para minimizar o seu desconforto no 
Verão. Presume-se que do lado sul (fachada principal), dada a área exposta de envidraçados, 
só a radiação solar deverá ser suficiente para causar esse desconforto, mesmo em períodos do 
ano não tão quentes. Propõe-se a instalação de película de proteção solar em todos os 
envidraçados da fachada sul. Por um lado vai diminuir os ganhos térmicos pelos envidraçados 
provenientes do Sol, devido à diminuição do fator solar e por outro lado vai-se diminuir o 
coeficiente de transmissão térmica do respetivo, resultando numa diminuição de perdas 
térmicas pela envolvente transparente.  

5.4.3.1   Descrição do Sistema Proposto 

 Existem vários tipos de película a aplicar em envidraçados dependendo qual será o objetivo 
da sua aplicação. Neste caso de estudo em concreto, vai-se utilizar película para proteção 
solar e diminuição das perdas de calor pelos envidraçados. 

Na Figura 5.26, pode-se observar qual o comportamento do envidraçado com película à 
radiação solar incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Llumar (Consultado em 13/05/2012) 

Comportamento térmico da película: 

 Reduz o calor da Energia Solar até 85%; 

 Bloqueia em cerca de 99% os raios ultravioletas; 

 Melhora o conforto térmico dos ocupantes;  

 Aumentam as propriedades de isolamento térmico da envolvente transparente; 

 Reduzem significativamente a fatura energética para climatização dos espaços;  

5.4.3.2   Localização da aplicação da película 

A pelicula de proteção solar será para ser aplicada na fachada sul do edifício, onde predomina 
a envolvente transparente (envidraçados). 

Irá ser aplicada a película de proteção solar exterior na fachada sul em toda a área envidraçada 
de 812 m2. Existem palas nesta fachada para proteção solar, mesmo assim, os ocupantes 
sentiam desconforto térmico, daí propor-se a instalação de película protetora.  

Figura 5.26 – Comportamento térmico do envidraçado com película 
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5.4.3.3   Escolha da película 

A película proposta é para ser aplicada pelo exterior dos envidraçados de proteção solar da 
marca LLUMAR, modelo R20 SR CDF. No anexo D, encontra-se a ficha técnica da película 
escolhida com as respetivas especificações técnicas. 

Dados técnicos da película: 

 Coeficiente de transmissão térmica: U=5,34 W/(m2.K); 

 Fator solar: g=0,20; 

 Absorção total solar: 33%; 

 Rejeição de raio UV: 99%; 

 Luz solar transmitida: 12%. 

Para verificar em maior detalhe todas as características da película escolhida, ver catálogo em 
anexo D. 

Uma vez que se vai adicionar mais um proteção solar, é necessário recalcular o fator solar do 
envidraçado. Para verificar o que foi considerado no cálculo dos fatores solares dos diversos 
envidraçados, consultar o anexo C o ponto referente à envolvente exterior envidraçada. 

Recorrendo ao Anexo V do RCCTE, ponto 2.3, fórmula 4 (vidros duplos): 

𝑔𝑔⊥ =  𝑔𝑔⊥𝑣𝑣 × �
𝑔𝑔⊥′

0,75
𝐼𝐼

  (5.2) 

onde: 

𝑔𝑔⊥– fator solar do vão envidraçado; 

𝑔𝑔⊥′ – fator solar do vão envidraçado com proteção solar e vidro incolor; 

𝑔𝑔⊥𝑣𝑣– fator solar do envidraçado. 

Exemplo de cálculo para o envidraçado ENV1- Envidraçado exterior simples, em caixilharia 
metálica, sem corte térmico, com vidro duplo, fixo e com proteção solar interior ligeiramente 
transparente de cor clara (ver Anexo C).   

𝑔𝑔⊥ =  0,5 ×
0,38
0,75 ×

0,20
0,75 = 0,07 

Na  estação  de  arrefecimento, deve ser considerada a utilização dos  dispositivos  de 
sombreamento ativados a 70%, ou seja, o fator solar do vão envidraçado será igual a 30% do 
fator solar do vão sem qualquer proteção, mais  70%  do  fator  solar  do  vão envidraçado 
com a proteção solar móvel completamente atuada: 𝑔𝑔⊥  = 0,30 x 𝑔𝑔⊥𝑣𝑣  do vão sem proteção + 
0,7 x 𝑔𝑔⊥′  do vão envidraçado com proteção solar móvel ativada. 

Ou seja, 

𝑔𝑔⊥𝑒𝑒𝐼𝐼𝑜𝑜𝑎𝑎 çã𝑜𝑜  𝑝𝑝𝑒𝑒  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝐼𝐼𝑚𝑚𝑒𝑒𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0,3 × �0,5 ×
0,20
0,75�+ 0,7 × 0,07 = 0,09 

Com a aplicação da película de proteção solar, o valor do coeficiente de transmissão térmica 
global (U) também vai baixar, visto ser uma resistência térmica adicional. 



Estudo de viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de QAI de Edifícios de 
Serviços no âmbito do SCE/RSECE – DL 78 e 79/2006  

 

90 

Segundo o RCCTE, determina-se pela seguinte expressão: 

𝑈𝑈 = 1
∑𝑅𝑅

 [𝑊𝑊/𝑚𝑚2. °𝐶𝐶] (5.3) 

onde: 

∑𝑅𝑅 – Somatório das resistências térmicas [𝑚𝑚2. °𝐶𝐶/𝑊𝑊] 

Exemplo de cálculo para o envidraçado ENV1 (descrição acima referida). Este envidraçado 
sem película aplicada possui um U=3,9 [W/m2.ºC], como se verifica pela Figura 5.27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27 – Extrato do Quadro III.2 do ITE50 

Com a aplicação da película de proteção solar, obtêm-se o seguinte valor de coeficiente de 
transmissão térmica (U): 

𝑈𝑈 =
1

1
3,9 + 1

5,34
= 2,25[𝑊𝑊/𝑚𝑚2. °𝐶𝐶] 

Como se verifica, com a aplicação da película o valor de U reduz de 3,9 para 2,25 [W/m2.ºC], 
neste caso.  

5.4.3.4   Orçamento dado pela Abispo 

Foi pedido um orçamento à empresa Abispo, Lda para a película escolhida.  

O orçamento enviado pela empresa consultada foi de 22€/m2 pelo fornecimento e instalação 
da película no local. Para verificação do orçamento com maior detalhe, ver anexo F. 

Sendo o valor igual a 22 €/m2, prevê-se a instalação de 812 m2 de película, obtém-se então um 
valor total do orçamento:  

Valor Total da instalação = 812 × 22 = 17864 € 

O investimento com a implementação deste sistema é de cerca de 18000 €. 
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5.4.3.5   Redução dos consumos energéticos do Edifício 

Utilizando o modelo de simulação real do edifício, foi possível determinar qual a redução do 
consumo resultante da alteração da constituição dos envidraçados com orientação para sul no 
qual se aplicará a película de proteção solar. 

É importante referir que para a proposta de melhoria a apresentar, foi considerado o “cooling” 
ligado nos espaços climatizados com ocupação na simulação real. 

 

Na Tabela 5.17, observa-se a comparação do valor obtido por simulação real no caso de 
existir ou não a película aplicada. 

Tabela 5.17 – Variação do consumo anual de energia com a aplicação de película 

 
CONSUMOS SIM REAL 

[kWh/ano] Diferença 
anual 

 
Sem película Com película 

Aquecimento – Caldeira (kWh/ano) 140350 141350 +1000 

Arrefecimento – Chiller ((kWh/ano) 108350 97770 -10880 

  
Totais [kWh/ano] -9880 

Como se verifica, o consumo resultante do arrefecimento (chiller) diminuiu em 10880 
kWh/ano com a aplicação da película no entanto o consumo resultante do aquecimento 
(caldeira) aumentou em 1000 kWh/ano. Por um lado era de esperar a diminuição das 
necessidades de arrefecimento, visto que, se diminui o valor do fator solar, resultando numa 
menor entrada de ganhos solares pelos envidraçados. Por outro lado, ao diminuir os ganhos 
solares, é necessário compensá-los para aquecimento dos espaços úteis, daí se justifica um 
aumento do consumo para aquecimento.  

Na globalidade, obtêm-se uma diminuição de consumos em 9880 kWh/ano.  

5.4.3.6   Período de Retorno de Investimento 

O período de retorno de investimento vai ser elevado, visto que, o valor poupado em energia 
não é muito significativo relativamente à não colocação de película. 

O desconforto térmico sentido pelos ocupantes, principalmente nas zonas junto aos 
envidraçados devido à incidência solar é um fator que irá ter peso na instalação da película, 
daí não estar em jogo apenas o fator económico, mas também o conforto térmico dos 
ocupantes. 

Considerando o valor da eletricidade igual a 0,10 €/kWh (valor das faturas mais recentes: 
Nov. 2010 a Out. 2011). 

Investimento inicial = 18000 € 

Energia elétrica poupada por ano = 9880 kWh 

Valor estimado de poupança anualmente em energia elétrica:  

Valor poupado anualmente = 9880 × 0,10 = 𝟗𝟗𝟖𝟖𝟖𝟖 € 
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Retorno de Investimento: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑣𝑣𝑒𝑒𝐼𝐼𝑜𝑜𝐼𝐼𝑚𝑚𝑒𝑒𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 =
18000

988 ≈ 𝟏𝟏𝟖𝟖,𝟐𝟐 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

Na Figura 5.28, faz-se uma análise a 20 anos e verifica-se o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28 – Retorno de investimento com a instalação de película 

Este tipo de intervenção, como se pode constatar, não é rentável economicamente. No entanto, 
com esta aplicação, certamente os funcionários terão melhor conforto térmico, diminuindo 
assim a utilização de meios auxiliares (como ventoinhas). 

Por vezes é necessário optar por soluções que mesmo não tendo viabilidade económica, são 
necessárias para manter o mínimo conforto térmico dos ocupantes. Colocando em primeiro 
plano as pessoas e só depois os fatores económicos. 
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5.4.4. Manutenção e utilização racional dos Sistemas AVAC  

A dimensão e complexidade da instalação AVAC exigem a existência de técnicos 
devidamente habilitados para a sua condução e manutenção. Por outro lado, os técnicos que 
manuseiam atualmente o equipamento e a instalação não são os mesmos que executaram a 
instalação e não terá existido a necessária formação e/ou transmissão de informação para que 
a instalação seja devidamente conduzida. 

Acresce ainda o facto de os diversos quadros elétricos estarem acessíveis e de existir o seu 
manuseamento por qualquer utilizador, como exemplo, da programação dos interruptores 
horários. Segundo o que foi transmitido pelos técnicos do edifício, desconheciam por que 
razão a programação que anteriormente tinha sido estabelecida (em horários de 
funcionamento de VE’s, UTA’s, Bombas de Circulação, etc), foi alterada para um padrão que 
não fazia qualquer sentido.  

Verificou-se que demasiados equipamentos (por exemplo: bombas dos circuitos secundários, 
de distribuição e primários, ventiladores, UTA’s, etc) eram acionados e desligados 
manualmente nos quadros elétricos que os comandavam e alimentavam, em vez de se 
acionarem de forma automática em função dos requisitos da instalação, ou por relógios 
programados ou controladores previstos para o efeito. 

Em resultado da falta de manutenção e de uma exploração deficiente da instalação, os 
ocupantes recorrem a meios individuais, em alternativa, para obtenção de algum conforto 
(ventoinhas e aquecedores elétricos), penalizando os consumos energéticos do edifício. 

Verifica-se que os equipamentos auxiliares tem um consumo energético anual de 36120 kWh, 
como se pode comprovar pelos dados da simulação dinâmica dos consumos reais do edifício 
da tabela 5.7. Considerando o custo do kWh de 0,10 € (valor correspondente a Nov. de 2010 a 
Out. 2011), poupa-se anualmente cerca de 3600 €. 

Na Figura 5.29, faz-se uma análise do dinheiro poupado ao longo de 15 anos, caso o sistema 
de climatização do edifício funcionasse com a eficácia pretendida, não sendo necessário a 
utilização de sistemas auxiliares de climatização para conforto térmico dos ocupantes e este 
funcionasse apenas nos períodos necessários. Foi considerado um custo de energia elétrica 
kWh constante ao longo dos 15 anos, eventualmente o preço da energia elétrica irá subir ao 
longo dos anos face à evolução da economia, o que resultava numa poupança superior ao 
demonstrado. 
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Analisando o gráfico anterior, verifica-se que em 15 anos reduzia-se em mais de 50000 euros 
o custo de energia para climatizar o edifício.  

Sugere-se a realização de uma análise aprofundada à instalação e que se reúnam e atualizem 
devidamente todos os elementos dos sistemas AVAC, nomeadamente, telas finais, esquemas 
de princípio, manuais da instalação e equipamentos, lista de equipamentos, documentação 
técnica, esquemas de quadros elétricos (potência e comandos), no sentido de se poder tirar 
partido de todas as potencialidades do sistema. Após intervenção de controlo deveriam ser 
testados e devidamente parametrizados, em função das necessidades reais entretanto 
identificadas. 
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Figura 5.29 – Dinheiro poupado caso se retira-se os equipamentos auxiliares de climatização 



Estudo de viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de QAI de Edifícios de 
Serviços no âmbito do SCE/RSECE – DL 78 e 79/2006  

 

95 

5.5 Classe energética após aplicação das medidas de melhoria 

Após aplicação das medidas de melhoria, vai-se verificar qual seria a classe energética que se 
obteria com a redução dos consumos, resultantes da eventual aplicação das medidas 
propostas. 

Vai-se incluir neste estudo as medidas de melhoria da aplicação da película de proteção solar, 
o sistema “Solarduct” e a utilização racional do sistema de AVAC. Devido à dificuldade de 
conseguir implementar o “Solarduct” no programa de Simulação dinâmica Designbuilder, 
utilizam-se os valores do IEEnominal obtidos na simulação sem as medidas de melhoria e 
procedesse à redução de energia nos respetivos parâmetros que estas terão influência. 

Na Tabela 5.18, pode-se observar os valores dos consumo dos diferentes parâmetros a incluir 
para obtenção do IEEnominal, sem a aplicação das medidas de melhoria. 

Tabela 5.18 – Consumo anual de energia para obtenção do IEEnominal 

Espaços 
Área Consumo anual de energia elétrica Consumo anual 

de combustíveis 
Ap Qaquecimento Qarrefecimento Qiluminação Qoutros fins Qaquecimento 
m2 kWh/ano kWh/ano kWh/ano kWh/ano kWh/ano 

Espaços úteis             
Escritórios 3369 40019 13715 104894 222085 43673 

Estabelecimento de 
ensino 2250 47359 82725 66866 47451 13184 

Consumo dos espaços 
úteis 5619 87378 96440 171760 269536 56857 

Espaços 
complementares             

Estacionamento 1998     13145 52160   
Armazém 245     3310 8133   

Consumos dos espaços 
complementares 2243     16455 60293   

Valor total para o 
edifício (ou FA) 7862 87378 96440 188215 329829 56857 

Com a implementação das medidas de melhoria, reduzem-se os seguintes valores de 
consumos de energia: 

 Película de proteção solar: Diminui 10880 kWh/ano nas necessidades de arrefecimento, 
neste caso, no consumo de energia elétrica, visto que é o chiller que providencia a energia 
para arrefecimento. No entanto, aumenta o valor correspondente às necessidades de 
aquecimento em 1000 kWh/ano, neste caso, consumo de combustível, visto que é a 
caldeira que fornece essa energia para aquecimento; 

 Sistema “Solarduct”: Diminui 37300 kWh/ano nas necessidades de aquecimento, neste 
caso, no consumo de energia proveniente de combustíveis (gás natural). No entanto, na 
implementação deste sistema implica a instalação de ventiladores que irão ter um 
consumo de 7100 kWh/ano (ver ficha RetScreen no anexo E), em energia elétrica para 
aquecimento; 

 Manutenção e utilização racional dos sistemas AVAC: Diminui em 36120 kWh/ano 
nas necessidades de arrefecimento/aquecimento, no consumo de energia elétrica. 
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Na Tabela 5.19, pode-se observar os valores dos consumo dos diferentes parâmetros a incluir 
para obtenção do IEEnominal, com a aplicação das medidas de melhoria. 

Tabela 5.19 – Consumo anual de energia para obtenção do IEEnominal com as medidas de melhoria 

Espaços 
Área Consumo anual de energia elétrica Consumo anual 

de combustíveis 
Ap Qaquecimento Qarrefecimento Qiluminação Qoutros fins Qaquecimento 
m2 kWh/ano kWh/ano kWh/ano kWh/ano kWh/ano 

Consumo dos espaços úteis 5619 94478 49440 171760 269536 20557 
Consumos dos espaços 
complementares 2243     16455 60293   

Valor total para o edifício 
(ou FA) 7862 94478 49440 188215 329829 20557 

Na Tabela 5.20, pode-se verificar a variação dos consumos de energia com a aplicação das 
medidas de melhoria. 

Tabela 5.20 – Percentagem de variação dos consumos de energia 

  
Qaquecimento 

(eletricidade) 
kWh/ano 

Qarrefecimento 
kWh/ano 

Qiluminação 
kWh/ano 

Qoutros fins 
kWh/ano 

Qaquecimento 
(combustível) 

kWh/ano 
Sem Medidas de melhoria 87378 96440 188215 329829 56857 

Com medidas de melhoria 95478 49440 188215 329829 20557 
Variação (%) +9 -49 0 0 -64 

Pela análise da tabela anterior, verifica-se que a maior variação ocorre no aquecimento 
proveniente do combustível gás natural. No entanto, o aquecimento proveniente do consumo 
de eletricidade aumentou em 9%. Este valor justifica-se devido à aplicação da película dos 
envidraçados, que faz diminuir os ganhos solares pelos envidraçados, existindo assim maiores 
necessidades de aquecimento.  

Na Figura 5.30, demonstra-se a variação por parcela de consumos de energia antes e depois da 
implementação das medidas de melhoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.30 – Comparação dos consumos de energia sem e com medidas de melhoria 
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Com os valores obtidos após implementação das medidas de melhoria, calculou-se o novo 
valor dos Índices de Eficiência Energética por tipologia, ver Tabela 5.21. 

Tabela 5.21 – IEE’s nominais por tipologia e respetivo IEE nominal ponderado 

Tipologia Área 
IEEnominal  

[kgep/m2.ano] 

Escritórios 3369 31,94 
Estabelecimento de Ensino Superior 2250 23,83 

Armazém  245 13,55 
Estacionamento  1998 9,48 

IEEnominal ponderado [kgep/m2.ano] 23,34 

 

Obteve-se desta forma o IEEnom de 23,34 kgep/m2.ano e a classificação energética manteve-se 
na letra C para o Edifício em estudo. 

Tabela 5.22 – Valores ponderados utilizados para o cálculo da classificação energética do Edifício 

IEEnominal ponderado [kgep/m2.ano] 23,34 
IEEref ponderado [kgep/m2.ano] 22,81 

Sponderado [kgep/m2.ano] 10,46 

 

Na Tabela 5.23, pode-se verificar qual a classe correspondente ao edifício estudado. 

Tabela 5.23 – Classe do Edifício 

Classe 
Energética IEENOM [kgep/m2.ano] 

A+ 
  

23,34 ≤ 14,97 

A 14,97 < 23,34 ≤ 17,58 

B 17,58 < 23,34 ≤ 20,20 

B- 20,20 < 23,34 ≤ 22,81 

C 22,81 < 23,34 ≤ 28,04 

D 28,04 < 23,34 ≤ 33,27 

E 33,27 < 23,34 ≤ 38,50 

F 38,50 < 23,34 ≤ 43,73 

G 43,73 < 23,34 
  

 

Como se pode verificar, o valor da classe energética não altera com a implementação das 
medidas de melhoria, embora o valor do IEE seja inferior, não é suficiente para obter a 
classificação de B-. 

Uma das razões para se ter mantido a classificação energética foi o facto de uma grande parte 
da redução de consumos energéticos ter sido obtida através de combustíveis (gás natural). 
Segundo o RSECE, o fator de conversão para combustíveis utilizado no cálculo do IEE é de 
0,086 kgep/kWh, muito inferior aos 0,290 kgep/kWh para eletricidade. Caso a redução de 

C 
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consumos energéticos tivesse sido apenas em energia elétrica, conseguia-se a diminuição de 
classe energética para B-. 

Sendo a energia consumida para outros fins a predominante em termos de consumos de 
energia, consome cerca de 44% da totalidade, é outra razão pela qual o IEE se manteve, visto 
que esta parcela não sofre qualquer alteração com as medidas de melhoria implementadas. 

É importante referir ainda, que o valor do IEEnominal determinado poderá eventualmente ter 
um erro associado. Para sua correta obtenção, dever-se-ia utilizar o programa de simulação 
dinâmica. Não foi utilizado, por razões já acima referidas.  
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6 Medidas de Melhoria de Eficiência Energética em Diversos Edifícios 
Estudados 

No sexto capítulo são apresentados estudos da viabilidade de implementação de diversas 
medidas de melhoria a aplicar a edifícios novos e existentes. Com essas medidas de melhoria 
pretende-se aumentar a eficiência energética do edifício onde se irá implementar, com o 
menor custo possível de investimento. 

6.1 Sistema de tecnologia Solar-Térmica “SolarWall” 

No seguimento do princípio demonstrado com “SolarDuct”, este sistema pretende igualmente 
rentabilizar a energia solar disponível, sugere-se a instalação de uma inovadora tecnologia 
solar-térmica de aquecimento de ar novo exterior. 

6.1.1   Informações gerais sobre o Edifício 

O edifício no qual se apresenta o estudo para implementação do sistema “SolarWall” é um 
pavilhão gimnodesportivo enquadrado num grande edifício de serviços (GES) a ser construído 
no distrito de Lisboa com uma área útil de 2236 m2, no âmbito do RSECE e do SCE. 

O edifício será constituído essencialmente por um pavilhão para prática de desportos com 
bancada incluída, também possui balneários e arrecadações. 

Na Figura 6.1, pode-se observar a estrutura do edifício feita no programa “Designbuilder”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que os consumos energéticos para aquecimento dos espaços seja o menor possível, vai-se 
apresentar o estudo da viabilidade económica desta solução. 

Figura 6.1 – Imagem do edifício em Designbuilder 
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6.1.2   Descrição do Sistema Proposto 

Este sistema permite usar a energia solar para aquecimento de ar novo a ser insuflado no 
edifício. Na Figura 6.2, pode-se observar como funciona o sistema proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de http://solarwall.com (Consultado em 14/05/2012) 

O Sistema “SolarWall” contém duas peças chave: Uma placa absorsora de energia solar, 
ondulada e perfurada, de alumínio com revestimento de aço, preferencialmente de cor preta de 
forma a maximizar a capacidade de absorção dos painéis; possui também um sistema simples 
de ventilação de forma a puxar e distribuir o caudal de ar pelas respetivas zonas do edifício. 

Os painéis em tons de preto podem absorver até 80% da radiação solar que incide na 
superfície dos mesmos. 

A placa é instalada a cerca de 20 centímetros de distância a partir da parede exterior do 
edifício, criando um espaço onde pode circular o ar. O ar exterior é puxado através de 
minúsculos furos na chapa por ventiladores localizados na parte superior da parede. Este ao 
subir, vai aquecer devido ao contacto com a placa que se encontra a absorver a radiação solar. 
Antes de ser insuflado, o ar passa por um regulador de temperatura, ponto 3 da figura 6.2, esta 
regulação faz-se com dampers e sistemas auxiliares de aquecimento. Posteriormente o ar é 
encaminhado para um ventilador dedicado a determinado espaço ou a um sistema centralizado 
de AVAC do edifício. Ao mesmo tempo, o revestimento “SolarWall” impede perda de calor 
através das paredes do edifício (especialmente à noite), aumentando ainda mais a poupança 
energética. Além disso, o sistema é praticamente livre de manutenção, uma vez que não usa 
qualquer tipo de líquido, apenas necessitam de eventuais intervenções de manutenção os 
ventiladores que puxam do ar e os dumpers. Caso a potência instalada em painéis deste tipo 

Figura 6.2 – Sistema Solar Wall 

Unidade de Ventilação 

O ar exterior é aquecido ao passar 
pelas ranhuras da placa absorsora 

Distribuição através de condutas 

A perda de calor pela parede é 
utilizada para aquecimento no 
ar novo que entra 

   

Placa absorsora 
de Energia Solar Placa perfilada 

Espaço de ar sob 
pressão negativa 
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seja superior à necessária em determinado momento, o excesso de calor contido no ar sai 
diretamente por coletores instalados na parte superior da instalação. 

A quantidade de calor transmitido pela placa para aquecimento do ar depende do caudal que 
se pretende insuflar e da radiação solar do local a instalar o sistema. Num dia de sol, a 
radiação solar em superfície vertical, pode chegar aos 600 W/m2, enquanto que num dia 
nublado pode chegar até 200 W/m2.  

Os painéis “SolarWall” podem ser utilizados como elementos de revestimento exterior da 
parede, bem como em torno de portas e janelas. Este sistema pode ser utilizado como 
decoração do edifício, visto que pode ter diferentes cores e formas [36]. 

Na Figura 6.3, podem ser vistos diversos edifícios com o sistema “SolarWall” instalado. 
Como se verifica, em alguns casos até fazem parte da decoração da fachada exterior dos 
mesmos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 6.3 – Edifícios com instalação do Sistema SolarWall 

Fonte: Adaptado de http://solarwall.com (Consultado em 14/05/2012) 

Este tipo de sistemas é adequado para edifícios (novos e existentes) dotados de sistemas de 
climatização com elevados requisitos de caudais de ar novo. Face aos novos requisitos 
Regulamentares, decorrentes do decreto-lei 79/2006 de 4 de Abril, adstritos à quantidade e 
qualidade de ar novo de renovação requeridos para edifícios, a tecnologia solar-térmica 
apresentada configura-se como uma das melhores soluções para reduzir os elevados custos 
energéticos de aquecimento do ar novo exterior. 
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6.1.3   Sistema proposto e respetiva implementação no edifício  

O sistema irá ficar instalado na fachada do edifício voltada a sul, ver Figura 6.4. Irá ficar 
ligado a uma unidade de tratamento de ar novo (UTAN). Para a ligação entre os painéis 
“SolarWall” e a UTAN é necessária a instalação de cerca de 85 m2 de conduta isolada e 
revestida com proteção mecânica adequada, bem como a caixa coletora que inclui o registo de 
“Bypass” e respetivo sistema de controlo.  

Figura 6.4 – Instalação do sistema SolarWall na fachada sul do edifício 

O sistema é proposto tendo em conta o máximo aproveitamento energético possível. Para a 
apresentação do sistema proposto, foi essencial a colaboração da empresa EnergyBand, visto 
que, esta faz instalações deste tipo de sistemas. 

Para o dimensionamento do sistema foi utilizado o software RETScreen International – 
NASA. 

Sistema Proposto: 

 Área útil de captação solar de 120 m2; 

 Caudal de insuflação de 11670 m3/h; 

 Caudal de insuflação por metro quadrado de 97,3 m3; 

 Carga: 15 kg/m2; 

 Ângulo de inclinação de 90º; 

 Cor: Preto (α=0,95). 

Para a apresentação deste sistema, foi consultado um responsável pelo dimensionamento e 
instalação de SolarWall da Energyband, de forma a dar um orçamento para o sistema 
apresentado. 

6.1.4   Orçamento fornecido pela Energyband 

O orçamento fornecido pela empresa Energyband encontra-se dividido em duas parcelas, o 
fornecimento, no valor de 24956,54 € e montagem, no valor de 9733,75 €, que perfaz um total 
de 34690,29 €. 

Para verificação do orçamento em maior detalhe, ver anexo F. 

6.1.5   Produção anual de energia 

Para obter uma estimativa da energia produzida pelo sistema a instalar, recorreu-se ao 
Software RETScreen International – NASA. Na Figura 6.5, pode-se observar uma imagem do 
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programa onde se coloca as informações do projeto a estudar. No anexo E, apresenta-se um 
pdf com todos os dados inseridos no programa e os respetivos resultados obtidos. 

Figura 6.5 – PrintScreen do programa utilizado 

Fonte: adaptado de RetScreen International - NASA 

O estudo foi efetuado para os dados climáticos de Lisboa. Foi necessário introduzir diversos 
dados para obter a produção de energia anual. Abaixo encontram-se apresentados alguns 
dados inseridos no programa: 

 Temperatura Interior de Conforto: 20ºC; 

 Temperatura máxima do ar: 35ºC; 

 Caudal de ar a insuflar: 11670 m3/h; 

 Área de painéis SolarDuct instalados: 120 m2; 

 Dias de funcionamento do Edifício durante a semana: 5 dias; 

 Dias de funcionamento do Edifício durante o fim de semana: 2 dias; 

 Número de horas de funcionamento por dia durante a semana: 14 horas; 

 Número de horas de funcionamento por dia durante o fim de semana: 12 horas; 

 Utilização do sistema apenas nos meses de aquecimento; 

 Combustível utilizado para aquecimento – eletricidade; 

 Investimento inicial – 34690,29 €. 

No anexo E, podem ser observados os restantes dados inseridos no programa para obter a 
produção de energia anual. 

Resultados obtidos: 

 Energia solar Captada Ano – 37600 kWh; 

 ∆T médio de pré-aquecimento do ar – 5ºC; 

 Eficiência sazonal do SolarDuct – 18,4%. 
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Verifica-se que com este sistema instalado, obtêm-se 37600 kWh anualmente de energia 
estimada.   

6.1.6   Retorno de Investimento 

O retorno de investimento estimado da instalação deste sistema terá um período relativamente 
baixo. Vai-se utilizar como referência a utilização de energia elétrica para obter o mesmo 
valor de energia térmica produzida pelo” SolarWall”. Sabendo que o valor pago atualmente 
por um kWh de energia elétrica em baixa tensão normal (BTN) é de cerca de 0,14 € e com 
tendência a subir nos próximos anos, apresenta-se de seguida as contas relativas ao período de 
retorno de investimento. 

Investimento inicial = 34690 € 

Energia poupada por ano = 37600 kWh 

Valor estimado de poupança anualmente em energia elétrica:  

Valor poupado anualmente = 37600 × 0,14 = 𝟓𝟓𝟏𝟏𝟓𝟓𝟖𝟖 € 

Retorno de Investimento: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑣𝑣𝑒𝑒𝐼𝐼𝑜𝑜𝐼𝐼𝑚𝑚𝑒𝑒𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 =
34690
5138 ≈ 𝟔𝟔,𝟕𝟕 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

Numa análise a 10 anos (Figura 6.6), que corresponde ao período de garantia do sistema 
“SolarWall”, verifica-se o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 – Retorno de investimento e poupança em 10 anos de utilização 

Estima-se que no final de 10 anos de utilização, ter-se-á um lucro de cerca de 16700 € com a 
implementação deste sistema. 

É de referir que a estimativa acima apresentada para o período de retorno de investimento não 
inclui a inflação ao longo dos anos, que certamente diminuirá o período de retorno de 
investimento. 

Conclui-se que o sistema “SolarWall” é mais rentável em edifícios com grandes necessidades 
de aquecimento. Por outro lado, quanto mais tempo o sistema funcionar, menor será o tempo 
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de retorno de investimento. Normalmente em edifícios de serviços, as necessidades de 
aquecimento são reduzidas, daí a não viabilidade económica desta solução neste tipo 
específico de edifícios.  
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6.2 Sistema de Tubos de Luz 

O sistema de tubos solares consiste na difusão de luz natural em espaços interiores através de 
um tubo. Seja qual for a posição do sol no céu, o sistema consegue captar, conduzir e espalhar 
a luz do dia de forma homogénea a toda uma divisão ou recinto. 

6.2.1   Informações gerais sobre o edifício a aplicar o sistema 

O edifício no qual se fez o estudo para implementação do sistema de tubos de luz consiste 
num grande edifício de serviços (GES) existente com uma área útil de cerca de 1370 m2, no 
âmbito do RSECE e do SCE.  

A fração a certificar localiza-se na cidade de Setúbal e é constituída fundamentalmente por 
áreas de vendas, parte de armazém, e ainda um estacionamento. 

Na Figura 6.7, pode-se observar a estrutura do edifício feita no programa “Designbuilder”, 
edifício de cor cinzenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 6.8, pode-se observar imagens do espaço útil do edifício. Como se pode constatar 
facilmente, existe muita iluminação interior instalada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 – Espaço útil do edifício 

Na Tabela 6.1, apresenta-se a potência instalada na área útil do edifício correspondente à 
iluminação interior. 

 

 

Figura 6.7 – Imagem do edifício desenhado em designbuilder 
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Tabela 6.1 – Potência de iluminação instalada no espaço útil 

Tipo de lâmpada Nº de 
Armaduras 

Potência 

[W] 

Fluorescente tubular (Tipo T8) 437 50.428 

Iodetos metálicos 9 630 

Vapor de sódio 14 980 

Total 460 52.038 

 

Obtêm-se assim uma densidade iluminação de cerca de 38 W/m2 (apenas da área útil do 
edifício). 

Após simulação dinâmica do edifício com os perfis reais, obtiveram-se os dados da Figura 
6.9, correspondentes aos consumos anuais de energia elétrica. 

Figura 6.9 – Consumos anuais de energia elétrica 

Verifica-se que a energia consumida pela iluminação interior é aproximadamente 221 MWh, 
sendo o principal componente do consumo elétrico do edifício. 

De forma a reduzir os consumos energéticos associados à iluminação interior, fez-se o estudo 
da viabilidade económica da colocação do sistema de tubos solares para aproveitamento a luz 
natural. 

6.2.2   Descrição do sistema a instalar 

Através de prismas e espelhos refletores dispostos ao longo de uma conduta hermética, a luz 
solar é transferida para o interior do edifício. Para além de transmitir os raios solares com 
extrema eficácia, absorve em 99,9% dos raios ultravioleta e minimiza a transferência de calor. 

O sistema é constituído por uma cúpula transparente, montada no telhado, que recebe a luz do 
Sol. Esta cúpula é resistente ao choque e normalmente possui um sistema para repelir poeiras 
e partículas através de uma carga electro-estática. 

 



Estudo de viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de QAI de Edifícios de 
Serviços no âmbito do SCE/RSECE – DL 78 e 79/2006  

 

108 

Ao longo do dia, o espelho parabólico e o padrão de prismas na base da cúpula redirecionam 
automaticamente a luz solar, otimizando a sua captação de acordo com a posição do Sol no 
céu. À medida que o Sol se aproxima do horizonte, o interior altamente refletor do tubo ajuda 
a manter o máximo de luminosidade, propagando luz branca e uniforme. Na Figura 6.10, 
pode-se observar o funcionamento de um tubo solar ao longo de um dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10 – Funcionamento do sistema de tubos solares 

Fonte: Adaptado de www.solatube.com (Consultado em 29/05/2012) 

Os tubos solares também funcionam nos dias nublados, onde a intensidade solar é menor, no 
entanto, este sistema tubular é altamente refletor permitindo uma perda mínima de intensidade 
[38]. 

No edifício em estudo será aplicado um sistema de tubos solares semelhantes ao demonstrado 
na Figura 6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6.11 – Exemplo de instalação do sistema de tubos 

Fonte: Adaptado de www.solatube.com (Consultado em 29/05/2012) 
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6.2.3   Implementação do sistema no edifício 

Verificou-se aquando das visitas técnicas às instalações do edifício que este possuí cerca de 
1,5 metros de altura média entre o teto falso e a cobertura exterior em chapa de zinco. Na 
Figura 6.12, pode-se observar a altura referida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12 – Altura entre teto falso e cobertura 

De forma indicativa, ilustra-se na Figura 6.13, como se iria distribuir os tubos de luz pela área 
útil do edifício. 

 

 

Figura 6.13 – Ilustração de como irá ser distribuída a aplicação dos tubos de luz 

Legenda: 
Envolvente exterior  
Envolvente interior com requisitos de 
exterior 

 

Espaço não útil  

Entrada principal 

Tubos de luz Entrada principal 
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6.2.4   Escolha dos tubos solares a instalar 

Para proceder à escolha da melhor opção dos tubos solares a instalar neste edifício em 
específico, consultou-se a empresa “POLIRIGIDO ECO”, sendo representante nacional da 
empresa “SOLATUBE”. Após análise das diferentes variáveis a incluir no processo de 
seleção, entre elas a área do edifício a iluminar, pé direito, altura entre o teto falso e a 
cobertura, entre outras, chegou-se à conclusão que o sistema “SOLATUBE modelo 330 DS 
(diâmetro=53 cm) é o mais apropriado. Para garantir uma adequada iluminação interior 
através de luz natural, foi aconselhado a instalação de 30 unidades deste modelo. 

As características deste modelo encontram-se descritas na Tabela 6.2.   

Tabela 6.2 – Características do Solatube modelo 330 DS-C 

Solatube Modelo Fator solar 
(g) U [W/m2ºC] Rendimento Médio de Luz 

(Lumens) 

330 DS-C (∅53 Cm) 0,35 0,43 12000 

Fonte: Informação fornecida pela empresa POLIRIGIDO ECO (Consultado em 29/05/2012) 

Na Figura 6.14, pode observar-se o modelo 330 DS-C da Solatube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14 – Modelo 330 DS-C da Solatube 

Fonte: Adaptado de www.polirigidoeco.com (Consultado em 02/06/2012) 

6.2.5   Orçamento dado pela empresa POLIRIGIDO ECO 

Como foi referido, consultou-se a empresa “POLIRIGIDO ECO”. Esta apresentou o valor de 
848 € por cada unidade. No entanto refere, que existe um desconto comercial de 20% 
relativamente ao valor inicial, logo, cada unidade terá um custo de 678,4 €. Para verificação 
com maior detalhe o orçamento apresentado, ver anexo F.  

O orçamento fornecido não consta o valor da instalação dos sistemas. Segundo informação do 
fornecedor este valor pode variar conforme um certo número de fatores, como exemplo, os 
acessos á cobertura, localização do edifício a instalar, entre outros. No entanto, após conversa 
telefónica para saber o valor da instalação, foi obtido um valor indicativo, cerca de 30% do 
custo total do material (valor estimado, que poderá variar conforme foi referido pelo 
responsável). 
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Valor total do Orçamento: 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑇𝑇𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝐼𝐼 𝑈𝑈𝑝𝑝𝐼𝐼𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑒𝑒𝐼𝐼 = 30 × 848 = 25440 € 

Desconto comercial de 20%:  

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑇𝑇𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝐼𝐼 𝑈𝑈𝑝𝑝𝐼𝐼𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑒𝑒𝐼𝐼 = 25440 × 0,8 = 20352 € 

Valor da Instalação dos sistemas (indicativo): 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑇𝑇𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑝𝑝𝐼𝐼𝑜𝑜𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎çã𝑜𝑜 = 25440 × 0,3 = 7632 € 

Valor Total do Orçamento: 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑇𝑇𝑜𝑜𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑇𝑇 = 20352 + 7632 = 𝟐𝟐𝟕𝟕𝟗𝟗𝟖𝟖𝟐𝟐 € 

O investimento com a implementação deste sistema de aproveitamento de luz natural é de 
cerca de 28000 €. 

6.2.6   Redução dos consumos de eletricidade 

Para verificação da redução dos consumos foi utilizado o programa “DesignBuilder”. Foram 
abertas na cobertura 30 pequenas janelas equivalentes ao sistema de tubos solares, com os 
respetivos valores do fator solar e coeficiente de transmissão térmica fornecidos pelo 
fabricante.  

Na Figura 6.15, observa-se as aberturas efetuadas na cobertura do edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15 – Imagem do “Designbuilder” com as alterações pretendidas 

Após simulação dinâmica com as alterações efetuadas, obtiveram-se os seguintes valores dos 
consumos de eletricidade, Figura 6.16. 
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Figura 6.16 – Consumos anuais de energia elétrica 

Como era de esperar, após a instalação do sistema de tubos solares para aproveitamento de luz 
natural, o consumo de eletricidade baixou substancialmente. Com a inclusão de tubos solares, 
outros fatores foram alterados, nomeadamente os valores dos consumos de aquecimento e 
arrefecimento. Na Tabela 6.3, verifica-se a comparação antes e depois da instalação do 
sistema.  

Tabela 6.3 – Comparação dos consumos de eletricidade (antes e depois da instalação de tubos 
solares) 

 
CONSUMOS SIM REAL 

[kWh/ano] Diferença 
anual 

 
Sem tubos 

solares 
Com tubos 

solares 

Iluminação (KWh/ano) 211410 123580 - 87830 

Aquecimento (kWh/ano) 15110 17050 + 1940 

Arrefecimento ((kWh/ano) 87660 68670 - 18990 

  
Totais 

[kWh/ano] - 104880 

Com a aplicação do sistema de tubos solares, consegue-se obter uma poupança anual estimada 
de cerca de 105000 kWh, que corresponde a  33.4% de diminuição do consumo anual. 

Percentagem de poupança anual =
104880
314180 = 33,4% 

6.2.7   Retorno de investimento 

O retorno de investimento estimado da instalação deste sistema terá um período baixo. 
Sabendo que o valor pago atualmente por um kWh de energia elétrica é de cerca de 0,14 € e 
com tendência a subir nos próximos anos, apresenta-se de seguida as contas relativas ao 
período de retorno de investimento. 

Investimento inicial = 28000 € 
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Energia elétrica poupada por ano = 105000 kWh 

Valor estimado de poupança anualmente em energia elétrica:  

Valor poupado anualmente = 105000 × 0,14 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟕𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏 € 

Retorno de Investimento: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑝𝑝𝑜𝑜 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑣𝑣𝑒𝑒𝐼𝐼𝑜𝑜𝐼𝐼𝑚𝑚𝑒𝑒𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 =
28000
14700 ≈ 𝟏𝟏,𝟗𝟗 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 

 

Na Figura 6.17, apresenta-se uma análise a 10 anos, que é o período de garantia do sistema de 
tubos solares, verifica-se o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17 – Poupança ao longo de 10 anos 

Estima-se uma poupança em energia elétrica, após 10 anos de utilização do sistema a propor, 
de cerca de 119000 euros. 

Este edifício é um dos muitos exemplos que existem no nosso país da utilização desnecessária 
de energia elétrica. Encontravam-se instalados e ligados diariamente iluminação excessiva, 
que contribuía para valores de faturas energéticas muito elevadas. 

É com este tipo de medidas concretas, que se deve sensibilizar a população de forma a obter 
maior eficiência energética. Simultaneamente reduz-se a fatura energética e diminui-se as 
emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. 
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6.3 Sistema de compensação da energia reativa 

Para colocar uma máquina a funcionar é necessário um motor, assim como o consumo de 
energia elétrica, caso seja um motor elétrico. Chama-se a este tipo de energia a energia ativa. 
Mas um motor, para começar a trabalhar, requer também um campo magnético e este, para ser 
gerado, necessita de uma corrente magnetizante ou reativa, que produz energia reativa. Para 
produzir este tipo de energia não é necessária potência útil, não existindo, portanto, consumo 
de energia primária além da necessária para cobrir as perdas presentes da circulação na rede 
elétrica. 

A compensação da energia reativa é feita através da redução ou eliminação desta circulação, 
já que o consumo por motores ou máquinas elétricas é inevitável. 

Existem, então, três conceitos de potência que é necessário ter em conta: ativa (P), reativa (Q) 
e aparente (S), que se relacionam da seguinte forma: 

𝐸𝐸2 = 𝑃𝑃2 + 𝑄𝑄2  (6.1) 

A expressão anterior é representada pelo triângulo exposto seguidamente: 

 

 

cos𝜑𝜑 =
𝑃𝑃
𝐸𝐸   (6.2) 

 

Assim, quanto maior for o ângulo 𝜑𝜑, maior será a potência reativa (Q) em relação à ativa (P) e 
vice-versa. 

Quanto maior for o cos𝜑𝜑 , ou seja, quanto mais este se aproxima da unidade, maior será a 
potência ativa que poderá ser transportada pela rede, cuja capacidade máxima é a potência 
aparente (Pmax=S). 

Como acontece com a energia ativa, a energia reativa (na falta de outra fonte) é fornecida por 
uma central elétrica e conduzida através da rede. Consequentemente, vai obter-se um 
consumo maior, provocando perdas nos equipamentos e diminuição do seu rendimento que se 
vai traduzir num incremento significativo na fatura energética do cliente final. 

Mas existe uma outra fonte de energia reativa que é fácil de instalar e encontra-se acessível no 
mercado com relativa facilidade, são os condensadores elétricos. 

Na Figura 6.18, pode-se observar dois esquemas da energia a alimentar um motor, com e sem 
o uso de condensadores. 
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Fonte: Fornecido pela Qenergia (Consultado em 02/06/2012) 

A energia reativa é faturada com o objetivo de promover comportamentos relativos à 
compensação desta energia nas instalações, que contribuam para a utilização mais eficiente 
das redes elétricas, em linha com os objetivos indicados no Plano Nacional para as Alterações 
Climáticas (PNAC) de redução das perdas nas redes de transporte e distribuição [39].  

O despacho n.º 7253/2010, de 26 de Abril, aprovou o regime jurídico aplicável à faturação de 
energia reativa indutiva e capacitiva, relativas à utilização da rede de transporte e à utilização 
da rede de distribuição [40]. 

Em suma, neste despacho podem-se destacar os seguintes temas: 

 A faturação de energia reativa é efetuada a partir do limiar mínimo de 30% em relação à 
energia ativa (antes 40%); 

 Incluem-se fatores multiplicativos por escalões (Tabela 6.4): 

Tabela 6.4 – Fatores por escalão de faturação de energia reativa indutiva 

  Descrição Fator multiplicativo 

Escalão 1   𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 0,3 ≤ 𝑜𝑜𝑔𝑔𝜑𝜑 < 0,4 0,33 (a partir de 01.01.2012)  

Escalão 2  𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 0,4 ≤ 𝑜𝑜𝑔𝑔𝜑𝜑 < 0,5  1,00  

Escalão 3  𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑔𝑔𝜑𝜑 ≥ 0,5  3,00  

 

 Entrada em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2012, do período de integração diário para 
entregas do operador da rede de transporte ao operador da rede de distribuição 
(anteriormente era mensal); 

 Passam a ter isenção de faturação (para além das novas instalações) as instalações que 
tenham uma variação de pelo menos 50% da potência contratada, durante 8 meses; 

Na Tabela 6.5, observa-se a alteração da legislação ao longo dos anos relativa à energia 
reativa. 

 

 

Figura 6.18 – Esquemas da alimentação de motores com e sem condensador 
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Tabela 6.5 – Alteração da legislação ao longo dos anos 

Antes 2011 2012 

Energia reativa 
consumida fora 

das horas do 
vazio 𝑜𝑜𝑔𝑔𝜑𝜑 > 0,4 

Entrada em vigor do 
escalão correspondente a 
𝑜𝑜𝑔𝑔𝜑𝜑 > 0,5 e integração 
diária para clientes BTE 

Entrada em vigor do escalão 
correspondente a 0,3 ≤ 𝑜𝑜𝑔𝑔𝜑𝜑 < 0,4 e a 

integração diária no cálculo para os 
clientes MT,AT e MAT 

Valor de consumo 
faturado 

com fator 
multiplicativo 1 

Entrada em vigor dos novos fatores multiplicativos 

Energia reativa consumida fora das horas de 
vazio faturada a partir do limiar de 40% de 

consumo em relação à energia ativa no 
mesmo período 

 

Energia reativa consumida fora das horas 
de vazio faturada a partir do limiar de 
30% de consumo em relação à energia 

ativa no mesmo período 

Energia capacitiva injetada na rede nos períodos de vazio é faturada, não existindo 
previsão de alteração 

 

De forma indicativa na Tabela 6.6, apresenta-se o valor pago pela energia ativa e reativa para 
instalações de baixa tensão especial (BTE). 

Tabela 6.6 - Tarifa aplicada para redes em BTE 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de www.edp.pt (Consultado em 08/06/2012) 

6.3.1   Como escolher uma bateria de condensadores 

Para escolher uma bateria de condensadores para compensação da energia reativa é necessário 
em primeiro lugar calcular a potência da respetiva bateria de condensadores a instalar. Esse 
cálculo pode ser efetuado de duas formas distintas: 
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 Medição: Vai-se ao local onde se pretende instalar o sistema e faz-se a medição direta. 
Esta forma de dimensionamento envolve mais tempo, mais custos associados à mão de 
obra e equipamentos. No entanto, o cálculo é preciso e tem uma regulação mais fina; 

 Análise das faturas de energia: Dimensiona-se o sistema a partir dos dados obtidos das 
faturas de eletricidade. Tem a vantagem de ser mais rápido, não necessita de custos 
adicionais ao sistema a instalar. No entanto, poderá possuir erros associados, embora 
normalmente o dimensionamento seja feito corretamente.   

Seguidamente é indispensável a verificação da necessidade de filtros devido à existência de 
harmónicos. 

Entre os problemas causados pela existência dos harmónicos destacam-se os seguintes: 

 Sobrecarga e possibilidade de ressonância nos condensadores, 

 Perdas nos enrolamentos e no núcleo magnético dos transformadores; 

 Efeitos térmicos por perdas nos enrolamentos e no circuito magnético dos motores; 

 A elevada impedância interna provoca elevadas tensões harmónicas nos alternadores; 

 Efeito pelicular nos cabos; 

 Interferências com sinais eletrónicos. 

De forma a evitar os problemas mencionados anteriormente, é necessário efetuar a ligação em 
série de reatâncias com condensadores, de forma a formar um filtro harmónico. A instalação 
de filtros de harmónicos não elimina estes fenómenos nas redes, apenas evita a sua 
amplificação. 

Para verificar a necessidade de filtros é fundamental a medição da distorção harmónica (THDi 
e THDv). 

 THDi < 10%− Rede não poluída  

 10% < THDi < 25%− Rede moderadamente poluída − Condensador reforçado 

 30% < THDi < 60%− Rede poluída − Filtro 189 Hz 

 THDi > 60%− Rede fortemente poluída − Filtro 135 Hz 

 THDv > 8%− danifica o dielétrico do condensador 

Consoante as condições da rede, é necessário ou não a utilização de filtros.  

São estes os dois passos fundamentais para a seleção da bateria de condensadores mais 
adequadas para cada caso específico.  

6.3.2   Caso de estudo 

De forma a reduzir os valores da fatura energética do cliente, apresenta-se de seguida um caso 
de estudo real de dimensionamento de um sistema de baterias de condensadores através da 
análise das faturas de eletricidade. 

Na Figura 6.19, apresenta-se a fatura paga em energia elétrica pelo cliente no mês de 
Novembro de 2010. 
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Figura 6.19 – Fatura paga pelo cliente da energia consumida 

Fonte: Informação fornecida pela Qenergia (em 02/06/2012) 

Verifica-se que em energia reativa, o cliente paga 435,42 €, ou seja, valor pago por energia 
não útil. 

Utilizando este valor de energia reativa como referência para o ano inteiro, este paga 
anualmente cerca de 5225 €. 

De forma a dimensionar o sistema de condensadores, foi feita a medição da taxa de distorção 
harmónica e verificou-se o seguinte: 

THDi < 8%  

THDv < 2,5%  

Através do valor acima obtidos, verificou-se que o sistema a instalar não necessitava de filtros 
para atenuação da distorção dos harmónicos, visto que a rede não se encontrava poluída. 
Por conseguinte, foi instalado um sistema de baterias de condensadores sem filtros de 
harmónicos, semelhante à demonstrada na Figura 6.20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 6.20 – Bateria de condensadores 

Fonte: Informação fornecida pela Qenergia (em 02/06/2012) 

Características da bateria de condensadores: 

 Condensadores com alta esperança média de vida; 

 Fiabilidade das proteções efetivas; 

 Condensadores sobrevoltados a 440V; 

 Baterias de alta fiabilidade a preços bastante competitivos; 
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 Marca exclusiva Qenergia – Masing; 

 Esperança média de vida de 90000 horas. 

O investimento para a instalação deste sistema com “Chave-na-mão” foi de: 

Investimento ≈ 5000€  

6.3.3   Retorno de Investimento 

O retorno de investimento estimado da instalação de bateria de condensadores terá um 
período muito baixo. Apresenta-se de seguida as contas relativas ao período de retorno de 
investimento. 

Investimento inicial = 5000 € 

Valor poupado anualmente = 5225 € 

Retorno de Investimento: 

Retorno Investimento =
5000
5225 ≈ 𝟏𝟏 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 

Considerou-se o caso ideal, a eliminação da totalidade da energia reativa. Na realidade poderá 
existir uma pequena parte desta energia que seja faturada, principalmente quando os sistemas 
são dimensionados pelos valores apresentados nas faturas de eletricidade. 

Sabendo que a esperança média de vida dos condensadores é de 90000 horas, considera-se 
que estarão permanentemente em funcionamento a partir do momento da sua instalação, logo 
deverá ser necessário substituir o sistema no final de cerca de 10 anos de utilização. 

Substituição dos condensadores =
90000

24 × 365 = 10,3 anos 

Na Figura 6.21, observa-se a poupança estimada ao longo de 10 anos, com a implementação 
deste sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.21 – Poupança de eletricidade em 10 anos após a instalação do sistema 
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Estima-se que no final de 10 anos ter-se-á uma poupança de 47250 € em consumo de 
eletricidade. 

Este tipo de medida de melhoria é muito simples de efetuar e como se verifica é muito eficaz, 
com período de retorno de investimento muito curto. Na grande maioria das indústrias que 
utilizam maquinaria, tem este problema da energia reativa que pode ser facilmente contrariado 
com a implementação de um sistema de condensadores. Para além de se aumentar a eficiência 
que se traduz num valor de fatura energética substancialmente mais baixo, contribui-se para a 
diminuição dos gases com efeitos de estufa emitidos para a atmosfera. 

6.3.4   Benefícios com a instalação do sistema 

Com a instalação da bateria de condensadores existe a redução das perdas, resultando numa 
poupança de energia reativa. Ao compensar a energia reativa, evita-se que parte desta energia, 
ou a sua totalidade, circule pela rede, levando a uma redução da corrente elétrica circulante. 
Sendo as perdas de energia proporcionais ao quadrado da corrente, pode-se facilmente 
verificar a importância desta redução. 

Existe também uma melhoria substancial na tensão da rede. Ao compensar uma instalação 
elétrica reduz-se a queda de tensão e aumenta-se a tensão disponível. Se a compensação é 
automática, mantém-se um bom 𝑡𝑡𝑜𝑜𝐼𝐼𝜑𝜑 para qualquer valor de carga e conseguir-se-á, assim, 
manter uma tensão com variações mínimas por queda de tensão [38].  

Na Figura 6.22, observam-se as alterações obtidas na instalação antes e depois da colocação 
do sistema de bateria de condensadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22 – Antes e depois da instalação de bateria de condensadores 

Fonte: Informação fornecida pela Qenergia (em 02/06/2012) 

Como se verifica, o valor de kW e kVAr reduziram substancialmente após instalação da 
bateria de condensadores.  

Na Figura 6.23, observa-se a alteração do fator de potência 𝑡𝑡𝑜𝑜𝐼𝐼𝜑𝜑 antes e após instalação da 
bateria de condensadores 
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Figura 6.23 – Fator de potência antes e depois da instalação da bateria de condensadores 

Fonte: Informação fornecida pela Qenergia (em 02/06/2012) 

Analisando a figura 6.23, verifica-se que o 𝑡𝑡𝑜𝑜𝐼𝐼𝜑𝜑, após instalação da bateria de condensadores, 
se aproxima de 1. Esta aproximação, faz com que a potência reativa desapareça, sendo a 
potência aparente praticamente igual á potência ativa. 
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6.4 Substituição de Iluminação Existente 

A iluminação é um dos principais fatores que contribui para o consumo energético dos 
edifícios. A utilização de equipamentos mais eficazes traduzir-se-á em reduções significativas 
de consumos energéticos. 

Em muitos edifícios existentes, a iluminação tem rendimentos baixos, o que se traduz em 
maiores consumos energéticos desnecessários. 

Normalmente, a substituição da iluminação em edifícios existentes é uma medida de melhoria 
com grande retorno económico, visto que permite poupar muito energia elétrica, o que se 
reflete na fatura energética e normalmente obtém-se o retorno de investimento num curto 
espaço de tempo. 

6.4.1   Informações gerais sobre o edifício a aplicar o sistema 

O edifício a apresentar a medida de melhoria de substituição da iluminação interior é um 
edifício muito comum em Portugal. É um pequeno edifício de serviços (PES) existente com 
uma área útil de cerca de 400 m2 e uma potência térmica instalada superior a 25 kW, razão 
pela qual este se enquadra no âmbito do RSECE. 

A fração a certificar localiza-se na cidade do Porto e está inserida no segundo andar de um 
edifício com nove andares. É utilizada essencialmente para escritórios/ gabinetes de uma 
empresa. 

Na Figura 6.24, pode-se observar uma planta do edifício com a delimitação da envolvente 
vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
Envolvente exterior  
Envolvente interior com requisitos de 
exterior 

 

Espaço não útil  

 

 

Figura 6.24 – Planta do edifício com delimitação da envolvente vertical 
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Na Figura 6.25, pode-se observar imagens do espaço útil do edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.25 – Espaço útil do edifício 

No levantamento efetuado da iluminação interior, verificou-se que a maioria dos espaços é 
servida por lâmpadas do tipo fluorescente tubular do tipo T8, existindo também algumas 
incandescentes. Os balastros encontrados eram, na generalidade, do tipo convencional. 

Na Figura 6.26, apresenta-se fotografias recolhidas nas visitas efetuadas para os diferentes 
tipos de luminárias encontradas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.26 – Tipo de iluminação existente no edifício 

Na Tabela 6.7, apresenta-se a potência instalada na área útil do edifício correspondente à 
iluminação interior. 

Tabela 6.7 – Potência de iluminação instalada no espaço útil 

Tipo de lâmpada Nº de 
Armaduras 

Qt. de 
lâmpadas 

por 
armadura 

Potência 
unitária Potência 

[W] [W] 

Fluorescente tubular (Tipo T8) 63 4 36 9072 

Incandescente 6 1 60 360 

 
  Total 9432 

6.4.2 Descrição do sistema a instalar 

Pretende-se substituir as lâmpadas fluorescentes tubulares T8 com balastro convencional com 
uma potência unitária de 36 W, existentes no estabelecimento, por lâmpadas fluorescentes T5 
com uma potência unitária de 28 W, com uma radiação luminosa sensivelmente igual. 

Na Tabela 6.8, pode-se observar as características técnicas dos dois tipos de lâmpadas. 
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Tabela 6.8 – Comparação das características de lâmpadas T8 e T5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aptado de www.eco-Electrónica.com (Consultado em 04/06/2012) 

As lâmpadas T5 a escolher são as ERGO ReFit-Kit, visto que permitem transformar 
luminárias T8 em luminárias T5. Na Figura 6.27, pode-se observar como ficará adaptada a 
lâmpada T5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.27 – Transformação de luminárias T8 em T5 

6.4.3 Orçamento dado pela empresa  

Foi consultada a empresa Eco-electronica de forma a pedir um orçamento para a instalação de 
252 lâmpadas T5. Pode-se verificar em maior detalhe o orçamento fornecido no anexo F. 

Como se verifica, foram fornecidos dois orçamentos distintos. No entanto, optou-se pela 
primeira opção, a instalação de dois kits ERGO ReFit – T5 2x28 W = 126 unidades, visto que 
é aquele que garante a melhor radiação luminosa para o edifício em questão, embora sendo 
substancialmente mais caro. 

Orçamento incluindo mão de obra = 3034,08 + 756,00 ≈ 𝟓𝟓𝟕𝟕𝟗𝟗𝟏𝟏 € 



Estudo de viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de QAI de Edifícios de 
Serviços no âmbito do SCE/RSECE – DL 78 e 79/2006  

 

125 

6.4.4   Redução dos consumos de energia elétrica 

Sabendo que uma lâmpada T8 consume no mínimo 43 W, incluindo a energia dissipada 
(considerando a tensão a 220 V) e que uma lâmpada T5 consume 31 W, incluindo energia 
dissipada, obtêm-se assim a seguinte redução de potência instalada, ver Tabela 6.9. 

Tabela 6.9 – Redução da potência instalada 

Tipo de lâmpada Quantidade a substituir Potência por lâmpada [W] Potência Total 

[W] 
Tipo T8 252 43 10836 
Tipo T5 31 7812 

   Redução de potência [W] 3024 

Sabe-se que o edifício encontrava-se em funcionamento e com ocupação 8 horas por dia. Para 
efeitos de cálculo considerou-se que a iluminação se encontrava 100% ligada durante esse 
período é que nas restantes horas se encontrava totalmente desligada. 

Na Tabela 6.10, pode-se observar a estimativa de poupança energética com a alteração do tipo 
de lâmpadas.  

Tabela 6.10 – Poupança anual com a alteração do tipo de lâmpadas 

Tipo Sistema   Unidades T8 T5 
      4 x 36 W 4 x 28 W 
  Balastros - Energia Dissipada Watt 7 3 

  Potência total por lâmpada Watt 43 31 

  Vida útil da lâmpada horas 8000 20000 

Uso de Energia   
  Horas ativas por dia Horas 8 
  Dias operativos por ano Dias 260 
  Horas operativas por ano Horas 2.080 
  Consumo Energia diária kWh 86,688 62,496 
  Consumo Energia Anual kWh 22539 16249 
  Poupança anual de energia kWh 6290 

Anualmente, consegue-se uma poupança estimada de cerca de 6300 kWh de energia elétrica 
com a alteração de lâmpadas T8 – 36 W por T5 – 28 W, que corresponde a 28 % de 
diminuição do consumo anual. 

Percentagem de poupança anual =
6290

22539 = 28 % 

6.4.5 Retorno de investimento 

O retorno de investimento estimado da instalação deste sistema terá um período baixo. 
Sabendo que o valor pago atualmente por um kWh de energia elétrica é de cerca de 0,14 € e 
com tendência a subir nos próximos anos, apresenta-se de seguida as contas relativas ao 
período de retorno de investimento. 

Investimento inicial = 3790 € 

Energia elétrica poupada por ano = 6300 kWh 
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Valor estimado de poupança anualmente em energia elétrica:  

Valor poupado anualmente = 6300 × 0,14 = 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟏𝟏 € 

Retorno de Investimento: 

Retorno Investimento =
3790
880 ≈ 𝟐𝟐,𝟓𝟓 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚 

Na Figura 6.28, observa-se a poupança obtida ao longo de 20 anos, com a alteração da 
iluminação. Foi considerado a substituição das lâmpadas no fim do período de vida destas. 
Devido a possuírem uma vida útil de 20000 horas, considerando que fundem todas ao mesmo 
tempo, no final de cerca de 10 anos é necessário proceder à respetiva substituição. 

Substituição da iluminação =
20000

8 × 260 = 9,6 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.28 – Poupança com a substituição da iluminação 

Como se verifica, a estimativa do período de retorno de investimento é relativamente baixo, 
cerca de 4,3 anos. Este é tanto menor, quanto maior o número de horas estiver ligada a 
iluminação por dia. Mesmo contabilizando a substituição da iluminação no final do seu 
período de vida das lâmpadas, após os 4,3 anos (período de retorno de investimento) não é 
necessário novo investimento, visto que o balanço entre o poupado e o gasto é sempre 
positivo. Verifica-se isso no final dos cerca de 10 anos, em que o balanço após investimento 
para substituição da iluminação ficou em 1220 euros. 

Este tipo de medida de melhoria é muito simples de efetuar, visto que apenas se procede a 
uma substituição de lâmpadas. Na grande maioria dos edifícios de serviços existentes, onde se 
efetuaram auditorias energéticas, esta é umas das medidas de melhoria quase sempre aplicada. 
Como se verifica, não é necessário um investimento inicial muito elevado e o período de 
retorno do investimento normalmente é pequeno.  

Para além de se aumentar a eficiência energética que se traduz num valor de fatura energética 
mais baixo, contribui-se para a diminuição dos gases com efeitos de estufa emitidos na 
produção da energia elétrica.  
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7 Conclusões 

7.1 Principais Conclusões 

O sector dos edifícios é um dos que consume maior percentagem de energia final. Segundo a 
Eurostat, em 2009, os edifícios de serviços e residenciais na União Europeia eram 
responsáveis por cerca de 43% do consumo de energia final. A implementação de legislação 
para limitar os consumos energéticos dos edifícios e incentivando para a utilização de 
energias renováveis, foi um passo muito importante para a sustentabilidade energética a nível 
Mundial. Com estas medidas pretende-se diminuir também as emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da produção de energia que estão a contribuir para as alterações 
climáticas e consequentemente modificações incontornáveis na fauna e flora, sector muito 
importante para a permanência da vida no planeta Terra.  

Nesta dissertação fez-se um estudo sobre a viabilidade da aplicação de diversas medidas de 
melhoria a edifícios de serviços com o principal objetivo de diminuir a dependência 
energética dos mesmos, implementando sistemas viáveis economicamente, mas também que 
fossem eficientes para o edifício no qual iriam ser aplicados. As medidas de melhoria 
apresentadas estão de certa forma enquadradas com os objetivos mundiais de redução de 
dependência energética de combustíveis fosseis, diminuindo assim as emissões dos gases com 
efeito de estufa. 

Durante o período de permanência na empresa para realização da dissertação, foram efetuadas 
diversas auditorias a edifícios de serviços. Concluiu-se que o setor do AVAC é um dos 
principais consumidores de energia final de todo o edifício. No caso se estudo apresentado, 
verifica-se que o AVAC é responsável por cerca de 60% da fatura energética da totalidade do 
edifício. Relativamente a este facto é necessário implementar sistemas de maior eficiência 
energética e idealmente sistemas passivos, que não necessitem de energia não renovável para 
o seu correto funcionamento.  

Verificou-se também ao longo das diversas auditorias realizadas, que o sector da iluminação é 
responsável por uma parte considerável dos consumos energéticos dos edifícios. Verificou-se 
que em muitos casos a iluminação era excessiva relativamente às necessidades reais e as 
lâmpadas instaladas eram de baixa eficiência energética, na maioria dos casos. O excesso de 
iluminação em parte dos edifícios, deve-se pelo facto de a iluminação se encontrar em sanca 
ou com proteções plásticas, que impedem a transmissão de parte da radiação total proveniente 
das lâmpadas. Noutros casos, existe iluminação instalada excessiva, simplesmente porque o 
proprietário das instalações não tem conhecimento sobre o facto. Outro aspeto importante 
verificado nas auditorias foi o facto de a maioria das instalações de iluminação terem controlo 
manual, ou seja, eram os ocupantes a controlar a radiação luminosa artificial conforme as 
necessidades ao longo do dia. Como se conclui facilmente, a iluminação estava 100% ligada 
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durante o período de funcionamento do edifício, visto que, os funcionários não se 
preocupavam em regular a iluminação conforme necessitavam. 

Relativamente às medidas de melhoria estudadas na dissertação, foram apresentadas medidas 
concretas para cada situação específica dos edifícios. No caso de estudo, capítulo 5, 
apresentam-se 4 medidas de melhoria. Estudou-se a viabilidade de instalação de uma mini 
geração fotovoltaica e concluiu-se que era viável a sua instalação, pois o período de tarifa 
bonificada é de 15 anos e estima-se um período de retorno de investimento de 8,6 anos. 
Estudou-se também a viabilidade de instalação de um sistema de tecnologia solar-térmica 
“SolarDuct”, para diminuição do consumo de energia para aquecimento do ar insuflado e 
concluiu-se que o retorno de investimento estimado neste caso é relativamente elevado, cerca 
de 11,7 anos. O período de retorno de investimento seria menor se existisse maiores 
necessidades de aquecimento, ou seja, tornava-se mais rentável se funciona-se mais horas por 
dia. Ainda para o caso de estudo, foi necessário estudar uma forma de aumentar o conforto 
térmico dos seus ocupantes, visto que, estes sentiam desconforto principalmente durante o 
período de arrefecimento, nas divisões situadas na fachada principal a sul, maioritariamente 
constituída por envidraçados. Para fazer face ao desconforto térmico, estudou-se a viabilidade 
da aplicação de película de proteção solar, visto que, diminui os ganhos térmicos pelos 
envidraçados provenientes do sol, devido à diminuição do fator solar. Concluiu-se que não era 
viável economicamente, visto que, a estimativa de retorno de investimento era de 18,2 anos, 
no entanto, nestas situações, o conforto das pessoas deveria prevalecer relativamente aos 
custos inerentes desta instalação, o que nem sempre acontece. Por último, foi apresentada uma 
medida relacionada com a manutenção e utilização racional dos sistemas AVAC, sem ter 
qualquer tipo de custo, poder-se-ia poupar mais de 35 kW em energia elétrica, devido aos 
sistemas auxiliares desnecessários que se encontram instalados por todo o edifício, para 
obtenção de algum conforto por parte dos ocupantes, que resulta da falta de manutenção e de 
uma exploração deficiente da instalação. 

Após apresentação das diversas medidas de melhoria a aplicar ao edifício, foi verificado qual 
seria a classificação energética obtida caso fossem aplicadas. Verificou-se que o valor do IEE 
baixa, no entanto, não o suficiente para diminuição de classe. Uma das razões para se ter 
mantido a classificação energética na letra C foi o facto de uma grande parte da redução de 
consumos energéticos ter sido obtida através de combustíveis (gás natural). Segundo o 
RSECE, para determinação do IEE, o fator de conversão dos combustíveis é muito inferior ao 
da energia elétrica, 0,086 kgep/kWh e 0,290 kgep/kWh, respetivamente. Ou seja, caso a 
redução de consumos energéticos tivesse sido apenas em energia elétrica, conseguia-se a 
diminuição da classe energética para B-, visto que, a eletricidade tem maior peso na 
classificação do edifício. 

No último capítulo foi estudada a viabilidade de implementação de mais 4 medidas de 
melhoria a aplicar aos diversos edifícios adjudicados pela Energyband. Uma delas, foi a 
instalação do sistema solar-térmico “SolarWall” numa gimnodesportivo ainda em fase de 
projeto. Com esta medida de melhoria prevê-se um retorno de investimento em 6,7 anos 
comparativamente à utilização de energia elétrica para obter o mesmo valor de energia 
térmica providenciada pelo sistema a instalar. Conclui-se que seria uma medida de melhoria 
de relevância para o edifício, visto que, esta instalação iria funcionar durante muito mais 
tempo que o estimado para o período de retorno de investimento. Outro sistema estudado, foi 
a aplicação de tubos de luz num edifício de serviços que tem valores de faturas energéticas 
muito elevadas, principalmente devido à grande quantidade de potência instalada em 
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iluminação. Com esta medida, previa-se um retorno de investimento em menos de 2 anos. 
Com este exemplo, conclui-se que a iluminação é um dos pontos onde facilmente se pode 
conseguir reduções de custos significativos. Foi estudada e apresentada outra proposta de 
melhoria ainda no âmbito da iluminação, esta medida passa pela substituição da iluminação 
existente, por outra com a mesma radiação luminosa, mas mais eficiente. Com a alteração da 
iluminação previa-se um retorno de investimento em cerca de 4,3 anos, muito inferior ao 
período de vida das lâmpadas a instalar. A alteração da iluminação existente é uma medida de 
melhoria que se aplica na maioria dos edifícios de serviços no qual se realizaram as auditorias 
energéticas, visto que, é simples de modificar, diminui a fatura energética significativamente e 
tem períodos de retorno de investimento baixos. Por último, apresenta-se o estudo de um 
sistema de compensação de energia reativa, principalmente aplicado à indústria, onde existe 
maquinaria. Verifica-se que através da instalação de baterias de condensadores, compensa-se 
a energia reativa necessária para o funcionamento das máquinas industriais, não sendo 
necessário comprar a rede esta energia não útil. No caso de estudo apresentado, verifica-se 
que o retorno de investimento é obtido em cerca de 1 ano, concluindo-se assim que é 
extremamente viável a sua implementação. 

Na Tabela 7.1, compila-se as medidas propostas, os respetivos níveis de custo de 
investimento, redução anual da fatura energética esperada com cada medida e o período de 
retorno de investimento de cada medida apresentada. 

Tabela 7.1 – Medidas de melhoria propostas 

 Medidas de melhoria propostas 
Redução 
anual da 

fatura 

Custo estimado 
de investimento 

Período de retorno 
do investimento 

Sistema Fotovoltaico 
   

Sistema de tecnologia solar térmica 
“SolarDuct”    

Aplicação de película de proteção solar 
   

Exploração / Manutenção da Instalação 
AVAC ---- ---- ---- 

Sistema de tecnologia solar térmica 
“SolarWall”    

Sistema de tubos de luz 
   

Compensação da energia reativa  
   

Substituição da iluminação existente 
   

Na Tabela 7.2, verifica-se a correspondência entre a simbologia adotada acima -     - 
(coincidente com a utilizada pelo SCE nos Certificados Energéticos) e a ordem de grandeza 
dos valores em causa: 
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Tabela 7.2 – Simbologia adotada 

Redução anual da fatura 
energética 

Custo estimado de 
investimento 

Período de retorno de 
investimento 

 

Mais de 
10000€/ano  

Mais de 
50000€  

Inferior a 5 
anos 

 

Entre 5000 e 
9999€/ano  

Entre 10000 e 
49999€  

Entre 5 e 10 
anos 

 

Entre 1000 e 
4999€/ano  

Entre 2000 e 
9999€  

Entre 10 e 15 
anos 

 

Menos de 
1000€/ano  

Menos de 
2000€  

Mais de 15 
anos 

Um aspeto que é relevante salientar é a falta de manutenção dos sistemas de AVAC nos 
edifícios. Em todas as auditorias realizadas durante o período de dissertação, verificou-se que 
a manutenção era praticamente inexistente, sendo isso prejudicial para a própria instalação e 
principalmente para a saúde dos ocupantes do edifício em questão, que respiram esse ar 
proveniente do sistema de AVAC. 

Um dos exemplos é o caso apresentado no capítulo 5, em que o edifício tem graves problemas 
ao nível da manutenção, tem acessos limitados às unidades de tratamento de ar, não existem 
aberturas no teto falso para manutenção das condutas que por lá passam, os filtros 
encontravam-se num estado lastimável, sendo necessário uma rápida substituição dos mesmo, 
a admissão de ar de algumas unidades de tratamento de ar é feita por depressão do interior das 
zonas técnicas onde se encontram instaladas, estando esses espaços em condições de higiene 
pouco indicadas à admissão de ar para introdução no edifício, entre outros. Este tipo de 
situações referidas anteriormente, são muito comuns nos edifícios de serviços existentes, 
sendo necessário informar e sensibilizar os proprietários dos respetivos edifícios para a 
importância da manutenção dos sistemas AVAC, para que se consiga manter o mínimo de 
qualidade de ar interior dentro do edifício. 

Para finalizar, gostaria de salientar o facto de este período dedicado à dissertação foi de 
extrema importância na aprendizagem, visto que, pela primeira vez, existiu um contacto com 
o mercado de trabalho, que permitiu obter maior conhecimento ao nível prática da área da 
certificação energética e de qualidade do ar interior. 
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7.2 Perspetivas de trabalhos futuros 

 

Ao longo do período da dissertação, verificou-se que a manutenção das instalações AVAC é 
quase nula em muitos edifícios auditados neste período. Propõe-se para um trabalho futuro, o 
estudo do impacto da manutenção nos sistemas AVAC. 

A correta manutenção dos sistemas AVAC é essencial para o bom funcionamento da 
instalação e também para manter um bom nível de qualidade de ar interior dentro do edifício 
que serve. 

Para o trabalho proposto, pretendia-se verificar se a correta manutenção destes sistemas 
diminui o consumos energéticos inerentes à sua utilização, ou se a manutenção apenas 
influência a qualidade do ar interior do edifício.  

Pretende-se com a proposta de trabalho futuro, sensibilizar os proprietários dos edifícios para 
a importância na manutenção, quer ao nível económico, bem como, no bem-estar das pessoas 
que utilizam o edifício, mostrando-lhes estudos concretos, como é o caso deste trabalho 
proposto, das vantagens de uma correta manutenção.  
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Anexo A – Técnicos Credenciados 
 

Tabela A.1 - Técnicos Credenciados 

Técnicos  Instalações 
AVAC Descrição 

TQAI 

(Técnico QAI) 
Todos os 
sistemas 

 Profissionais com pelo 
menos 2 anos de 
experiência profissional 

1. Comprovativo de experiência 
profissional na área de QAI 
(últimos 2 anos); 

2. Aprovação em exame pela 
APIEF (com análise curricular 
pela Comissão). 

Profissionais com pelo 
menos 5 anos de 
experiência profissional 

1. Aprovação em exame pela 
APIEF (com análise curricular 
pela Comissão). 

TIM 

(Técnico de 
instalações e 

manutenção de 
sistemas de 

climatização e de QAI) 

II 𝑃𝑃𝑚𝑚 ≤ 100 𝑘𝑘𝑊𝑊 
 Profissionais com pelo 
menos 2 anos de 
experiência profissional 

1. Declaração da aprovação do 
Curso IEFP nível II ou outro 
equivalente aprovado pelo SCE; 

2. Comprovativo de experiência 
profissional como 
eletromecânico de refrigeração e 
climatização (últimos 2 anos). 

III2 𝑃𝑃𝑚𝑚 > 100 𝑘𝑘𝑊𝑊  

 Profissionais com pelo 
menos 5 anos de 
experiência profissional 

1. Declaração da aprovação do 
Curso IEFP nível II ou outro 
equivalente aprovado pelo SCE; 

2. Comprovativo de experiência 
profissional como 
eletromecânico de refrigeração e 
climatização (últimos 5 anos); 

3.Aprovação do Curso de 
especialização da QAI 
(Comissão/SCE).  

Profissionais com pelo 
menos 7 anos de 
experiência profissional 

1. Comprovativo de experiência 
profissional como 
eletromecânico de refrigeração e 
climatização (últimos 7 anos); 

2. Aprovação em exame pela 
APIEF (com análise curricular 
pela Comissão); 

3. Aprovação do Curso de 
especialização da QAI 
(Comissão/SCE). 

 

 
                                                
2 Um técnico com credenciação conferida de TIM3 está reconhecido para o exercício de funções de TIM2 e 

TQAI 
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Anexo B – Caracterização da Envolvente 
 

B.1 Envolvente Exterior e Interior Opaca 

Para determinação da maioria dos coeficientes de transmissão térmica (U) das soluções 
construtivas, foi utilizado o documento do LNEC “ITE50 – Coeficientes de Transmissão 
Térmica de Elementos da Envolvente dos Edifícios” [33]. 

O coeficiente de transmissão térmica (U) caracteriza a capacidade que as envolventes 
possuem para a condução de calor, representando o inverso do somatório das resistências de 
uma envolvente em que essas resistências dependem da espessura e da condutibilidade 
térmica de cada uma das camadas da envolvente. 

Segundo o RCCTE, determina-se a partir da seguinte expressão: 

𝑈𝑈 =
1

Rsi +  nRj +  Rse [𝑊𝑊/𝑚𝑚2. °𝐶𝐶] 

Onde: 

Rsi – Resistência Térmica superficial interior. 

Rse – Resistência Térmica superficial exterior. 

Rj – Resistências Térmicas intermédias. 

A Resistência térmica é a relação entre a espessura e a condutividade térmica de um elemento 
e esta obtém-se através da expressão: 

𝑅𝑅 =
𝑒𝑒
𝜆𝜆  [𝑚𝑚2. °𝐶𝐶/𝑊𝑊] 

Onde: 

e – Espessura 

λ – Condutividade térmica 

Na Tabela B.1, apresenta-se a listagem dos coeficientes de transmissão térmica para as 
diversas soluções construtivas encontradas no edifício. Os pormenores das soluções 
construtivas e os respetivos valores utilizados para calcular os coeficientes de transmissão 
térmicas das diversas situações não se encontram demonstrados, devido à confidencialidade 
da informação relativa ao edifício.  

Efetuou-se a comparação entre os valores de caracterização térmica da envolvente opaca 
calculados e os máximos regulamentares definidos no DL80/2006 para Edifícios Novos 
(apesar de não ser aplicado à situação estudada, visto que o Edifício em análise ser 
classificado, no âmbito do SCE, como existente), ver Tabela B.1. 
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Tabela B.1: Tabela resumo do U das diferentes soluções construtivas para envolvente opaca 

Elemento 
Envolvente 

U 
[W/m2˚C] 

UREFERÊNCIA 
[W/m2˚C] 

UMÁXIMO 
[W/m2˚C] 
(novos) 

 Elemento 
Envolvente 

U 
[W/m2˚C] 

UREFERÊNCIA 
[W/m2˚C] 

UMÁXIMO 
[W/m2˚C] 
(novos) 

PE1 3,39 0,70 1,80  PI12 1,14 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PE2 1,32 0,70 1,80  PI13 2,66 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PE3 2,32 0,70 1,80  PI14 1,50 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PE4 1,32 0,70 1,80  PI15 1,18 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PE5 2,30 0,70 1,80  PI16 0,99 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PE6 1,28 0,70 1,80  PI17 2,41 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PE7 2,18 0,70 1,80  PI18 1,16 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PE8 1,96 0,70 1,80  PI19 0,81 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PE9 0,95 0,70 1,80  PI20 2,44 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PE10 3,22 0,70 1,80  PI21 1,10 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PE11 1,28 0,70 1,80  PI22 1,18 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

COB1 0,46 0,50 1,25  PI23 2,48 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

COB2 0,51 0,50 1,25  PI24 1,85 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

COB3 0,47 0,50 1,25  PI25 1,83 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

COB4 1,17 0,50 1,25  PI26 1,76 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

COB5 0,30 0,50 1,25  PI27 0,70 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

COB6 1,16 0,50 1,25  PI28 1,14 1,40/0,7* 2,00/1,8* 

PI1 2,50 1,40/0,7* 2,00/1,8*  PAVI1 0,51 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

PI2 1,23 1,40/0,7* 2,00/1,8*  PAVI2 0,82 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

PI3 2,56 1,40/0,7* 2,00/1,8*  PAVI3 1,67 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

PI4 1,78 1,40/0,7* 2,00/1,8*  PAVI4 0,76 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

PI5 2,74 1,40/0,7* 2,00/1,8*  PAVI5 2,04 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

PI6 2,60 1,40/0,7* 2,00/1,8*  PAVI6 1,66 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

PI7 1,18 1,40/0,7* 2,00/1,8*  PAVI7 1,71 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

PI8 0,78 1,40/0,7* 2,00/1,8*  PAVI8 2,22 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

PI9 2,51 1,40/0,7* 2,00/1,8*  PAVI9 1,38 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

PI10 1,40 1,40/0,7* 2,00/1,8*  COBI1 1,92 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

PI11 1,43 1,40/0,7* 2,00/1,8*  COBI2 1,50 1,00/0,5* 1,65/1,25* 

* Nos elementos em contacto com espaços não úteis com τ>0,7. 

Da comparação estabelecida na tabela acima, verifica-se que os valores obtidos de coeficiente 
de transmissão térmica para a envolvente opaca deste Edifício estão, em muitos casos, acima 
dos valores presentes na legislação atual. 
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B.2 Envolvente exterior envidraçada 

De seguida são caracterizados os tipos de envidraçados encontrados ao longo dos 
levantamentos efetuados ao Edifício, e ainda, são apresentadas alguns aspetos tidos em 
consideração, para a obtenção das características técnicas dos vãos envidraçados. 

Considerações para a obtenção do coeficiente de transmissão térmica dos vãos envidraçados 
(U): 
 Por dificuldades técnicas, não foi possível determinar a espessura total dos vãos 

envidraçados. Considerou-se uma espessura de lâmina de ar de 6mm, por ser a mais 

prejudicial. 

 Foram encontrados envidraçados com e sem película. Ao não ser possível determinar a 

espessura dos envidraçados com película, considerou-se a mesma espessura dos 

envidraçados sem película.  

Considerações para a obtenção do fator solar dos vãos envidraçados (g): 
 Para a obtenção do fator solar dos vãos envidraçados, considerou-se a opção colorido na 

massa + incolor com 6mm + (4 a 8) mm da tabela IV.4 do RCCTE, obtendo-se um fator 

solar de 0,5. Embora haja vidros sem serem coloridos na massa (sem película), não existe 

nenhuma opção incolor + incolor para as espessuras medidas (6mm + 8mm), pelo que, 

considerou-se o fator solar de 0,5 para os vidros sem película. 

Apresentam-se de seguida, os valores dos fatores solares calculados para os diferentes tipos 
de envidraçados presentes no edifício.  

À semelhança do que foi feito para a envolvente opaca, também para a envolvente 
transparente se efetuou a comparação entre os valores obtidos e os máximos regulamentares 
definidos no RCCTE para novos edifícios (apesar de não aplicáveis à situação em análise, 
dado tratar-se de um edifício existente), ver Tabela B.2. 

Tabela B.2 - Comparação com os requisitos mínimos de qualidade térmica (Edifícios Novos) - Vãos 
envidraçados 

Solução 
envidraçados g100% 

g100% 
Admissível 

(novos) 
 

 
ENV1 0,25 0,56  
ENV2 0,37 0,56  
ENV3 0,37 0,56  
ENV4 0,37 0,56  
ENV5 0,5 0,56  
ENV6 0,5 0,56  
ENV7 0,5 0,56  

Verifica-se, por análise desta tabela, que todos os valores obtidos, se encontram abaixo do 
limite regulamentar para Edifícios novos. 
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B.3 Espaços não úteis considerados (ENU) 

Abaixo, encontram-se enunciados os espaços não úteis considerados: 
 Estacionamento do Piso 0 e 1º Piso; 

 Casa das máquinas do Piso 0; 

 Escada de estacionamento dos Pisos 0 e 1; 

 Posto de transformação do Piso 0; 

 Grupo de emergência do Piso 0; 

 As courettes dos Pisos 0,1,2,3,4 e 5; 

 Espaços destinados a lojas do Piso 0; 

 Espaços técnicos dos Pisos 0,1,2,3,4 e 5; 

 Escadas de emergência do Piso 0 e 1; 

 Arrumos do Piso 1. 

B.4 Coeficiente de Redução de Perdas 

O coeficiente de redução das perdas térmicas (Parâmetro Tau) relaciona a temperatura interior 
e exterior com a temperatura da zona não aquecida, desta forma é possível obter o fluxo de 
calor que passa pela envolvente interior do edifício a partir da relação entre esta constante e o 
número de graus dias de aquecimento. 

O coeficiente de redução das perdas térmicas toma valores da tabela IV.1 do RCCTE, 
dependendo do tipo de espaço útil e do resultado da relação entre a área útil e a área não útil 
do edifício.  

Para determinar este valor é necessário determinar duas áreas: Ai (área do elemento que 
separa o espaço útil interior do espaço não útil) e Au (área do elemento que separa o espaço 
não útil do ambiente exterior) em (m2): 

𝜏𝜏 =
𝐴𝐴𝐼𝐼
𝐴𝐴𝑜𝑜

 

No âmbito deste estudo de comportamento térmico foram identificados como espaços não 
úteis (ENU), os espaços apresentados na Tabela B.3. 
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Tabela B.3 – Listagem dos Espaços Não Úteis (ENU) encontrados no edifício analisado 

Designação Localização Piso Ai Au Ai/Au Tipo de espaço não útil τ 
ENU1 Zona Técnica 0 153,3 0 +∞ Armazéns 0,3 
ENU2 Casa das Máquinas 0 21,3 0 +∞ Armazéns 0,3 
ENU3 Zona Técnica 0 37,9 0 +∞ Armazéns 0,3 
ENU4 Estacionamento 0 e 1 53,7 145,9 0,37 Garagem / Colectiva 0,9 
ENU5 Courette 0 e 1 11,5 13 0,89 Armazéns 0,95 
ENU7 Entrada a Nascente 0 e 1 63,2 0 +∞ Armazéns 0,3 
ENU8 Zona Técnica 0 177,9 0 +∞ Armazéns 0,3 
ENU9 Loja 0 37,5 18,6 2 Armazéns 0,7 
ENU10 Loja 0 37,5 18,7 2 Armazéns 0.7 
ENU11 Espaços Técnicos 0 26,6 13 2,1 Armazéns 0.7 

ENU12 Escada de 
Emergência 0 5 4,9 1 

Circulação Comum, C/ abertura 
permanete p/ ext. (Volume Tot.<0,05 

m²/m³) 
0,7 

ENU13 Espaços Técnicos 0 26,6 13 2,1 Armazéns 0,7 
ENU14 Loja 0 37,5 17,9 2,1 Armazéns 0,7 
ENU15 Loja 0 37,5 17,9 2,1 Armazéns 0,7 
ENU16 Loja 0 37,5 17,9 2,1 Armazéns 0,7 
ENU17 Espaços Técnicos 0 26,6 12,2 2,2 Armazéns 0,7 

ENU18 Escada de 
Emergência 0 10,5 7,8 1,3 

Circulação Comum, C/ abertura 
permanete p/ ext. (Volume Tot.<0,05 

m²/m³) 
0,7 

ENU19 Espaços Técnicos 0 19,2 0 +∞ Armazéns 0,3 
ENU20 Loja 0 5,7 12,2 0,5 Armazéns 0,95 
ENU21 Loja 0 37,5 17 2,2 Armazéns 0;7 
ENU22 Loja 0 37,5 17 2,2 Armazéns 0,7 

ENU23 Loja 0 37,5 33,9 1,1 Armazéns 0,7 

ENU24 Courette 1, 2, 
3 e 4 180,5 11,4 15,8 Desvão fortemente ventilado 1 

ENU25 Espaço Técnico 1 57,8 0 +∞ Armazéns 0,3 
ENU26 Courette 1 106,5 11,3 9,4 Desvão fortemente ventilado 1 
ENU27 Espaço Técnico 1 59,8 0  Armazéns 0,3 
ENU28 Courette 1 177,5 11,3 15,7 Desvão fortemente ventilado 0,3 
ENU29 Escadas 1 10,7 0  Armazéns 0,3 
ENU30 Espaço Técnico 1 31,6 16,4 1,9 Desvão fortemente ventilado 1 
ENU32 Espaço Técnico 1 31,6 16,4 1,9 Desvão fortemente ventilado 1 
ENU34 Espaço Técnico 0 26,9 188,3 0,1 Armazéns 0,95 
ENU35 Espaço Técnico 2 26,9 61,4 0,3 Desvão fortemente ventilado 1 
ENU36 Espaço Técnico 2 16,3 70 0,2 Desvão fortemente ventilado 1 
ENU37 Espaço Técnico 2 16,3 70 0,2 Desvão fortemente ventilado 1 
ENU38 Courette 3 e 4 18,3 16,3 1,1 Desvão fortemente ventilado 1 
ENU39 Courette 3 e 4 21,6 16,3 1,3 Desvão fortemente ventilado 1 
ENU40 Courette 3 7,3 7,3 1 Desvão fortemente ventilado 1 
ENU41 Courette 3 8,6 7,3 1,2 Desvão fortemente ventilado 1 

ENU42 Courette 3, 4 e 
5 22 18,8 1,2 Desvão fortemente ventilado 1 

ENU43 Courette 3, 4 e 
5 25,4 18,8 1,3 Desvão fortemente ventilado 1 

ENU44 Auditório Principal 2 158,4 0 +∞ Desvão não ventilado 0,4 
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B.5 Fator de forma 

Com base nos elementos recolhidos ao longo do levantamento efetuado à envolvente do 
Edifício, foi calculado o respetivo Fator de Forma, segundo a seguinte fórmula: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜 +  ∑(𝜏𝜏 × 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑝𝑝𝑜𝑜 )𝐼𝐼

𝑉𝑉  

O valor do fator de forma assim obtido foi de 0,34 [m-1]. 

B.6 Pontes térmicas Planas e lineares 

De acordo com a resposta D.5 das perguntas e respostas RSECE-ENERGIA, “(…) pode o 
projetista considerar um acrescimento de 5% nos consumos de energia de aquecimento (Qaq) 
no cálculo do IEEnom (ou IEEreal, simulação) de cada uma das tipologias do edifício e, 
desta forma, justificar a não contabilização detalhada das PTL.”. Com base nesta 
consideração, foi adicionado ao resultado dos consumos de energia de aquecimento do 
Edifício, quer na simulação real, quer na simulação nominal do Edifício, 5%, para 
contabilização das pontes térmicas lineares. 

B.7 Pavimentos e paredes em contacto com o solo 

As perdas térmicas dos elementos verticais e horizontais em contacto com o solo, foram 
contabilizadas de acordo com o aumento de 5% no consumo de energia de aquecimento do 
edifício, conforme referenciado no ponto anterior. 

B.8 Inércia Térmica 

No levantamento dimensional efetuado, observou-se a presença de teto falso na maioria das 
divisões.  

Visto não se verificarem cumulativamente as características presentes na NT–SCE–01 que 
evidenciam classe de inércia térmica Forte ou Fraca, considerou-se, para efeitos de cálculo, a 
classe de inércia média. 
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Anexo C – Descrição dos levantamentos realizados 
De seguida descrevem-se sucintamente os resultados dos levantamentos realizados, bem como 
os pressupostos adotados, quer na Simulação Real, quer na Simulação Nominal 

O perfil/Horário de Utilização considerado na Simulação Nominal foi o previsto no 
Regulamento para as tipologias mencionadas anteriormente. 

Os dados reais de utilização resultam dos levantamentos efetuados ao longo das visitas 
técnicas realizadas no âmbito da Auditoria Energética. 

Sistema de Climatização e Ventilação – AVAC 

O Edifício em análise dispõe de Sistema de Ar Condicionado e Ventilação – AVAC – 
centralizado, do tipo água/ ar, para remoção da carga térmica dos diferentes espaços, 
recorrendo na generalidade a Ventiloconvetores (VC’s) e Unidades de Tratamento de Ar 
(UTA’s) a 4 tubos, alimentados por Chillers e Caldeiras, que permitem o fornecimento 
simultâneo de água fria e quente para produção de energia térmica. 

No Gabinete de Informática/Servidor, situado no piso 2, onde se encontra instalado diverso 
equipamento informático com funcionamento 24 horas/dia e 365 dias/ano, os perfis de 
utilização e necessidades são específicas e distintas dos restantes espaços, recorrendo-se nesse 
caso a dois sistemas de expansão direta do tipo split individual. 

Produção de Energia Térmica 

As centrais térmicas de produção de água tratada situam-se no exterior, nas traseiras do 
edifício, ao nível do piso 2, em zonas próprias, vedadas ( uma para a Central de Aquecimento, 
outra para a Central de Arrefecimnto), onde se encontram instalados, respetivamente, as 
Caldeiras e os Chillers, além das Bombas Circuladoras, Depósitos, coletores de distribuição e 
restantes acessórios associados aos referidos sistemas. 

Na central de arrefecimento existem duas unidades de Produção de água arrefecida – Chillers. 
Não foi possível obter os rendimentos – EER / Energy Efficiency Ratio – dos Chillers em 
Auditoria, já que estes equipamentos não se encontravam em funcionamento à data. Também 
não foi encontrado esta informação em elementos do Projeto, nem em catálogos do 
equipamento. Assim, foi considerado no processo e nas Simulações desenvolvidas o valor 
obtido da divisão da potência térmica nominal (105,7 kW), de acordo com catálogo do 
fabricante), pela potência absorvida que consta da respetiva chapa de características, tendo-se 
chegado deste modo ao valor de 2,04 para este parâmetro. 
Na central de Aquecimento existem 4 caldeiras dispostas em cascata (Figura C.1), 
alimentadas a gás natural, de marca Roca, modelo G400, totalizando a potência térmica 
instalada de 507 kW no seu conjunto, com um rendimento (de catálogo) de 97%. 

 

 

 

 

 

 Figura C.1 – Caldeira em cascata na Central de Aquecimento 
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No gabinete de Informática, local onde se encontra instalado diverso equipamento informático 
e servidores, existem duas unidades de expansão direta, em funcionamento permanente para 
proporcionar o arrefecimento necessário, um split mural e um split do tipo consola horizontal 
de teto. 

Para complementar a energia térmica para aquecimento terminal, verificou-se a existência de 
diversos aquecedores elétricos, utilizados como recurso em muitos gabinetes do Edifício. 
Foram contabilizados 5 escalfetas, 12 termoventiladores elétricos, 4 aquecedores a óleo. No 
total, o consumo destes equipamentos representam 34,1 kW de energia elétrica. 

De referir ainda a existência de 47 ventoinhas, que se presume existirem numa tentativa de 
fazer face à falta de arrefecimento, nas alturas em que se registam temperaturas mais altas. 

Assim, este edifício tem instalado em energia térmica 511 kW para aquecimento e 229 kW 
para arrefecimento. 

Distribuição da Energia Térmica 

O fornecimento de energia térmica às baterias dos referidos VC’s e UTA´s é feito através de 
uma instalação a quatro tubos, que disponibiliza água quente (regime 80/65ºC) e fria (regime 
7/12ºC) para tratamento dos espaços interiores, havendo possibilidade de arrefecer e aquecer 
em simultâneo as diferentes zonas, em função das solicitações de carga de cada espaço. À 
entrada das baterias existem válvulas motorizadas de 3 vias, modulantes no caso das UTA’s e 
on/off no vaso dos VC’s. 

A central de Aquecimento situa-se em compartimento específico existente no exterior, como 
referido anteriormente, os coletores de distribuição de água quente, sistema de tratamento 
químico da água (na alimentação ao circuito interno, de água da rede), depósito de 
acumulação de 500 litros, vaso de expansão, entre diversos acessórios, ver Figura C.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Para distribuição de água quente existem 2 bombas simples, dispostas em paralelo, no circuito 
primário, uma de reserva à outra e 4 bombas duplas, uma para cada circuito secundário, ver 
Figura C.2. 

Na central de arrefecimento também instalada no exterior, encontram-se os chillers, os 
respetivos circuitos hidráulicos, coletores de distribuição, 3 bombas de circulação associadas 
ao circuito primário dos chillers e 2 bombas de cabeça dupla.  

Os circuitos hidráulicos de distribuição de água são em tubo de ferro preto devidamente 
isolado e revestido. 

Figura C.2 – Circuitos de distribuição Primário / Secundários Central de Aquecimento 
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No caso dos sistemas de expansão direta, splits, a distribuição de energia térmica é 
conseguida através de tubo de cobre isolado. 

Emissão/ Difusão de Energia Térmica pelos Espaços 

A generalidade dos espaços climatizados – Gabinetes, Salas de Reuniões, Salas de Formação, 
Sala de Congressos, entre outros – é tratada por Ventiloconvectores – VC’s – de pavimento, 
com móvel, num total de 133 VC´s instalados. 

Á exceção de um ventiloconvector e de uma sala específica, que dispõe de alimentação de 
água fria, possibilitando o arrefecimento, todos os restantes VC’s, no momento da auditoria, 
apenas funcionavam em modo de aquecimento. 

Para tratar o maior auditório do edifício, existem duas Unidades de Tratamento de Ar 
dedicadas, alimentadas a 4 tubos com água fria e quente, equipadas com ventilador de 
insuflação (5 kW) e de retorno (3,5 kW), ambos de duas velocidades (9000 m3/h e 4500 
m3/h), com caixa de mistura, para possibilitarem o funcionamento em free-cooling e com 
módulos de filtragem e pré-filtragem, ver Figura C.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi adotado neste espaço um sistema do tipo “displacement”, com insuflação do ar ao nível 
inferior, através de difusores rotacionais de pavimento e retorno a partir do teto falso. 

A climatização e a renovação de ar dos auditórios pequenos, são assegurados por unidades 
dedicadas a cada um destes espaços, todas com as mesmas características, ver Figura C.4.  

Estas unidades estão instaladas em zonas técnicas interiores, adjacentes aos espaços que 
servem. São igualmente alimentadas a 4 tubos, dispõem de módulos independentes e 
separados fisicamente (eventualmente por falta de espaço), tendo sido adotada 
presumivelmente por este motivo recuperação de calor do tipo run-around-coil, de baterias. A 

Figura C.3 – Unidade de Tratamento de Ar do Auditório Grande 

Figura C.4 – Unidades de Tratamento de Ar dos Auditórios Pequenos 
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unidade em causa dispõe de níveis de pré-filtragem e filtragem de saco (identificados de 
acordo com a norma EN779) 

Associados aos recuperadores run-around-coil, existem bombas circuladoras de 193 W( uma 
por cada UTA). 

Os caudais de ar são de 6120 m3/h, quer na insuflação (100% proveniente do exterior), quer 
na extração, sendo os motores de 5,5 kW e de duas velocidades em cada caso. 

A insuflação do ar é feita através de difusores lineares dispostos nos tetos, sendo o retorno 
obtido por depressão através de aberturas nos tetos falsos, ver Figura C.5. 

 

 

 

 

 

 

 

A emissão de energia térmica nos espaços, nos sistemas autónomos split e multi-split é feita 
diretamente pelas próprias unidades interiores, anteriormente descritas. 

Ventilação 

Para admissão de ar novo à generalidade dos espaços com ocupação permanente, com 
exceção dos auditórios, existem nove Unidades de Ar Primário, instaladas em espaços 
técnicos situados no interior do Edifício (courette técnica aberta no topo, ao nível da 
cobertura, de onde é admitido o ar exterior por depressão). Estas unidades são alimentadas a 4 
tubos, dispõem de um nível de filtragem e de ventilador, ver Figura C.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os caudais de ar novo mínimos regulamentares considerados na simulação nominal do 
Edifício foram obtidos considerando a ocupação nominal definida no regulamento para as 
tipologias adotadas, aplicando os critérios regulamentares a cada espaço, de acordo com o tipo 
de atividade aplicável e previsto na tabela do Anexo VI do RSECE, tendo em consideração os 
seguintes fatores: 

Figura C.5 – Difusores de ar nos Auditórios Pequenos 

Figura C.6 – Unidade de Ar Primário 
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 Eficiência de ventilação de 60%; 
 Inexistência de fumadores; 
 Existência de materiais ecologicamente não limpos (MENL). 

O valor global obtido foi agravado de 50%, resultando no caudal global considerado na 
simulação nominal de 37425 m3/h. 

Iluminação Interior 

Foi realizado o levantamento da iluminação interior, espaço a espaço, do qual resultou, de 
forma compilada a densidade de iluminação apresentada na Tabela C.1, por tipologia: 

Tabela C.1 – Densidade de iluminação por tipologia RSECE 

Zona Área [m2] Tipologia Refª 

Densidade 
de 

Iluminação 
[W/m2] 

UPC-UC 

3.369,41 Escritórios ESC 11,21 

2.249,89 Estabelecimentos de Ensino Superior EES 15,19 

244,86 Espaços Complementares – Armazém (7h/dia – todos os dias) ARM 5,29 

1.998,48 Espaços Complementares – Estacionamento (10h/dia – seg. a sexta) EST 2,52 

TOTAL 7.862,64 
   

Na Tabela C.2, encontra-se apresentado o tipo de iluminação interior instalada e respetivo tipo 
de lâmpada para os diferentes espaços úteis e não úteis do Edifício. Na Figura C.7, observa-se 
o tipo de lâmpadas encontradas no edifício. 

Tabela C.2 - Tipo de lâmpadas instaladas no Edifício 

Tipologia do 
Espaço Tipo de lâmpada Nº de 

armaduras 
Potência total 
Instalada (W) 

Estabelecimento 
de ensino superior 

e Escritórios 

Fluorescente 
tubular 1553 57036 

Fluorescente 
compacta 98 3173 

Halogéneo 49 11015 
Incandescentes 16 435 

Iodetos metálicos 
(2 projetores) - 300 

Armazém e 
Estacionamento 

Fluorescente 
tubular 88 6336 

 

 Figura C.7 – Iluminação interior dos Espaços úteis e não úteis do Edifício 
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Ao longo das visitas efetuadas, os ocupantes do edifício queixavam-se dos baixos níveis de 
luminosidade dos espaços. Provavelmente devido a esse fator, foram encontrados 42 
candeeiros de secretária e 10 de pé, o que demonstrava a dificuldade sentida pelos seus 
utilizadores ao nível visual. 

 

Iluminação Exterior 

No que respeita à iluminação exterior, foram identificados dois tipos de lâmpadas, 
fluorescentes compactas e iodetos metálicos, ver Tabela C.3. Na Figura C.8, observa-se o tipo 
de lâmpadas encontradas no exterior do edifício. 

Tabela C.3 - Tipos de lâmpadas 

Espaços Tipo de lâmpada Nº de 
armaduras 

Potência total 
Instalada (W) 

Exterior 

Fluorescente 
compacta 30 660 

Iodetos metálicos 
(23 projetores) - 3450 

Salienta-se o facto de existir controlo horário para os projetores de fachada (ligam às 20h30m 
e desligam às 6h00m da manhã). 

 

 

 

 

 

 

 

Nos termos do DL 79/2006 (RSECE), para efeitos de Simulação Nominal, a iluminação 
exterior deve ser afetada de 5400 horas de funcionamento anual. No Perfil Real foi 
considerado um funcionamento, em média, de 10 horas/dia – todos os dias (cerca de 12h/dia 
no Inverno e 8 horas no Verão). 

Iluminação Espaços Não úteis 

Incluem-se nos espaços não úteis, as diversas áreas técnicas, o Posto de transformação e casas 
das máquinas. Na Tabela C.4, observa-se o tipo de lâmpadas encontradas nestes espaços. 

Tabela C.4 - Tipo de lâmpada 

Espaços Tipo de lâmpada Nº de 
armaduras 

Potência total 
Instalada (W) 

Não úteis Fluorescente 
tubular 77 4792 

É de referir que existem balastros eletrónicos e outros com balastro convencional. A potência 
instalada foi acrescida em 10% devido ao fator balastro. 

Figura C.8 – Iluminação exterior 
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Água Quente Sanitária (AQS) 

A fração em análise não dispõe de Água Quente Sanitária 

Equipamentos 

À semelhança do que foi feito para a iluminação, também no caso do equipamento existente 
foi realizado um levantamento detalhado por espaço, inserido no modelo da Simulação 
Dinâmica Real. 

Nos pisos 0, 1 e grande parte do piso 3, devido aos espaços serem predominantemente para 
aulas, a densidade de equipamentos é baixa. No piso 2, nos restantes espaços do piso 3, no 
piso 4 e  no 5, onde funciona a parte administrativa, a densidade de equipamentos é 
significativa e resulta, fundamentalmente, de computadores (monitores e torres), 
fotocopiadoras, projetores e impressoras. 

De salientar a Caferatia/Bar do piso 2, onde se encontram instaladas máquinas de vending (de 
café e de produtos alimentares) e, na Copa adjacente, 2 microondas e um frigorífico, ver 
Figura C.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O RSECE define as densidades nominais de equipamentos de 15 e 8 W/m2, para a tipologia 
“Escritórios” e “Estabelecimentos de Ensino Superior”, respetivamente, adotadas na 
Simulação Nominal. 

Segundo o mesmo regulamento, considerou-se para as tipologias “Estacionamentos” e 
“Armazéns”, a densidade de equipamentos de 2 e 5 W/m2, com 2610 horas de funcionamento 
para o primeiro caso e 2555 horas para o segundo. 

Outros Equipamentos – Ascensores 

Este Edifício é servido por 3 elevadores, com capacidade para 8 pessoas ou 630 kg. Das 
medições efetuadas em auditoria, concluiu-se que estes equipamentos têm um consumo diário 
de cerca de 33 kWh nos dias úteis e de 2,1 kWh nos fins-de-semana. Desta forma, obteve-se 
um consumo anual global estimado de 8843,4 kWh/ano. 

Estes equipamentos e respetivo perfil de funcionamento foram considerados na Simulação 
Real e na Simulação Nominal. 

Perfis de Utilização 

Os perfis/horário de utilização considerados na Simulação Nominal do Edifício são os 
previstos no Regulamento para as tipologias adotadas. Com base nos levantamentos 
realizados na Auditoria, através da observação no local e reunindo informação junto dos 

Figura C.9 – Equipamentos 
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utilizadores do edifício, foram compostos os perfis de utilização para cada um dos principais 
setores consumidores de energia, iluminação (interior e exterior), equipamentos adstritos à 
atividade, equipamentos AVAC, outros equipamentos. Todos estes valores foram incluídos na 
Simulação Dinâmica. 

Ocupação 

A ocupação considerada na Simulação Real foi de 380 pessoas, que corresponde à 
contabilização feita nas peritagens realizadas. No entanto, foi fornecida a informação que a 
ocupação máxima do edifício era de 1432 pessoas. 

Em termos Nominais, a densidade de ocupação considerada foi de 15 m2/Ocupante para a 
tipologia “Escritórios” e de 10 m2/Ocupante para a tipologia “Estabelecimentos de Ensino 
Superior”, conforme previsto no DL 79/2006, para as Tipologias adotadas. 

 

Pontos de medição da Qualidade de Ar Interior 

Na Tabele C.5, apresentam-se os pontos de medição da Qualidade do Ar Interior. 
Tabela C.5 – Pontos de medição QAI 

 Ponto nº Designação do Espaço  Refª 
Espaço Piso Zona 

Ocupação 
Real Data 
Medição 

Unidade que 
Serve o 
Espaço Pr

um
ad

a Caudal 
AN 

Proj. 
[m3/h] 

Caudal 
AN 
min. 

[m3/h] 

Dif AN  

1 Escadaria da entrada principal 4 0 I 2           

2 Corredor  10 1 I 2           
3 Rampa de acesso 15 1 I 2           
5 Anfiteatro A 22 1 II 50 UTA AUD.1   6120 2500 59% 
8 Anfiteatro B 21 1 III 54 UTA AUD.2   6120 2700 56% 
4 Atendimento 39 2 I 10 UAP 2.1 1 864 1326 -53% 

9 Div. Sistemas de informação 49 2 I 6 UAP 2.1 1 432 729 -69% 

18 Gabinete de gestão financeira 57 2 I 2 UAP 2.2 2 72 127 -76% 

6 Bar  45 2 I 5 UAP 2.3 3 864 11142 -1190% 
7 Gabinete técnico  53 2 I 3 UAP 2.3 3 90 175 -94% 
17 Auditório 79 2 I 32 UTA AUD   9000 2200 76% 

10 Serviços administrativos 81 3 I 3 UAP 3.1 1 216 333 -54% 

11 Gabinete A 93 3 I 4 UAP 3.1 1 90 234 -160% 
12 Contabilidade  107 3 I 6 UAP 3.2 2 432 411 5% 
13 Sala de aula 1 115 3 I 18 UAP 3.3 3 504 900 -79% 
14 Gabinete B 114 3 I 10 UAP 3.3 3 504 731 -45% 
19 Secretariado  116 4 I 2 UAP 4.1 1 216 334 -55% 
20 Gabinete C 130 4 I 2 UAP 4.1 1 90 161 -79% 
15 Sala de aula 2 134 4 I 8 UAP 4.2 3 450 467 -4% 
16 Laboratório 4 139 4 I 6 UAP 4.2 3 1008 727 28% 
21 Sala de aula 3 141 5 I 7 UAP 5.1 3 360 427 -19% 
22 Conselho diretivo 148 5 I 2 UAP 5.1 3 54 117 -117% 
23 Sala de professores 155 5 I 4 UAP 5.1 3 90 234 -160% 

24 Exterior - Courette Módulo 3  ENU28 5 I     3       

25 Exterior - Entrada de ar Anfiteatro A ENU30 1 II             
26 Exterior - Entrada de ar Anfiteatro B ENU32 1 III             
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Anexo D – Fichas Técnicas 
Fichas técnicas dos painéis fotovoltaicos e respetivos inversores 
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Ficha técnica da Película R 20 SR CDF – Llumar 
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Anexo E – RetScreen Internacional - NASA 
Sistema SolarDuct 
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Sistema SolarWall 
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Anexo F – Orçamentos 
Orçamento da Sinergiae para o sistema de mini geração solar fotovoltaica  
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Orçamento da Energyband para o sistema SolarDuct 

 

 

  Caudal (m3/h) 
Preço de venda 
por módulo SD 

(€) 

Número de 
Módulos  Custo (€) 

Módulo 1 3996 
344,32 

12 4131,83 
Módulo 2 4032 12 4131,83 
Módulo 3 7902 21 7230,71 

   Total 15494,38 

 
 

Conduta isolada e revestida 
  Ø (mm) Comprimento (m) €/m Custo (€) 
Módulo 1 450 15 70 1050 
Módulo 2 450 10 70 700 
Módulo 3 650 20 83 1.660,00 € 

   Total 3410 

 

 
Ventilador 

Caixa de 
registos e 

controlador 
(€)   Modelo Potência (kW) € 

Módulo 1 Moduys DP 10\10 1,1 1.030,40 € 2000 
Módulo 2 Moduys DP 10\10 1,1 1.030,40 € 2000 
Módulo 3 Modulys DP 15\15 2,4 1.532,70 € 2404 

  
Total 3.593,50 € 6404 

 

Módulo 1 8.212,23 € 
Módulo 2 7.862,23 € 
Módulo 3 12.827,41 € 

Custo Total  28.901,88 € 
  



Estudo de viabilidade de medidas de melhoria integrado na Certificação Energética e de QAI de Edifícios de 
Serviços no âmbito do SCE/RSECE – DL 78 e 79/2006  

 

161 

Orçamento da a.bispo para a película 
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Orçamento da Energyband para o sistema SolarWall 
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Orçamento da POLIRIGIDO ECO para o sistema de Tubos Solares 
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Orçamento da Eco-electrónica para a instalação de iluminação 


