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Resumo 

A União Europeia (UE) tem vindo a desenvolver esforços no sentido de reduzir a sua 

dependência energética, uma vez que mais de metade da energia consumida no conjunto dos 

países europeus é importada. Para além disso, grande parte dessa energia é proveniente de 

recursos esgotáveis, tais como o petróleo, o gás e o carvão, que produzem gases com efeito de 

estufa com fortes impactos ambientais. Para tal, a UE apresentou o Pacote Clima-Energia 

onde se definem objetivos a serem atingidos até 2020 e o Roadmap 2050, pretendendo, 

reduzir o consumo de energia e as emissões de gases com efeito de estufa e ainda promover o 

recurso às energias renováveis, e transformar a União Europeia numa economia competitiva, 

mas livre de emissões até 2050.    

Sendo os edifícios um dos grandes responsáveis pelo consumo de energia, torna-se 

fundamental investir neles com materiais e tecnologias que promovam uma melhoria no seu 

desempenho energético. Para tal, os intervenientes na indústria da construção têm vindo a 

desenvolver diversas soluções, ao nível da melhoria do rendimento dos equipamentos, da 

geração no local de energia de fontes renováveis, dos mecanismos de controlo e automação, e 

ao nível das técnicas construtivas a aplicar em diversos elementos da envolvente de um 

edifício tais como, isolamentos das paredes de fachada, cobertura e pavimentos, bem como, 

envidraçados com melhor desempenho energético.  

Contudo, e especialmente numa altura de escassos recursos financeiros, a aposta nas soluções 

construtivas disponíveis requer uma ponderação entre o seu resultado e o esforço financeiro 

necessário à sua implementação, sendo fundamental o recurso a análises custo/benefício de 

forma a se otimizar esta relação e assim encontrar níveis ótimos de rentabilidade para as 

operações de reabilitação. 

 É nesse sentido que a presente dissertação aponta, para a análise de medidas de melhoria 

energética, para a envolvente de edifícios, numa perspetiva custo/benefício, de forma a se 

determinar o impacto energético que uma solução provoca, num edifício, bem como o seu 

custo ao longo do seu período de vida útil. 

 

Palavras-chave: reabilitação energética; soluções construtivas; custo/benefício; solução 

ótima. 
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Abstract 

EU has been making efforts to reduce its energetic dependence, since more than half of the 

consumed energy by European countries is imported. Furthermore, the greater portion of that 

energy comes from exhaustible resources, such as oil, gas, and coal, which produce 

greenhouse gases with an enormous environmental impact. Accordingly, EU has presented 

the Climate-Energy Package where it is defined a series of goals that are to be met until 2020 

as well as the Roadmap 2050, with the intention of reducing energy consumption and carbon 

emissions and turning the European Union into a competitive economy, but also free of 

emissions until 2050. 

Considering that buildings are responsible for a great consumption of energy, it becomes 

essential to invest in them with materials and technologies that promote improvements in their 

energetic performance. To do so, players in the industry have been developing various 

solutions, like improving the equipment’ efficiency, using onsite generation of renewable 

energy, improving the mechanisms of control and automation, and improving the buildings 

envelope by increasing the insulation level of walls, roofs and pavements and improving the 

thermal quality of windows.  

However, and especially in a time when financial resources are scarce, invest in available 

constructive solutions requires a balance between the results and the necessary financial effort 

for their implementation, and it is essential to resort to cost/benefit analysis, so that this 

relationship is optimized and optimal levels of profitability for the rehabilitation operations 

are found. 

This dissertation points in that direction, towards the analysis of energetic improvement 

measures, of the buildings envelope and systems in a cost/benefit perspective, so that one can 

determine the energetic impact that a solution entails in a building, as well as its cost along its 

utility period. 

 

Keywords: energetic rehabilitation, constructive solutions, cost/benefit ratio, optimal solution  
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Capítulo 1 

 

1.  Enquadramento do tema 

1.1 Introdução 

Atualmente está a ser discutida a continuidade do Protocolo de Quioto. Trata-se de um 

assunto delicado, não só por ser o único tratado internacional que visa impor metas de 

redução das emissões de gases com efeito de estufa, mas também pela indecisão de alguns 

países sobre a sua participação. De referir que tanto a China como o Brasil e a Índia não 

assumiram compromissos por serem economias emergentes (Lusa, 2011). 

Recuando para 1997, ano em que foi assumido o Protocolo de Quioto, cada Estado signatário 

do Protocolo comprometeu-se a tomar medidas necessárias de forma a limitar a produção de 

gases responsáveis pelo aumento do efeito de estufa e as emissões de CO2 para a atmosfera.  

Portugal, sendo um dos países presentes nesse Protocolo, “respondeu” adotando o Programa 

E4, servindo como base para a obtenção, a nível nacional, do objetivo que a União Europeia 

(UE) tinha proposto em termos de redução das emissões até 2012. 

O Parque Edificado não foi esquecido e por isso o Programa E4 lançou um conjunto de 

medidas com o intuito de promover a melhoria da eficiência energética e o recurso às energias 

endógenas. 

Devido ao aumento dos custos energéticos e ao consumo excessivo de energia na UE, em 

edifícios, houve necessidade de aumentar a eficiência energética, tendo a UE apresentado uma 

Diretiva para a Eficiência Energética dos Edifícios – EPBD 2002/91/CE. No caso concreto de 

Portugal, os regulamentos em vigor que se enquadravam com esta Diretiva Europeia eram o 

RCCTE – Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios e o 

RSECE – Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios, contudo 

necessitavam de ser atualizados. Para tal, os Programas E4 e P3E, já existentes, juntamente 

com a Diretiva de 2002 serviram de base à reformulação destes dois regulamentos e ao 

reforço das ações focadas na promoção da eficiência energética nos edifícios. Relativamente 
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ao P3E, este surge para estabelecer um conjunto de atividades estratégicas a desenvolver a 

curto prazo, com o objetivo de controlar a tendência de crescimento dos consumos 

energéticos nos edifícios. 

Como tal, a escolha de medidas de melhoria energética para um determinado edifício, deve 

ser realizada através da análise do desempenho energético do edifício em causa, bem como o 

custo que cada solução comporta. Esta análise trata-se de uma fase muito importante no 

processo de reabilitação, pois permitirá obter o nível ótimo de rentabilidade, de modo a se 

determinar qual a solução que, para um determinado ciclo de vida, acarreta menores custos. 

Por isso se torna relevante a realização de uma dissertação com o presente tema: “Avaliação e 

caracterização de medidas de melhoria energética na reabilitação de edifícios numa perspetiva 

custo-benefício. Seleção e caracterização de medidas de melhoria da envolvente de edifícios”.  

 

1.2 Objetivos 

O objetivo da presente dissertação consiste na análise de soluções construtivas de melhoria de 

pavimentos, paredes, coberturas e vãos envidraçados, numa perspetiva custo/benefício. Para 

tal será necessário identificar o impacto de cada uma no desempenho energético de uma 

habitação, estudando, também, os custos afetos a estas medidas de melhoria. Com a aplicação 

da metodologia custo/benefício pretende-se determinar, para cada zona da envolvente, qual a 

solução que acarreta menores custos ao longo de um certo período de vida útil. 

Para além disto, pretende-se avaliar qual o impacto que a escolha de uma solução, para um 

determinado elemento da envolvente, tem na escolha de uma solução para um outro elemento 

da mesma envolvente. 
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1.3 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação é composta por cinco capítulos principais: Enquadramento do tema, 

Estado da arte, Metodologia de investigação, Caso de estudo e finalmente Conclusões. 

No primeiro capítulo é feito um enquadramento dos assuntos abordados nesta dissertação, 

referindo, ainda, os objetivos e a estrutura da dissertação. 

O segundo capítulo é dedicado ao estado da arte, onde são apresentados fundamentos teóricos 

sobre os quais o trabalho se realizou. Neste capítulo é dada uma visão global do panorama 

mundial, europeu e português, relativo à problemática do consumo energético. No panorama 

nacional são, ainda, referidos regulamentos que visam o controlo do consumo energético nos 

edifícios e soluções de melhoria energética correntes neste país. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia adotada de modo a se atingir os objetivos 

propostos na dissertação. Começa-se por explicar, em traços gerais, o processo de 

funcionamento da metodologia adotada, passando depois a abordar cada uma das suas etapas 

com maior profundidade, referindo todas as decisões tomadas ao longo do trabalho. 

No quarto capítulo, inicialmente é apresentado o caso de estudo, onde é realizada uma 

descrição geral do edifício, apresentando informações necessárias à aplicação do RCCTE, 

sendo ainda avaliado o seu desempenho energético. Posteriormente, são definidas as 

propostas de melhoria a aplicar em cada zona da envolvente estudada, sendo depois 

apresentados os resultados obtidos da análise ao edifício, com a aplicação dessas soluções. 

No quinto, e último capítulo, apresenta-se uma síntese do trabalho realizado e as principais 

conclusões a extrair do trabalho realizado. São também propostos alguns temas para possíveis 

trabalhos futuros.   

 

  



Capítulo 1 – Enquadramento do tema 

 

4 
Universidade do Minho 

  



Capítulo 2 – Estado da Arte 

 

5 
Universidade do Minho 

Capitulo 2 

 

2. Estado da Arte 

Com a Revolução Industrial o Homem descobriu as vantagens das máquinas apostando na 

produção em série e na massificação do consumo de bens, consumindo de um modo 

desenfreado energia, inicialmente proveniente da lenha e carvão e posteriormente do petróleo.  

 Segundo Carapeto, 1998“As fontes destes recursos pareciam inesgotáveis e eles eram 

colocados na mão do Homem pela «Mãe-Natureza», para que deles se aproveitasse, sem 

qualquer problema” (Carapeto, 1998). 

Contudo, como consequência destes atos, começaram a surgir os primeiros indicadores do 

início de uma crise. 

 

2.1 Panorama Mundial 

A partir da década de 70, data marcada pela primeira crise energética, com o aumento 

significativo do preço do petróleo, a questão ambiental ganhou uma outra dimensão. Apesar 

de, para alguns, a crise ter sido entendida como superável, para outros foi o sinal do consumo 

excessivo de energia e da grande dependência desta que se vivia e que ainda se vive nos dias 

de hoje (Moita, 1987). 

 Como resposta a esta situação os países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) passaram a recorrer ao uso da energia elétrica como 

meio de aumentar a eficiência, o que provocou uma estabilização da procura da energia 

primária entre 1973 e 1985, tendo-se seguido novamente um aumento do consumo de energia. 

Em geral, como se pode observar na Figura 1, o consumo de energia primária deverá 

aumentar cerca de 53% de 2008 até 2035 (Outlook, 2011). 
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Figura 1 - Consumo de energia no mundo OCDE e não OCDE ( Renewable Energy World 

Editors 2011). 

Segundo um estudo efetuado pela Agência Internacional de Energia (IEA), os países 

pertencentes à OCDE, devido principalmente à adoção de programas de eficiência energética, 

irão registar um crescimento anual, no consumo de energia, na ordem dos 0,2-0,5%. Contudo 

os países não pertencentes à OCDE, como Índia e China, observarão um crescimento anual 

até 2,8% (Energia, 2010). 

Apesar do esforço que os países têm vindo a efetuar no sentido de aumentar a utilização de 

energias renováveis, alguns deles, como o caso da China e Índia, preveem que a sua fonte de 

energia primária seja o carvão, devido ao facto de ser dos recursos mais abundantes e 

distribuído pelos vários países (Figura 2).  

 

Figura 2 - Consumo de energia primária no mundo por setor energético (World Energy Outlook - 

OECD/IEA 2009). 

http://www.renewableenergyworld.com/rea/u/REW_Editors;jsessionid=13C5A68D140D572AE339BB4B89F19779
http://www.renewableenergyworld.com/rea/u/REW_Editors;jsessionid=13C5A68D140D572AE339BB4B89F19779
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É um facto que o consumo desenfreado de fontes de energia fósseis é uma realidade cada vez 

mais assustadora mas, ainda assim, o consumo de energia vai aumentando e as reservas, 

devido ao facto de serem limitadas, vão diminuindo o que acarreta vários constrangimentos 

nomeadamente uma maior dificuldade na sua extração e consequentemente o aumento do seu 

custo. Em termos económicos, o custo da extração das fontes de produção de energia não 

renovável, combinado com a redução dos custos da produção a partir das fontes de energia 

renovável, irá tornar estas últimas crescentemente competitivas. 

O consumo excessivo de energia não tem apenas consequências económicas mas também 

ambientais. Todo o processo de produção de energia, desde a extração, transformação até ao 

transporte e o uso final da energia causam impactos negativos no meio ambiente. As 

alterações climáticas que o Planeta tem vindo a sofrer são as consequências mais visíveis do 

consumo abusivo de energia. O aumento dos níveis de dióxido de carbono e de outros gases 

que potenciam o efeito de estufa tornam o planeta Terra mais quente, alterando desta forma o 

clima natural (Marques, 2007). 

Os Estados Unidos da América lideraram a tabelas dos países mais emissores de dióxido de 

carbono até 2007, tendo sido ultrapassado pela China que se prevê manter-se no topo até 

2030.Este país juntamente com a India, irão contribuir com quase 60% do aumento das 

emissões globais de dióxido de carbono em 2030, como se pode observar na Figura 3. 

 

Figura 3 - Aumento das emissões de CO2 entre 2005 e 2030 (World Primary Energy Demand - China 

and India insights) 
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Presentemente, a dependência energética é tal que o nível de vida das sociedades é função 

desta o que obriga a que, por exemplo, um país como Portugal tenha importado, em 2009, 

82% da energia que consome. Aliás, desde 2000 que o nível de dependência energética dos 

países da União Europeia tem aumentado, chegando em 2004 a ultrapassar os 50% e em 2008 

os 55%. É um facto que quanto maior for o grau de desenvolvimento de uma sociedade maior 

será a o consumo de energia (Eurostat, 2009). Contudo, esta utilização nem sempre é feita de 

um modo eficiente, caso contrário, seria possível ter uma maior diversidade de serviços sem 

aumentar o consumo. 

Um dos sectores que mais tem beneficiado com o aumento da eficiência energética é o sector 

Industrial. Um país de sucesso neste campo é o Japão que tem conseguido aliar um alto nível 

de industrialização e qualidade de vida a consumos per capita significativamente baixos. 

 

2.2 Panorama Europeu 

Atualmente, um dos maiores desafios que a Europa enfrenta é o problema energético. A sua 

segurança, bem como a sua competitividade podem ser afetadas com o aumento do preço da 

energia e da crescente dependência das importações. Refira-se que, em 2011, cerca de 53,9% 

do consumo de energia interno bruto da UE proveio de fontes importadas, tendo a Dinamarca 

sido o único Estado-Membro da UE-27 a apresentar uma taxa de dependência negativa. 

Por outro lado, países como Malta, Luxemburgo e Chipre eram totalmente dependentes das 

importações de energia primária conforme se pode constatar na Figura 4. 

 

Figura 4 - Taxa de dependência energética – todos os produtos, 2011 ( Eurostat 1 - 2011)  
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A UE concede 2,5% do seu PIB anual à importação de energia, gastando cerca de 270 mil 

milhões de euros em petróleo e 40 mil milhões em gás. Estando alguns Estados-Membros 

dependentes de um único fornecedor de gás e o facto de as importações se basearem em 

combustíveis fósseis com alto teor de carbono torna-se fulcral a criação de uma política 

energética com o intuito de combater o aumento das importações de energia. Caso contrário, 

prevê-se um aumento assustador da dependência dos Estados-Membros relativamente à 

importação de energia, como se pode observar na Figura 5 (Barroso, 2011). 

 

Figura 5 - Dependência em relação às importações de energia (Energia: Prioridades para a Europa - 

Comissão Europeia) 

Com o intuito de, não só reforçar a sua segurança energética, já referido anteriormente, 

reduzindo a sua dependência das importações de petróleo e gás do estrangeiro, mas também 

de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa de modo a que as alterações climáticas 

não atingam níveis catastróficos, a UE criou, em 2008, o Pacote Clima-Energia. Neste 

documento definiram-se metas ambiciosas assumindo-se o compromisso de até 2020: reduzir 

as emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 20% relativamente aos níveis de 

1990 (30% se outros países desenvolvidos se comprometerem a realizar cortes comparáveis), 

aumentar a utilização das energias renováveis para 20% da produção energética total e reduzir 

o consumo de energia em 20% apostando na eficiência energética (Europeias, 2009). Este 

Pacote define igualmente como objetivo de que pelo menos 10% do combustível para os 

transportes, em cada país, deve ser proveniente de energias renováveis (biocombustíveis, 

hidrogénio etc.) e as centrais elétricas e as indústrias com um elevado consumo energético 

deverão reduzir as emissões para um nível 21% inferior aos níveis de 2005 (Coelho, s.d.). 
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Sendo o setor dos edifícios responsável por, aproximadamente, 40% do consumo da energia 

final na Europa e tendo este valor uma margem de redução de mais de 50%, adotando 

medidas de eficiência energética, em 2002, é implementada a Diretiva 2002/91/CE, relativa 

ao Desempenho Energético de Edifícios a qual se traduz na aplicação de um conjunto de 

medidas ao nível dos Estados Membros. Este regulamento está orientado para edifícios 

residenciais e pequenos edifícios de serviço sem sistemas de climatização centralizados, o que 

na prática pode corresponder a edifícios com sistemas de climatização com potências para 

aquecimento e arrefecimento inferiores a 25 KW. A estes obriga ao cumprimento de 

requisitos mínimos relativos à: qualidade térmica da envolvente, zonas não correntes da 

envolvente (pontos onde há perdas significativas de calor), painéis solares, aquecimento de 

água, qualidade do ar interior e ar condicionado e caldeiras que passarão a ser alvo de 

inspeção periódica. 

Em 2010 surge a Diretiva 2010/31/UE, que resulta de uma aprofundada revisão da Diretiva 

2002/91/CE, com o intuito de auxiliar os Estados-Membros no compromisso dos objetivos 

estabelecidos aquando da criação do Pacote Clima-Energia.  

Esta nova diretiva apresenta diversas propostas de alteração sendo de ressalvar as seguintes: 

após 2020 todos os novos edifícios, na União Europeia, deverão ser edifícios com 

necessidades quase nulas de energia (artigo 9º), ou seja, deverão apresentar um alto 

desempenho energético e antes do início da sua construção deverá ser efetuado um estudo de 

modo a analisar a viabilidade técnica, ambiental e económica de sistemas alternativos de 

elevada eficiência, tais como, sistemas descentralizados de fornecimento energético baseados 

em energias provenientes de fontes renováveis (artigo 6º); criação de uma metodologia de 

rentabilidade económica de modo a orientar os Estados Membros na fixação dos requisitos 

mínimos apresentados na regulamentação Nacional; alteração do limiar de fixação de 

certificados energéticos de 1000m
2
 para 250m

2 
englobando também todos os edifícios 

frequentados pelo público, mesmo sendo propriedade privada (Europeia, 2010). 
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2.3 Panorama Português 

2.3.1 Consumo de energia 

De acordo com a Figura 6 podemos constatar que, em 2005, Portugal apresentava uma 

dependência externa de recursos energéticos de cerca de 89% estando por isso praticamente 

dependente das importações. Este valor está intrinsecamente relacionado com a seca ocorrida 

nesse mesmo ano tendo afetado a contribuição da energia hidrelétrica para a potência 

instalada no país. Tal como em 2005, em 2008 verificou-se uma subida da dependência 

energética externa, tendo sido, neste caso, consequência do aumento significativo do preço do 

barril de petróleo. 

 

Figura 6 - Evolução da dependência energética de Portugal em 2005 (Direção Geral de Energia e 

Geologia - Energia em Portugal). 

Consciente de que a posição em que Portugal se encontrava em 2008, referente á dependência 

da importação de recursos energéticos, era muito vulnerável a nível internacional, o Governo 

Português decidiu apostar na produção de eletricidade através de energias renováveis. 

Observando a Figura 7 podemos observar esse aumento na produção de eletricidade por 

energias renováveis a partir de 2008. 
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Figura 7 – Produção de eletricidade através de energias renováveis. 

Essa aposta tem sido patente nos últimos anos, sendo que, em 2011, a eletricidade de origem 

renovável foi responsável por 46,8 % do total do consumo elétrico em Portugal continental 

(OJE, 2012). 

Contudo, e apesar do grande investimento que Portugal tem vindo a fazer nas energias 

renováveis, grande parte da energia produzida em Portugal continua a ser proveniente das 

centrais termoelétricas, continuando-se a importar grandes quantidades de energia (ERSE, 

2010). 

Os consumos energéticos são repartidos nos principais setores de atividade. Através da análise 

da Figura 8 constatamos que, em 2010, os setores que apresentavam maiores consumos eram 

os transportes e a indústria. O setor dos transportes era responsável por cerca de 37,50% do 

consumo, seguido da indústria que consumia cerca de 30,50% dos recursos energéticos. 
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Figura 8- Consumo de energia por setor, em 2010 (INE & DGEG 2011). 

Relativamente ao sector dos edifícios, tem-se verificado que o consumo energético continua a 

crescer significativamente. A explicação para esta tendência reside, fundamentalmente, na 

aproximação dos níveis de conforto habitacional à média europeia aliada à ineficiência 

energética nos edifícios. A introdução de novos equipamentos com vista ao aumento das 

condições de vida dos ocupantes tem provocado o crescimento contínuo do consumo 

energético e consequentemente da fatura energética bem como da dependência do exterior 

(Sousa, et al., 2012). 

Em termos estatísticos, 30% da energia final consumida em Portugal provém dos edifícios. 

Este consumo, principalmente no sector dos serviços, tem vindo a aumentar representando 

cerca de 7% por ano, na última década (CEEETA, s.d.). 

Curiosamente, grande parte da energia despendida nos edifícios é devida à sua utilização 

(aquecimento, ventilação, aquecimento de água e equipamentos elétricos) ao longo dos seus 

ciclos de vida. A utilização da energia durante a construção apenas representa uma fração de 

12 %, enquanto a energia gasta na manutenção e renovação corresponde a 4 % (Duarte, 

2010).  

No Edificado Português o maior consumo de energia verifica-se na cozinha, representando 

cerca de 39% do consumo energético de uma habitação seguida pelo aquecimento de águas 

sanitárias com 23,5 % conforme se pode observar na Figura 9. O aquecimento e arrefecimento 

do ambiente interior acarretam um consumo de energia de cerca de 22 % do consumo total de 

energia da habitação. 
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Figura 9 - Distribuição do consumo de energia no alojamento por tipo de uso (INE/DGEG - Inquérito 

ao Consumo de Energia no Setor Doméstico 2010). 

No respeitante á fonte de energia consumida no setor doméstico verifica-se que, desde 2003, a 

eletricidade é a principal representando, em 2010, 44,1 % do consumo de energia. 

Contrariamente, a lenha, que até 2003 representava a fonte de energia mais consumida neste 

setor, tem vindo a perder importância tendo tido um peso no consumo total de energia de 24,2 

% em 2010 (INE&DGEG, 2010). 

O consumo de fontes de energias renováveis, nos edifícios habitacionais representava, em 

2010, cerca de 25% do consumo total de energia tendo sido considerados a lenha, o carvão 

vegetal e solar térmico (Tabela 1). 

Enquanto a lenha é preferencialmente utilizada para aquecimento do ambiente interior, o 

carvão vegetal é aplicado na cozinha em 95% da sua utilização e a fonte de energia menos 

utilizada, a energia solar térmica, é fundamentalmente canalizada para o aquecimento de 

águas. A baixa percentagem relativa à utilização da energia solar térmica para aquecimento de 

águas sanitárias é também consequência da crise económica que se iniciou em 2007 acabando 

por provocar um decréscimo do investimento neste sistema de aquecimento de águas (Sousa, 

et al., 2012). 
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Tabela 1 - Consumo de energia no setor doméstico por fonte de energia (2010) 

 

A introdução do Gás Natural, em 1997, provocou uma transferência da utilização de GPL 

(canalizado e garrafa) para esta nova fonte de energia, tendo-se registado um aumento no seu 

consumo, principalmente a partir de 2006, conforme se observa na Figura 10. 

Contudo, o GPL continua a ser a terceira principal fonte de energia utilizada nos alojamentos, 

muito devido á incompleta cobertura do território nacional pela rede de distribuição de Gás 

Natural.  

 

Figura 10 - Evolução do consumo de energia no setor doméstico por tipo de fonte (Balanço energético 

DGEG). 
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O consumo de energia de um edifício depende do fim a que este se destina, isto é, o consumo 

de energia numa habitação é distinto de um edifício com fins de serviço, tais como, hospitais, 

restauração, escritórios etc.  

Geralmente no sector de serviços o consumo é superior ao que tem lugar numa habitação 

excetuando locais como Igrejas e lojas muito pequenas onde o equipamento existente e a 

climatização são praticamente inexistentes. Importa destacar que os edifícios hospitalares são 

os que apresentam maior consumo de energia atingindo valores superiores a 300 kWh/m
2
.ano 

(Ministério da Economia, 2010). 

 

2.3.2 Caracterização da Construção em Portugal e do seu Edificado 

A evolução do setor da construção, em Portugal, caracteriza-se por duas fases de crescimento 

distintas, uma até ao ano de 2002 e outra após esse ano, conforme se pode observar na Figura 

11. Até sensivelmente esse ano verificou-se uma estabilidade nas obras de reabilitação do 

edificado, ao mesmo tempo que a construção de novos edifícios aumentava. Contudo, após 

esse período assistiu-se a uma ligeira quebra da quantidade de obras de reabilitação, 

consequência também de uma diminuição acentuada de construções novas. Aproveitando o 

panorama pouco favorável para a construção de novos edifícios, a reabilitação tem tido uma 

crescente importância face à diminuição do total de obras concluídas. Em 2010, dos 31 887 

edifícios concluídos cerca de 7 372 foram sujeitos a obras de alteração, ampliação ou 

reconstrução concluindo-se que cerca de 23,1 % das obras concluídas eram referentes à 

reabilitação do edificado (INE, 2010).    
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Figura 11 - Evolução da Reabilitação do edificado e de Construções novas entre 1995-2010 

(Estatísticas da Construção e Habitação 2010). 

O elevado crescimento do número de habitações, relativamente ao crescimento populacional a 

que se tem assistido ao longo das últimas décadas tem provocado um aumento do abandono e 

degradação, principalmente nos centros urbanos, dos edifícios. Mesmo tratando-se de 

edifícios recentes apresentam já um estado de conservação deficitário. 

Em 2011 os edifícios que foram construídos após a década de 70 representavam cerca de 61% 

do total de edifícios, sendo que os construídos antes de 1919 apenas 6%. Através da análise da 

Figura 12 podemos ainda verificar que, em 2011, os edifícios construídos entre 1971 e 1990 

eram os mais representativos (Sabarigo, 2012).  

 

Figura 12 - Edifícios existentes em 2011 por época de construção (INE – Censos 2011) 
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Apesar de o parque edificado português ser dos mais recentes da UE, apresentando uma 

média de idades de 34 anos, revela já sinais evidentes de degradação onde cerca de 27% dos 

edifícios apresentam necessidades de reparação. Estima-se que uma grande parte dos edifícios 

com necessidades de intervenção, cerca de 65%, necessita de ser submetida a pequenas 

reparações enquanto 25% necessita de reparações médias, 10% de grandes reparações e 6% 

respeita a edifícios com elevado estado de degradação, conforme se observa na Figura 13 

(INE, 2011). 

 

Figura 13 - Edifício por tipo de reparação e por época de construção 

Ao longo da vida útil de um edifício é expectável a ocorrência da degradação natural dos seus 

elementos sendo necessário a reparação de modo a permitir a sua utilização futura de uma 

forma segura e com conforto. 

De acordo com os Censos 2011 é no Alto Trás-os-Montes onde se regista maior necessidade 

de intervenção no edificado. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto também se verifica 

uma necessidade de reparação dos edifícios superior á média nacional, conforme mostra a 

Figura 14. 
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Figura 14 – Proporção de edifícios com necessidades de reabilitação em Portugal (Censos 2011) 

No respeitante às zonas de um edifício com maiores necessidades de intervenção, estima-se 

que 35% dos edifícios necessitavam de reparação nas paredes e caixilharias, 33% na cobertura 

e 31% na estrutura (Figura 15) (INE, 2011). 

 

Figura 15 - Edifício por necessidade de reparação por elemento (Censos 2011) 
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Apesar da manutenção do parque edificado português não ter merecido a devida atenção por 

parte dos seus proprietários, não havendo uma cultura de preservação do edificado, o seu 

estado de conservação não padece de contornos mais graves devido, fundamentalmente, ao 

facto de ser constituído por edifícios relativamente recentes, tal como já foi referido 

anteriormente. 

Em termos energéticos o parque edificado Português é um dos sectores com necessidade de 

intervenção prioritária, visto que cerca de 40% apresenta necessidades de reparação. “Com a 

entrada em vigor da Diretiva Europeia de Desempenho Energético de Edifícios foi dado mais 

um passo no sentido de incentivar medidas que limitam o consumo de energia primária nos 

edifícios”. 

Contudo, “a reabilitação energética dos edifícios não é ainda uma prática corrente e é muitas 

vezes apontada como demasiado dispendiosa e/ou ineficiente” (Silva, et al., 2010). Isto deve-

se, fundamentalmente, ao facto de a grande maioria das obras de reabilitação não estruturais 

de edifícios consistirem apenas na substituição de materiais e/ou componentes que se 

encontram num estado de degradação elevado. Devido a estas medidas haverá necessidade de 

realizar obras de reparação e manutenção com maior frequência provocando assim uma maior 

despesa ao utilizador não havendo garantia de que haja um aumento significativo da eficiência 

energética do edifício. 

A reabilitação energética em edifícios deve ser baseada em medidas eficazes em termos de 

eficiência energética mas também em termos económicos, de modo a tornar os edifícios 

reabilitados, no mínimo, ao mesmo nível, quer de estética quer de desempenho, dos edifícios 

novos (Minho, s.d.). 

 

2.3.3 Regulamentos existentes em Portugal 

Em Portugal a implementação das Diretivas foi da inteira responsabilidade do Ministério da 

Economia em conjunto com o Ministério do Ambiente, enquanto a Agência para a Energia 

(ADENE) tem como função a gestão do Sistema de Certificação Energética dos edifícios 

(SCE), incluindo a garantia do cumprimento dos respetivos regulamentos, através da 

fiscalização dos peritos qualificados que certificam os projetos térmicos, de climatização e de 

ventilação dos edifícios.  
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Relativamente ao conjunto de medidas implementadas pela Diretiva 2002/91/CE aos Estados 

Membros, estas traduziram-se, em Portugal, na atualização dos regulamentos energéticos para 

edifícios, que visam o melhoramento do seu conforto térmico e da qualidade do ar. São eles: 

Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE – DL 

80/2006) e o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE – 

DL 79/2006). O Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior 

nos Edifícios (SCE – DL 78/2006) surge com o intuito de dar resposta à imposição requerida 

pela Diretiva relativa à obrigatoriedade de certificação energética dos edifícios. 

 

2.3.3.1 Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios 

(RCCTE) 

Este Regulamento é aplicado a todas as frações autónomas dos edifícios de habitação, 

pequenos edifícios de serviço com área útil inferior a 1000m
2
 e

 
com sistemas mecânicos de 

climatização com potência até 25kW e a grandes reabilitações com um custo de intervenção 

superior a 25% do valor do imóvel.  

Apresentando um nível de exigência maior relativamente à sua versão anterior foi criada uma 

metodologia geral de cálculo de modo a facilitar a execução de projetos de térmica e 

certificações energéticas de edifícios. Nesta metodologia são estimados valores nominais de 

consumo para as duas estações, inverno e verão, de modo a que a temperatura interior dos 

edifícios seja de 20 e 25º respetivamente. No verão é ainda requerido que a humidade interior 

relativa seja cerca de 50%. 

É através da quantificação de índices e parâmetros de caracterização deste regulamento que 

será feita a avaliação das soluções adotadas, de modo a avaliar o comportamento térmico dos 

edifícios em estudo com o objetivo de garantir o conforto térmico dos ocupantes através da 

qualidade do ar interior, reduzir o consumo de energia para aquecimento de águas quentes 

sanitárias e evitar a ocorrência de condensações. Os índices a serem quantificados são: 

Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento (Nic), Necessidades de 

energia útil para arrefecimento (Nvc) e Necessidades nominais anuais de energia para 

produção de águas quentes sanitárias (Nac). Este último índice contabiliza a energia 

consumida para a preparação das AQS, sendo uma das imposições requeridas por este 

regulamento. 
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As exigências estabelecidas pelo RCCTE são diferenciadas por zonas climáticas, sendo 

definidas para cada concelho. Deste modo são definidos valores máximos admissíveis para as 

necessidades de energia útil para cada uma das estações e para a produção de AQS, sendo Ni 

referente á estação de inverno, Nv referente à estação de verão e Na á produção de AQS. 

Para efeitos de Certificação Energética de Edifícios é necessário um parâmetro integrador das 

Necessidades de Aquecimento, Arrefecimento e produção de AQS que caracterize o edifício. 

Como os sistemas energéticos de um edifício, tendo em conta o fim a que se destinam, 

utilizam diferentes fontes de energia foi necessário converter todos os consumos para uma 

base comum, designada de Energia Primária sendo-lhe atribuído o índice energético Ntc que 

terá de respeitar o valor limite de energia primária Nt. 

 

2.3.3.2 Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) 

Este regulamento está orientado para grandes edifícios de serviço com sistemas de 

climatização centralizados. 

Tem como função definir um conjunto de requisitos que abrange, para além dos aspetos 

relacionados com a envolvente e com a limitação dos consumos energéticos, a eficiência e 

manutenção dos sistemas de climatização dos edifícios obrigando a realização de auditorias 

energéticas periódicas aos edifícios de serviços. Visa também a qualidade interior dando 

especial atenção aos caudais mínimos do ar interior por tipo de atividade e a concentração dos 

principais poluentes. 

 

2.3.3.3 Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios (SCE) 

O SCE é um dos três pilares sobre os quais assenta a nova legislação relativa à qualidade 

térmica dos edifícios em Portugal e que se pretende venha a proporcionar economias 

significativas de energia para o país em geral e para os utilizadores dos edifícios, em 

particular. Juntamente com o RCCTE e o RSECE, define regras e métodos para verificação da 

aplicação efetiva destes regulamentos às novas edificações, bem como, numa fase posterior, 

aos imóveis já construídos. 
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Relativamente aos novos edifícios, a Certificação Energética serve de comprovativo do 

cumprimento dos regulamentos e assim fornecer um incentivo para alcançar um nível superior 

em comparação com edifícios do mesmo tipo. Já aos edifícios existentes, avalia o 

desempenho energético do edifício e fornece informações sobre medidas de melhoria. Caso 

essas medidas sejam implementadas torna-se possível subir para uma nova classe energética. 

A aplicação dos regulamentos é verificada em várias etapas ao longo do tempo de vida de um 

edifício, sendo essa verificação realizada por peritos devidamente qualificados para o efeito. 

Estes peritos em conjunto com a ADENE asseguram a operacionalidade do SCE. A face mais 

visível deste trabalho é o Certificado Energético e da Qualidade do Ar Interior emitido por um 

perito para cada edifício, onde o mesmo será classificado em função do seu desempenho 

numa escala predefinida de 9 classes (Figura 16). 

 

Figura 16 - Classificação Energética (ADENE). 

Todo este processo de certificação energético passa por diversos intervenientes desde a 

Entidade Gestora, Entidades Supervisoras e Peritos Qualificados. 

A Gestão do SCE é atribuída à Agência para a Energia (ADENE) a quem compete assegurar o 

funcionamento regular do sistema, relativamente à supervisão dos Peritos Qualificados e dos 

processos de certificação e de emissão dos respetivos certificados bem como aprovar o 

modelo dos Certificados de Desempenho Energético e da Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios. Além disso, tem como função também de formar uma bolsa de Peritos Qualificados 

do SCE. 

A Supervisão do SCE está a cargo da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e da 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A DGEG está encarregada das áreas de Certificação 
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e Eficiência Energética enquanto a APA está direcionada para a área da Qualidade do Ar 

Interior. 

Os Peritos Qualificados são técnicos devidamente habilitados que, em conjunto com a 

ADENE, conduzem o processo de Certificação Energética dos Edifícios. Têm como 

principais responsabilidades: verificação da correta aplicação dos regulamentos técnicos 

(RCCTE e RSECE); avaliar o desempenho energético e da qualidade do ar interior assim 

como propor medidas de melhoria; emitir e registar as declarações e/ou certificados que 

comprovem a conformidade regulamentar do edifício e o desempenho energético e da 

qualidade do ar interior do mesmo; verificar ou realizar inspeções periódicas a caldeiras e a 

sistemas e equipamentos de ar condicionado, nos termos do RSECE. 

Naturalmente, haverá outras Entidades que estão ligadas indiretamente ao SCE como as 

Entidades responsáveis pelo reconhecimento profissional dos Peritos Qualificados e as 

Entidades competentes para contraordenações. 

O processo de Certificação envolve a atuação de um perito qualificado, o qual terá que 

verificar o cumprimento dos regulamentos no edifício em causa e classificá-lo em função do 

seu desempenho energético. 

Como resultado dessa verificação o perito poderá emitir uma Declaração de Conformidade 

Regulamentar (DCR) e um Certificado Energético e da Qualidade do Ar Interior (CE).  

A DCR é necessária para a obtenção do pedido de Licença de Construção e é emitida após 

verificação do projeto do edifício ou fração autónoma. Funciona como um “pré-certificado” 

pois a informação nela contida tem carácter provisório visto basear-se em elementos e dados 

do projeto e passará a definitiva quando a CE for emitido.  

A CE será emitida após verificação da obra concluída, sendo necessário para obtenção do 

pedido de Licença de Utilização ou, no caso de edifícios existentes, para venda ou aluguer do 

imóvel (ADENE, 2009). 
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2.3.4 Estratégias Portuguesas 

Com o intuito de reduzir as emissões de CO2, de aumentar a eficiência energética e reduzir a 

dependência energética externa, Portugal tem vindo a implementar um conjunto de linhas 

estratégicas para o setor da energia, que serão abordadas de seguida. 

Através da Resolução de Ministros nº 154/2001, de 19 de Outubro, o governo Português 

adotou formalmente o Programa E4, que visa a modernização da sociedade e a melhoria da 

competitividade da economia, através de uma intervenção que engloba a problemática da 

energia. Desta forma, o Programa E4 é mais uma ferramenta tendo em vista o cumprimento 

das obrigações que Portugal assumiu aquando da subscrição do Protocolo de Quioto. 

Neste Programa, os edifícios são alvo de um vasto conjunto de medidas de modo a promover 

a melhoria da sua eficiência energética ou o uso racional de energia cobrindo todos os tipos de 

consumo, bem como a melhoria da envolvente para garantir o conforto térmico. Por outro 

lado este Programa incentiva o recurso às energias endógenas nos edifícios criando meios que 

facilitam a sua instalação, nomeadamente o estabelecimento das condições para a ligação de 

pequenos produtores de eletricidade em baixa tensão à rede elétrica nacional.  

No enquadramento deste Programa surgem dois subprogramas focados em todas as medidas 

propostas no E4. O Programa Nacional para a Eficiência Energética nos Edifícios (P3E) tem 

como principais metas aumentar a exigência da Regulamentação Térmica tendo em vista o 

atingir dos níveis da Diretiva Europeia do Desempenho Energético dos Edifícios, introduzir a 

Certificação Energética dos Edifícios e promover campanhas de formação e de informação 

para todos os intervenientes envolvidos no setor da construção. Já o Agua Quente Solar para 

Portugal (AQSpP) tem como objetivo expandir o mercado de painéis solares em 10 vezes 

mais certificando a qualidade de Equipamentos e Instaladores (ADENE, 2001). 

O Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE), aprovado em 2008 pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 80/2008, assume como meta a atingir até 2015 a 

implementação de medidas de melhoria de eficiência energética de modo a reduzir em 10% o 

consumo final de energia, de acordo com a Diretiva nº 2006/32/CE de 5 de Abril, relativa à 

eficiência na utilização final de energia e aos serviços energéticos. Este Plano define 50 

medidas organizadas em 12 programas, distribuídos pelos setores dos Transportes, 

Residencial e Serviços, Indústria e Estado. Juntamente com estes, estabelece ainda três áreas 
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transversais de atuação de modo a operacionalizar nas áreas de Comportamentos, Fiscalidade, 

Incentivos e Financiamentos, conforme e observa na Figura 17. 

Relativamente à área Residencial e Serviços, está abrangida por três programas. São estes: 

Programa Renove Casa, Sistema de Eficiência Energética nos Edifícios e Programa 

Renováveis na Hora. O primeiro visa a melhoria da eficiência energética na iluminação, 

eletrodomésticos e na reabilitação de espaços. O Sistema de Eficiência Energética nos 

Edifícios tem como objetivo agrupar as medidas de eficiência energética resultantes do 

processo de certificação energética nos edifícios enquanto o Programa Renováveis na Hora 

aposta na introdução de energias endógenas nos setores residencial e serviços.  

 

Figura 17 - Programa original do PNAEE 2008 (INESCPORTO) 

De forma a se proceder à atualização dos objetivos propostos pelo Plano Nacional de Ação 

para a Eficiência Energética surge a Estratégia Nacional para a Energia com o horizonte de 

2020 (ENE 2020). Este Programa caracteriza-se por medidas que procuram relançar a 

economia, promover a criação de emprego qualificado em setores com elevada incorporação 

tecnológica e diminuir a dependência energética do exterior bem como as emissões de gases 

com efeito de estufa potenciando a produção e exportação de soluções tecnológicas 

recorrendo a energias alternativas (OJE, 2012). 
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Os objetivos definidos pela ENE 2020 a serem atingidos até 2020 são: 

 Reduzir a dependência energética do país face ao exterior para 74% em 2020, produzindo, nesta 

data, a partir de recursos endógenos, o equivalente a 31% da energia final; 

 Cumprir os compromissos assumidos por Portugal no contexto das politicas europeias de combate 

ás alterações climáticas, permitindo que, em 2020, 60% da eletricidade produzida e 31% do 

consumo de energia final tenham origem em fontes de energia renováveis e que o consumo de 

energia final diminua em 20%; 

 Reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia produzida a partir de fontes 

endógenas gerando uma redução de importações de 2.000 milhões de euros anuais no horizonte de 

2020; 

 Criar riqueza e consolidar o cluster das energias renováveis em Portugal, assegurando em 2020 

um Valor Acrescentado Bruto (AVB) de 3.800 milhões de euros e criando mais 100 mil postos de 

trabalho a acrescer aos 35.000 já existentes no setor e que serão consolidados. Dos 135.000 postos 

de trabalho do setor 45.000 serão diretos e 90000 indiretos. O impacto no PIB passará de 0,8% 

para 1,7% até 2020; 

 Promover o desenvolvimento sustentável criando condições para o cumprimento das metas de 

redução de emissões assumidas por Portugal no quadro europeu (Ministério da Economia, 2010);  

 

2.4 Envolvente dos Edifícios. 

Sendo a envolvente de um edifício um dos locais onde ocorre maior transferência de calor por 

condução, nomeadamente a partir de paredes exteriores, coberturas, janelas e pavimentos, por 

norma esta é uma das zonas sujeitas a maior intervenção.  

Num edifício considera-se a existência de dois tipos de envolvente, exterior e interior, sendo 

que na primeira as trocas realizam-se entre o ambiente interior climatizado e o ambiente 

exterior e é constituída, geralmente por elementos opacos e vãos envidraçados enquanto na 

envolvente interior as trocas são entre o ambiente interior da habitação e espaços não 

climatizados, designados de espaços não úteis. Nestas, existem zonas pontuais que merecem 

especial atenção, aquando da escolha de soluções, devido ao facto de se realizarem trocas de 

calor com fluxo muito superior à zona corrente da envolvente. Estas zonas designam-se de 

pontes térmicas e também são alvo de verificação por parte do RCCTE. Outro parâmetro a 

merecer ressalva durante a seleção de soluções é a inércia térmica que se traduz na capacidade 
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de armazenamento de calor que os materiais apresentam e depende da massa superficial útil 

de cada um dos elementos de construção (Sabarigo, 2012). 

Atualmente, a solução mais comum, tendo em vista a redução de perdas de calor pela 

envolvente, é o aumento da espessura do isolamento térmico sendo a sua resistência térmica 

proporcional a este incremento. Contudo para a decisão da espessura de isolamento a adotar 

deve ser tido em conta o seu custo de modo a se proceder a uma análise onde se avalie, em 

função desse mesmo custo, os benefícios energéticos. 

 

2.4.1 Propostas de Reabilitação da Envolvente de Edifícios  

Relativamente à aplicação de isolamento térmico, existem várias soluções dependendo da 

envolvente em causa. De seguida apresentam-se algumas soluções construtivas para paredes 

exteriores, coberturas, pavimentos e vãos envidraçados. 

 

2.4.1.1 Paredes Exteriores 

Em Portugal, as paredes tradicionais exteriores são, geralmente, constituídas por panos duplos 

de alvenaria de tijolo 15+11 cm, divididos por uma caixa-de-ar, normalmente de 6cm, 

parcialmente preenchida com poliestireno expandido extrudido (XPS) na espessura de, 

aproximadamente, 4cm. 

A utilização frequente deste modelo de construção, que é baseado em soluções construtivas 

desenvolvidas há mais de 50 anos e que pouco têm evoluído ao longo dos anos, deveu-se aos 

seguintes fatores: 

 Económicos: as fontes de matéria-prima dos materiais utilizados são abundantes e por isso o custo 

de construção é menor comparado com outros sistemas construtivos. Outra razão está na elevada 

concorrência existente ao nível dos sistemas convencionais, devido ao facto de haver muitos 

produtores de materiais para este tipo de construção. 

 Baixa Qualificação dos operários da construção: a escassez de mão-de-obra qualificada é um 

entrave à aplicação de soluções construtivas tecnologicamente mais evoluídas.  
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 Falta de formação dos técnicos da construção: a formação destes técnicos está essencialmente 

focada nas soluções construtivas convencionais (Moita, 1987). 

O processo de reabilitação das paredes exteriores através do reforço do isolamento pode ser 

realizado de três formas: pelo exterior do edifício, pelo interior e na caixa-de-ar no caso de se 

tratar de paredes duplas. 

Na situação de as paredes serem apenas constituídas por um único pano, o isolamento poderá 

ser aplicado pelo exterior ou pelo interior exceto quando se trate de um edifício cuja fachada 

não possa ser alterada e aí a única solução viável é o isolamento pelo interior. Caso esta 

condicionante não exista mas a área interior do edifício seja demasiada pequena a solução 

mais adequada é o isolamento pelo exterior.  

A aplicação do isolamento térmico pelo exterior permite a eliminação das pontes térmicas, a 

preservação da inércia térmica interior do edifício e a sua utilização durante o período das 

obras, sendo estas as principais vantagens relativamente ao isolamento pelo interior, 

fornecendo ainda à parede uma melhoria do seu desempenho relativamente à penetração da 

chuva. No entanto apresenta custos superiores à solução de isolamento pelo interior, mais 

inconvenientes de carater arquitetónico bem como maior risco de atos de vandalismo 

(Alambi, 2007). 

Atualmente, o sistema mais utilizado para aplicação do isolamento pelo exterior é o Sistema 

ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems) sendo constituído por placas de 

isolamento térmico com um reboco delgado armado com redes de fibra de vidro ou rede 

sintética e um revestimento adequado como acabamento que pode ser pintado ou revestido de 

modo a transmitir uma aparência tradicional. 
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Figura 18- Composição esquemática de um Sistema ETICS 

Este Sistema é já bastante usual em diversos países europeus, inclusive em Portugal. Devido 

às exigências estipuladas pelos regulamentos relativamente à eficiência energética dos 

edifícios, num curto período de tempo tornou-se forte concorrente aos revestimentos mais 

tradicionais (Raimundo&Falorca, 2006). 

Importa frisar que, por ser uma solução relativamente recente, grande parte das anomalias 

detetadas neste Sistema, nomeadamente fissuração, queda de placas, descolagem parcial do 

sistema, são devidas a uma deficiente aplicação. Como qualquer revestimento de fachada 

exposto às adversidades climáticas, o Sistema ETICS precisa igualmente de manutenção. 

Normalmente esta operação inclui a remoção de manchas do revestimento e a conservação e 

limpeza de outros elementos que contribuam para a estanquicidade das fachadas como rufos e 

redes de drenagem de águas pluviais (Guerreiro, 2010).  

A aplicação de isolamento térmico pelo interior dos edifícios carateriza-se por ser uma 

solução versátil e de fácil execução permitindo que num edifício com várias frações 

autónomas a reabilitação seja feita para cada fração separadamente. Um dos principais 

inconvenientes deste Sistema é o facto de não permitir a correção de pontes térmicas lineares 

correspondentes aos topos das lajes de pavimento e de esteira. 

Em situações em que também seja necessário intervir na parte exterior da fachada, é 

aconselhável que se proteja o isolamento térmico interior, sendo normalmente utilizado um 

reboco à base de cal aérea hidrófuga, dando ao revestimento um elevado grau de 

impermeabilidade à ação da chuva. 
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Atualmente a sua aplicação é feita utilizando painéis isolantes pré-fabricados ou um sistema 

de contra fachada.  

Os painéis isolantes pré-fabricados são constituídos por placas de poliestireno revestidas com 

gesso cartonado e tanto podem ser coladas diretamente no paramento a reabilitar como podem 

ser fixados com o auxílio de uma estrutura de apoio. 

 

Figura 19 - Aplicação painéis isolantes pré-fabricados (Jardim 2009). 

 O sistema de contra fachada consiste na construção de um pano de alvenaria de espessura 

reduzida, sendo normalmente utlizado tijolo 30 × 20 × 7, afastado de uma certa distância da 

parede de fachada para que nesse espaço seja introduzido o isolamento térmico. Caso se 

pretenda criar uma caixa-de-ar, esta deve ter uma caleira com inclinação mínima de 2% com 

sistema de drenagem para o exterior. De referir que existe a possibilidade de se utilizar placas 

de gesso cartonado em vez do pano de alvenaria. Nesse caso o isolamento é colado à parede 

para, de seguida, se proceder à fixação da estrutura sobre a qual vão ser fixadas as placas de 

gesso cartonado. 

Em ambas as soluções há uma redução do espaço útil dos compartimentos, sendo uma das 

principais desvantagens apontadas para este tipo de soluções. Estas soluções exigem ainda 

particular atenção às ligações com peitoris e remates com vãos e janelas e portas.  
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Figura 20 - Isolamento por insuflação, desde o interior, em caixa-de-ar de parede dupla. 

O reforço do isolamento térmico na caixa-de-ar de paredes duplas traduz-se numa solução 

económica e de execução simples pois apenas é preciso abrir furos de injeção. Previamente, é 

necessário avaliar o estado de conservação do paramento exterior de modo a impedir o 

contato do isolamento com a humidade evitando assim a alteração da sua condutibilidade 

térmica. 

A injeção do isolamento na caixa-de-ar pode ser feita utilizando isolantes a granel, como por 

exemplo fibras ou grânulos de material isolante, ou com espumas isolantes como a espuma 

rígida de poliuretano. 

 

2.4.1.2 Coberturas 

A cobertura de um edifício, devido ao facto de estar sujeita a grandes variações térmicas, é 

um dos elementos da envolvente que mais afeta o desempenho térmico dos edifícios. Por isso, 

ao longo dos tempos têm surgido novos materiais bem como novas técnicas construtivas com 

o intuito de melhorar o comportamento térmico das coberturas. 

Existem dois tipos de coberturas, sendo de seguida abordadas cada uma delas. 
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2.4.1.2.1 Coberturas Planas 

As coberturas planas podem ser classificadas quanto à sua acessibilidade, de acessíveis ou não 

acessíveis e ainda do tipo tradicional ou invertida dependendo da posição do isolamento 

térmico relativamente ao sistema de impermeabilização. Uma cobertura plana tradicional 

carateriza-se por o isolamento térmico estar sob a tela impermeabilizante. Esta solução foi 

muito utilizada durante os anos 60 até meados dos anos 80, contudo começou-se a verificar 

que a tela impermeabilizante envelhecia muito rapidamente devido à exposição à radiação 

solar e que a humidade proveniente do interior ficava retida no isolamento térmico 

provocando a perda das suas características. Surgiram então, aproveitando o aparecimento de 

isolamentos impermeáveis à água, as coberturas planas invertidas em que o isolamento era 

colocado sobre a tela impermeabilizante (Mascarenhas, 2008).  

Nos dias de hoje continua-se a utilizar o sistema de coberturas planas invertidas, sendo 

mesmo, a solução mais utilizada. Nas Figura 21 e Figura 22 estão representadas um exemplo 

de uma cobertura plana tradicional e uma cobertura plana invertida. 

 

Figura 21 - Cobertura plana tradicional. 

 

 

Figura 22 - Cobertura plana invertida. 
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2.4.1.2.2 Coberturas Inclinadas 

As soluções mais correntes de aplicação de isolamento térmico neste tipo de coberturas são: 

 Na face superior da esteira do teto; 

 Na face inferior da esteira do teto; 

 Nas vertentes da cobertura, em posição superior; 

 Nas vertentes da cobertura, em posição inferior; 

Relativamente à aplicação do isolamento na esteira verifica-se que a melhor opção é pela face 

superior devido ao facto de o isolamento ser aplicado de forma contínua protegendo assim a 

estrutura contra variações e condensações térmicas, não acontecendo o mesmo quando o 

isolamento é aplicado na face inferior. Esta solução é ainda a mais económica, mesmo 

comparativamente com as soluções de isolamento nas vertentes da cobertura, pois é de fácil 

execução e possibilita um maior aproveitamento do material (Ferreira, 2009). 

O reforço do isolamento nas vertentes da cobertura apenas deve ser realizado quando se 

pretende que o desvão seja habitável.  

Quando o isolamento é aplicado imediatamente sob o revestimento da cobertura (p.e. telha), é 

necessário impedir a penetração da água da chuva sendo aconselhável a colocação de uma 

membrana para-vapor sobre o isolamento ou assegurar a existência de uma lâmina de ar 

ventilada entre o revestimento exterior da cobertura e o isolante (Jardim, 2009). 

 

Figura 23 - Isolamento na vertente da cobertura, em posição superior 
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A colocação de isolamento nas vertentes das coberturas em posição inferior é, na maioria das 

vezes, apenas utilizada em casos de reabilitação de edifícios em que não seja possível remover 

o revestimento exterior da cobertura. Esta solução não permite o aproveitamento dos 

elementos da cobertura para efeitos do cálculo da inércia e não contribui para a resolução das 

pontes térmicas (Ferreira, 2009). 

 

Figura 24 - Isolamento na vertente da cobertura em posição inferior 

 

2.4.1.3 Pavimentos 

Estes elementos são responsáveis por cerca de 20% das perdas totais num edifício e, em 

certos casos, são mesmo responsáveis pelo aparecimento de condensações superficiais pois a 

temperatura superficial do solo pode atingir valores bastante inferiores à temperatura 

ambiente interior. 

O RCCTE impõe para os pavimentos, tal como para os restantes elementos opacos da 

envolvente, valores máximos admissíveis do coeficiente de transmissão térmica e exige ainda 

a verificação das perdas pelas zonas do vigamento, no caso de existir, sendo estas igualmente 

restringidas. No caso particular dos pavimentos térreos em contacto com o solo, apesar de não 

ser obrigatório a aplicação de isolamento é de todo aconselhável, sendo valorizado pelo 

RCCTE. Neste caso são contabilizadas as perdas térmicas lineares perimetrais. 

Os pavimentos sujeitos a reabilitação térmica são os que estão em contato com espaços 

exteriores (vazados), espaços interiores não aquecidos (garagem, armazéns, etc.), espaços não 



Capítulo 2 – Estado da Arte 

 

36 
Universidade do Minho 

aquecidos e não ventilados (caixas de ar sobre o terreno) ou ainda os pisos térreos (Alambi, 

2007).  

A aplicação do isolamento térmico em pavimentos pode ser realizada em três diferentes 

zonas: na face superior, na face inferior e na zona intermédia caso o pavimento possua vazios. 

A escolha de isolar sobre a laje é frequentemente adotada em casos de reabilitação, contudo 

obriga a que a sua aplicação seja interrompida no encontro com paredes divisórias. O 

isolamento térmico é aplicado diretamente sobre a laje e posteriormente é colocado sobre si 

uma camada de betonilha que ficará sob o revestimento. 

 

Figura 25 - Isolamento térmico sobre a laje (Gerador de Preços Cype). 

A melhor solução do ponto de vista térmico é o isolamento sob a laje, desde que o espaço 

subjacente ao pavimento seja acessível. 

 

Figura 26 - Isolamento sob a laje formado por manta de lã mineral 
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A aplicação de isolamento na zona intermédia está restringida às lajes com vazios, por 

exemplo pavimentos com perfis metálicos. 

 

2.4.1.4 Vãos Envidraçados 

Os envidraçados desempenham um papel de relevo quando o objetivo é a eficiência 

energética de uma habitação pois trata-se de elementos altamente favoráveis a trocas de calor. 

É, por isso fundamental a sua reabilitação de modo a cumprirem-se os requisitos de eficiência 

energética exigidos pelo RCCTE. 

Conseguir controlar as infiltrações de ar não desejadas através das juntas da caixilharia, 

obtendo assim um melhor desempenho destas durante a estação fria e reforçar a proteção 

contra a entrada em excesso de radiação solar pelos envidraçados durante o verão são algumas 

medidas eficazes que devem ser adotadas de modo a se assegurar o cumprimento dos 

requisitos de eficiência energética. Para isso é necessário intervir nos elementos constituintes 

do vão envidraçado, caixilharia e vidro. 

Relativamente à caixilharia, caso não seja possível o seu reaproveitamento, deve-se proceder 

á substituição desta por outra com melhor desempenho térmico. A evolução deste elemento 

deu-se, fundamentalmente, nos tipos de materiais utilizados, sendo, inicialmente, utilizado 

caixilharias em madeira aparecendo depois caixilharias em alumínio e PVC (cloreto de 

polivinilo) com ou sem corte térmico.  

Atualmente o material mais utilizado nos caixilhos é o alumínio, apesar de a madeira 

continuar ainda a ser bastante usada em reabilitação de edifícios antigos. Por outro lado, o 

PVC é cada vez mais usado em novas construções. 
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Figura 27 - Caixilharias em PVC e alumínio com corte térmico com vidro duplo e triplo 

respetivamente. 

O vidro é um material que apresenta um fraco isolamento térmico às edificações, 

representando ainda uma grande área na envolvente dos edifícios de habitação. Enquanto que 

no Inverno o elevado coeficiente de transmissão térmica do vidro provoca grandes perdas de 

calor por condução, que ocorrem devido ao diferencial de temperaturas entre o exterior e o 

interior, no verão provoca um excesso de ganhos provenientes da radiação solar originando 

sobreaquecimento. Torna-se, por isso, necessário avaliar as soluções que o mercado apresenta 

de modo a se escolher a melhor solução para cada caso (Sirgado, 2010). 

A orientação da fachada, bem como a área do envidraçado contribuem muito para um 

adequado aproveitamento da radiação solar. Os envidraçados de uma habitação orientados a 

Sul, não devem representar mais do que 30-40% da área dessa fachada, caso contrário, no 

verão, os compartimentos dessa habitação orientados a Sul ficarão expostos a um calor 

excessivo. Contrariamente, se os envidraçados apresentarem dimensões reduzidas as 

consequências irão refletir-se no consumo de energia associado à iluminação artificial do 

espaço interior. 

Relativamente às restantes orientações, a área de envidraçado não deve exceder os 20% do 

total da fachada, incluindo a Norte onde os ganhos solares são muito reduzidos. 

Antigamente, a solução corrente para as janelas utilizava apenas um vidro simples. Contudo, 

com o decorrer dos anos tornou-se prática corrente a utilização de vidros constituídos por 2 

panos, designados de vidro duplo. Esta solução permitiu um aumento da resistência térmica 

do vidro para cerca do dobro, reduzindo por isso o valor do coeficiente de transmissão térmica 

para metade. No caso de vidros duplos existe ainda a possibilidade de se substituir o ar seco 

confinado na cavidade entre os panos de vidro por gases menos condutores, como por 
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exemplo o árgon, o crípton e o xénon. Esta medida pode provocar um acréscimo da eficiência 

térmica na ordem dos 12 a 18% (Diogo, 2012). 

Atualmente começam já a ser aplicados vidros triplos, embora a sua utilização seja 

recomendada para climas onde as necessidades de aquecimento e arrefecimento são muito 

significativas. Este sistema é constituído por três camadas de vidro, em que duas delas são 

revestidas pelas propriedades de baixa emissividade (Low-E) e preenchidas pelos gases raros 

(Ferreira, 2009).  

Em suma, as principais características que um envidraçado deve ter são (Mateus, 2007): 

  Fator solar mínimo permitindo uma diminuição dos ganhos solares na estação de arrefecimento; 

 Coeficiente de transmissão térmica mínimo diminuindo as transferências de calor entre o exterior 

e o interior; 

 Fator de transmissão luminosa elevado procurando a maximização da transmissão luminosa. 

A aposta na eficiência energética reflete-se em variadíssimos campos nomeadamente no 

conforto, na saúde, no combate às alterações climáticas no nosso Planeta e também no 

crescimento do nosso Produto Interno Bruto. 

Tendo em conta o que foi referido anteriormente, constata-se que é fundamental fomentar e 

desenvolver sistemas de apoio para a reabilitação energética dos edifícios numa perspetiva 

custo-benefício. É por isso objetivo desta dissertação o estudo de várias soluções para a 

reabilitação energética da envolvente dos edifícios, incluindo as suas características técnicas e 

funcionais, assim como o seu custo. 
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Capítulo 3 

 

3.  Metodologia de Investigação 

Neste capítulo irá ser abordada a metodologia de trabalho adotada, tendo em vista o 

cumprimento dos objetivos. Para além disso, serão ainda fundamentadas algumas decisões 

tomadas ao longo do desenvolvimento do trabalho. 

 

3.1 Objetivo 

Numa intervenção de reabilitação de um edifício é necessário utilizar métodos de análise 

económica apropriados à decisão, como por exemplo métodos de análise custo/benefício, 

custo/eficácia e multicritério (Bezelga & Neto, 2003). 

Para a elaboração desta dissertação recorreu-se a uma metodologia custo/benefício, 

desenvolvida pela Comissão Europeia e apresentada no Regulamento Delegado (UE) Nº 

244/2012 que complementa a Diretiva 2010/31/UE, cujo objetivo é alcançar níveis ótimos de 

rentabilidade do desempenho energético para edifícios e componentes de edifícios. Esta 

metodologia permite efetuar comparações entre diferentes medidas de eficiência energética 

relativamente ao seu desempenho energético e ao custo atribuído à sua aplicação. 

Em traços gerais, o processo de funcionamento desta metodologia passa pelas seguintes fases: 

1. Definição de edifícios de referência; 

2. Identificação de medidas de eficiência energética ou pacotes dessas medidas para os edifícios de 

referência; 

3. Cálculo da necessidade de energia primária resultante da aplicação de medidas e pacotes de 

medidas aos edifícios de referência; 

4. Cálculo do custo global, de cada solução de melhoria, em termos de valor atual líquido; 

5. Determinação do nível ótimo de rentabilidade do desempenho energético para os edifícios de 

referência e seus componentes. 
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No âmbito desta dissertação, e seguindo as fases anteriormente descritas, inicialmente foi 

selecionado um caso de estudo de modo a ser possível atingir os objetivos propostos para esta 

dissertação.     

Posteriormente, foi realizada a caraterização energética do edifício na situação antes de ser 

reabilitada e na situação após a reabilitação que tem vindo a ser realizada a cargo da Câmara 

Municipal do Porto. Para tal, foi necessário agendar, com os responsáveis pela obra, uma 

visita ao local de modo a recolher informação necessária para uma correta caraterização do 

edifício. 

Tendo como base o edifício após a intervenção de reabilitação que tem vindo a ser sujeito, 

procedeu-se á escolha de soluções e pacotes de melhoria alternativos para a envolvente do 

edifício de forma a melhorar o seu desempenho energético. 

Seguidamente foram calculadas as necessidades energéticas do edifício com cada uma das 

soluções adotadas para depois se calcular os custos relativos a estas, de modo a ser possível 

concluir a aplicação da metodologia com a análise do nível económico ótimo.  

 

3.2 Edifício de referência 

A escolha de um edifício de referência para aplicação da metodologia adotada, segundo a 

Diretiva 2010/31/EU, é obrigatória já que os resultados obtidos irão servir de suporte aos 

regulamentos a aplicar a todos os edifícios. Tendo em conta que o caso de estudo deve 

representar grande parte do edificado, pode, então, tratar-se de um edifício real representando 

a construção típica de uma categoria específica ou um edifício virtual que utilize os materiais 

e sistemas mais utilizados. 

O edifício alvo de estudo nesta dissertação está inserido num bairro social municipal no Porto, 

na freguesia de Foz do Douro, estando já a ser alvo de intervenção no âmbito de um projeto 

de requalificação do bairro aprovado em 2005. A escolha de um edifício existente exigiu que 

este se enquadrasse no conceito de edifício de referência tendo para isso de representar o 

edifício mais típico de uma categoria específica. Neste caso, o edifício de referência apresenta 

uma tipologia residencial muito frequente, a de baixa densidade, apresentando, ainda, uma 

envolvente que é representativa de uma grande quantidade de edifícios, particularmente, os 
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construídos entre os anos 50 e 80. Devido ao seu estado de degradação, e à necessidade de 

reabilitação, fundamentalmente na envolvente, este edifício é representativo de grande parte 

dos edifícios que necessitam de ser alvo de intervenção, estando também localizado em zonas 

climáticas que abrangem uma parte considerável do país. 

  

3.3 Identificação de medidas de eficiência energética 

Para a escolha das soluções de melhoria energética que foram alvo de estudo considerou-se 

como base o gerador de preços da Cype Ingenieros (GPC). A escolha desta ferramenta deveu-

se ao facto de apresentar soluções correntes do mercado e de estas se enquadrarem no tipo de 

edifício em causa. 

O GPC é uma ferramenta que apresenta uma base de dados de soluções construtivas com 

custos de construção, normalmente ajustados ao mercado. Relativamente a outras bases de 

dados, apresenta a vantagem de ter em conta as características de cada obra, distinguindo-a 

em obra de reabilitação ou obra nova. 

 

Figura 28 – Caraterização da obra no gerador de preços Cype 

De refeir, ainda, que o GPC disponibiliza, uma breve descrição dos elementos constituintes da 

solução em causa, conforme se pode observar na Figura 29. 
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Figura 29 - Descrição dos elementos constituintes de uma solução (GPC) 

 Contudo, existiram algumas limitações, nomeadamente no caso de aplicação de isolamento 

térmico, onde, por vezes, a gama de espessuras era limitada e relativamente a soluções de 

vidros para janelas, sendo por isso necessário recorrer a catálogos e a pedidos de orçamentos. 

Nestes casos as caraterísticas dos materiais fornecidos, inclusive o preço, foram comparadas 

com as dos materiais idênticos existentes no GPC de modo a manter-se uma coerência entre 

eles.  

 

3.3.1 Caraterização das soluções de melhoria 

A caraterização das soluções de melhoria foi feita, em função dos seus elementos, das 

seguintes formas: 

 Recorrendo ao ITE 50 (Santos & Matias, 2006), para se obter valores da condutibilidade térmica 

(λ) e da resistência térmica (Rj) de diversos materiais, no caso do gerador de preços não fornecer 

esses valores, ou ainda para se retirar o valor do coeficiente de transmissão térmica (U) de 

algumas soluções;  

 Através do cálculo manual no caso de se tratar de soluções que não se encontram no ITE50; 

 Recorrendo a catálogos, fundamentalmente nas soluções de melhoria de envidraçados; 

 Recorrendo a um programa informático específico de modo a se determinar o fator solar (g) e o 

coeficiente de transmissão térmica dos vidros. 

 Retirando do gerador de preços da Cype o custo de construção da solução que corresponde ao 

custo de investimento inicial;  
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O programa utilizado para a determinação do fator solar e do coeficiente de transmissão 

térmica de alguns vidros, especialmente vidros com caraterísticas especiais e vidros triplos, 

foi o Calumen II. Para a obtenção destes valores é necessário inserir a composição do vidro 

(vidro simples, duplo ou triplo) e ainda as suas principais características (Low-E, auto-

limpeza, anti-reflexo etc.), conforme se pode observar na Figura 30, assinalado a vermelho. 

 

Figura 30 - Aparência do programa Calumen II. 

O coeficiente de transmissão térmica das caixilharias em madeira foi calculado através de um 

gráfico existente na norma EN 10077. Conforme se pode observar na Figura 31, a transmissão 

térmica é dada em função da densidade da madeira e da espessura da caixilharia em perfil 

(Mendes, 2011).  

 

Figura 31 - Coeficiente de transmissão térmica de caixilharia em madeira. 
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Após terem sido determinados os valores dos coeficientes de transmissão térmica do vidro e 

da caixilharia seguiu-se, finalmente, para o cálculo do coeficiente de transmissão térmica dos 

vãos envidraçados. Para tal, houve ainda necessidade de quantificar o parâmetro relativo às 

trocas de calor adicionais devido à interação entre o vidro, a caixilharia e o perfil intercalar, 

designado de coeficiente de transmissão térmica linear (ψ). Os valores de ψ encontram-se 

tabelados na norma EN 10077, sendo que para vidro simples adota-se o valor 0 devido à 

inexistência do perfil intercalar. Na Figura 32, pode-se observar os valores de ψ para 

combinações usuais. 

 

Figura 32 - Valores de coeficiente de transmissão térmica linear (ψ) para perfis intercalares metálicos 

correntes. 

A transmissão térmica dos vão envidraçados (Uw) foi calculada em função das áreas do vidro 

e da caixilharia, dos respetivos coeficientes de transmissão térmica, do perímetro do vidro e 

do coeficiente de transmissão térmica linear. Para o seu cálculo foi utilizada a equação 1, 

sendo aplicada para janelas simples e para sistemas envidraçados constituídos por duas folhas 

no mesmo aro (Mendes, 2011). 

   
               ψ

     
 

 

(3.1) 

3.3.2 Seleção de soluções de melhoria 

Após a fase de caracterização de todas as soluções, e de forma a evitar trabalho desnecessário, 

foi feita uma análise, para cada zona de intervenção, de modo a eliminar algumas soluções 

com desempenhos energéticos iguais a outras mas com custos de investimento inicial 
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superiores, pois seriam soluções menos vantajosas em termos custo/benefício. Deste modo 

obtiveram-se as soluções de melhoria para paredes exteriores, coberturas, envidraçados e 

pavimentos térreos que foram alvo de estudo. 

 

3.3.3 Definição de pacotes de melhoria 

Tendo em consideração que a aplicação de medidas de melhoria num sistema pode afetar o 

desempenho energético de outro sistema, por exemplo, a alteração de uma solução numa 

cobertura pode provocar uma diferenciação do nível ótimo nas paredes, vãos e pavimento 

térreo, foram criados pacotes com recurso às medidas anteriormente definidas. 

Nestes pacotes de medidas de eficiência energética podem existir soluções rentáveis e 

soluções menos rentáveis, ou seja, podem existir soluções que, separadamente, não 

apresentam grandes níveis de rentabilidade, mas quando integradas com outras veem a sua 

rentabilidade compensada e até formam pacotes com bons resultados energéticos. 

No que se refere à quantidade de pacotes a avaliar, é necessário ter em conta que quanto mais 

pacotes forem utilizados, mais preciso será o nível ótimo calculado. Contudo, pode-se tornar 

num processo iterativo muito trabalhoso e demorado, como tal é necessário estabelecer um 

método de forma a reduzir as combinações de modo a se encontrar um equilíbrio. Da mesma 

forma que se procedeu à eliminação de soluções de melhoria por apresentarem o mesmo 

desempenho energético mas custo mais elevado que outras também nesta fase se voltou a 

efetuar o mesmo processo.  

Após o cálculo do nível ótimo para cada elemento em estudo (paredes exteriores, cobertura, 

envidraçado e pavimento térreo) foi, então, definida uma estratégia de forma a definir os 

pacotes de melhoria. Este processo consistiu na fixação de todas as soluções identificadas 

como sendo as mais rentáveis combinando-as com as soluções dos restantes elementos, tendo-

se obtido as seguintes combinações: 

 Combinação das soluções de eficiência para paredes exteriores, definidas anteriormente, com a 

solução ótima para a cobertura, a solução ótima para os envidraçados e a solução ótima para o 

pavimento térreo separadamente; 
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 Combinação das soluções de eficiência para cobertura, definidas anteriormente, com a solução 

ótima para as paredes exteriores, a solução ótima para os envidraçados e a solução ótima para o 

pavimento térreo separadamente; 

 Combinação das soluções de eficiência para os envidraçados, definidas anteriormente, com a 

solução ótima para as paredes exteriores, a solução ótima para a cobertura e a solução ótima para 

o pavimento térreo separadamente; 

 Combinação das soluções de eficiência para pavimento térreo, definidas anteriormente, com a 

solução ótima para as paredes exteriores, a solução ótima para a cobertura e a solução ótima para 

os envidraçados separadamente; 

 

3.4 Cálculo das necessidades energéticas 

3.4.1 Metodologia RCCTE 

Como base para o cálculo das necessidades energéticas da solução base e de cada solução de 

melhoria foi utilizado o programa Amorim Isol+. Trata-se de um software desenvolvido pela 

Amorim Isolamentos, da Corticeira Amorim, em parceria com o ITeCons e destina-se ao 

cálculo do desempenho energético dos edifícios, no âmbito do RCCTE. 

Importa referir que para a escolha deste programa foi realizada uma pesquisa de modo a se 

perceber se o desvirtuamento entre aos valores obtidos neste programa e os obtidos na folha 

de cálculo do RCCTE era considerável, tal não se tendo verificado. 

Contudo, importa referir que durante a aplicação da metodologia do RCCTE se procedeu a 

algumas alterações, nomeadamente: 

 Para efeitos de cálculo das necessidades nominais globais (Ntc) não foi contabilizada a 

contribuição das necessidades nominais de energia útil para produção de águas quentes sanitárias 

(Nac), pois o que se pretende é avaliar o impacto de soluções de melhoria aplicadas na envolvente 

de um edifício; 

 No cálculo das necessidades nominais globais foi considerado que o edifício é climatizado 24 

horas por dia e não apenas os 10% do tempo; 
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(3.2) 

Em que, 

     - Indicador necessidades globais anuais nominais específicas de energia primária; 

     - Energia necessária na estação de aquecimento (kW.h/m
2
.ano); 

    - Eficiência nominal do sistema de aquecimento; 

      - Fator de conversão entre energia útil e energia primária utilizada no sistema de 

aquecimento; 

     - Energia necessária na estação de arrefecimento (kW.h/m
2
.ano); 

    - Eficiência nominal do sistema de arrefecimento; 

      - Fator de conversão entre energia útil e energia primária utilizada no sistema de 

arrefecimento; 

 Os cálculos relativos ao Nic e Nvc foram sempre realizados para cada fração. Contudo, no final 

converteu-se as necessidades de cada fração para um valor global representando as necessidades 

nominais globais de energia primária do edifício. Sendo a divisão dos custos das obras de 

reabilitação realizada por permilagem então duas frações com a mesma área suportam os mesmos 

custos. No entanto, apesar de este processo ser corrente, se as frações apresentarem envolventes 

diferentes, por exemplo, uma localizada na cobertura e outra num piso intermédio, as medidas de 

reabilitação energética terão, na maioria das vezes, maior impacto na fração da cobertura. Como tal, 

essa fração irá usufruir de uma maior redução das suas necessidades energéticas tendo investido o 

mesmo que o dono da fração do piso intermédio. 

  



Capítulo 3 – Metodologia de Investigação 

 

50 
Universidade do Minho 

Exemplo 1 

Dados: 

 Edifício Multifamiliar com 2 pisos e 2 frações; 

 Área útil pavimento de cada fração = 44m
2
; 

 Aplicação ETICS com 80mm de lã de rocha, com custo de 10.000€; 

 Necessidades nominais de energia primária (Kgep/m
2
.ano) das frações antes e após 

reabilitação: 

 Antes reabilitação Após reabilitação 

Piso intermédio 25 20 

Cobertura 40 28 

 

Considerando que as duas frações apresentam a mesma área, os proprietários pagam a mesma 

percentagem, neste caso 5.000€ cada um. 

Analisando as duas frações separadamente verificamos que, na do piso intermédio, há uma 

redução da necessidade de consumo de energia primária de cerca de 20% enquanto na fração 

da cobertura há uma redução de 30%. Nesta situação a reabilitação da fachada do edifício era 

mais vantajosa para o proprietário da fração do piso da cobertura, pois pagava o mesmo que o 

seu vizinho e tinha uma maior redução das necessidades. 

Considerando a abordagem adotada nesta dissertação, frisando mais uma vez por se tratar de 

uma situação corrente, em que se calcula o valor global das necessidades de consumo de 

energia primária do edifício, constata-se, através da Figura 33, que o proprietário da fração do 

piso intermédio é prejudicado, pois há um aumento das necessidades que, efetivamente, a 

fração necessita. 
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Figura 33 - Consequências do cálculo do consumo global de energia primária 

. 

3.4.2 Sistemas de aquecimento e arrefecimento 

Os sistemas de aquecimento e arrefecimento são responsáveis por uma parte significativa da 

fatura energética de uma habitação e pelas emissões de gases poluentes para a atmosfera, 

apresentando ainda uma grande preponderância relativamente ao conforto ambiente. A 

caraterização destes sistemas de climatização é feita segundo um parâmetro designado de 

eficiência nominal, resultante do quociente entra a energia fornecida pelo aparelho e a energia 

consumida, em que quanto maior for o seu valor menor será o consumo de energia para 

manter as condições de calor o mais estáveis possíveis, garantindo o conforto térmico. 

Como tal, foi considerado para o cálculo das necessidades nominais de energia primária das 

soluções de melhoria, três situações distintas de sistemas de aquecimento e arrefecimento. 

Numa primeira fase considerou-se a existência de uma resistência elétrica com eficiência 

nominal igual a 1 para aquecimento e uma máquina frigorífica (ciclo de compressão) com 

eficiência igual a 3 para arrefecimento. A escolha destes equipamentos deve-se ao facto de o 

RCCTE considerar que, se aquando do licenciamento não estiverem definidos quais os 

sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento que irão ser utilizados então, por defeito, 

considera-se os sistemas de climatização acima referidos. No caso em estudo, em particular, e 

depois de uma visita com os responsáveis à obra foi confirmada a inexistência de 

equipamentos instalados. 

Posteriormente, foi considerada a existência, para aquecimento, de uma caldeira a 

combustível gasoso com eficiência igual a 0,95 mantendo-se a máquina frigorífica para 
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arrefecimento. Esta situação aplicar-se-ia no caso de apenas ser conhecido o equipamento 

utilizado para aquecimento.  

Por último foi considerado, uma bomba de calor com COP (coefficient of performance) igual 

a 4,1 para aquecimento e EER (energy efficiency ratio) igual a 3,6 para arrefecimento. 

Não sendo do âmbito desta dissertação a avaliação do desempenho destes sistemas de 

climatização é no entanto necessário avaliar o impacto da alteração destes equipamentos nos 

níveis de rentabilidade das soluções de envolvente testada. Por isso foram consideradas as 3 

situações anteriormente referidas de modo a se perceber qual a variação do nível ótimo de 

rentabilidade em função da eficiência e do tipo de energia do sistema de climatização adotado.  

 

3.5 Cálculo do custo global 

Segundo o Regulamento que define a metodologia adotada nesta dissertação, os dados 

relativos aos custos devem ser baseados no mercado e apenas podem ser retirados através da 

avaliação de projetos de construções recentes, através da análise de ofertas formais de 

empresas de construção ou recorrendo a base de dados existentes alimentadas com dados 

recolhidos no mercado. 

Como já foi referido anteriormente, o gerador de preços para além de apresentar soluções 

construtivas apresenta, igualmente, os respetivos custos, tendo estes sido utilizados para o 

cálculo do custo global. Esta base de dados disponibiliza, para além dos preços de referência, 

preços de algumas marcas, contudo foi sempre dada preferência aos preços de referência pois 

representam os custos praticados na zona onde se encontra o caso de estudo. 

Quando uma solução não era proveniente da base de dados do gerador de preços, o seu custo 

sofria um ligeiro ajustamento, se necessário, de modo a não haver discrepâncias relativamente 

ao custo de soluções idênticas retirado do gerador de preços. 

No caso em estudo, e seguindo a metodologia adotada, procedeu-se ao cálculo, para o período 

aconselhado pelo Regulamento de 30 anos, do custo global para cada solução e pacote de 

melhoria. O custo global integra os seguintes custos: 
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 Custo inicial ou custo de investimento; 

 Custo de manutenção para um período de vida útil de 30 anos; 

 Custo energético para um período de vida útil de 30 anos. 

A abordagem ao caso de estudo foi realizada numa perspetiva privada, como tal, não foi 

considerado no cálculo do custo global o custo de emissões de gases com efeito estufa, não se 

definindo assim o valor monetário dos danos ambientais causados pelas emissões de CO2. De 

acordo com o Regulamento este custo apenas é aplicado para análise do ponto de vista social, 

onde são omitidas todas as taxas. 

No referente à taxa de desconto a aplicar, ao longo dos 30 anos, de modo a calcular os custos 

nesse espaço de tempo, optou-se por um valor superior ao sugerido pela Comissão Europeia 

para uma perspetiva social (4%), tendo-se adotado o valor de 6%, refletindo uma abordagem 

puramente comercial. De seguida é apresentado um exemplo de aplicação da taxa de desconto 

de modo a se calcular o valor líquido do investimento. 

Exemplo 2 

A B

Dados Descrição

2 10% Taxa de desconto anual

3 1500 Custo energético do primeiro ano

4 2100 Custo energéticodo segundo ano

5 2300 Custo energético do terceiro ano

6 2400 Custo energético do quarto ano

7.113,07 €

Valor líquido do custo energético 

para um período de 4 anos

A3+VAL(A2;A4;A5;A6)  

Neste exemplo, e conforme foi realizado neste trabalho, o valor do custo energético do 

primeiro ano não é afetado pelo fator de desconto, uma vez que se considera que o pagamento 

é efetuado no início do primeiro período. 

De forma a se tornar a taxa de desconto aplicável, é necessário determinar um fator de 

desconto que possa ser utilizado para o cálculo dos custos globais (Rd). Este fator de desconto 

é baseado numa taxa de desconto r, e pode ser calculado como: 
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(3.3) 

Sendo: 

p – número de anos desde o período inicial; 

r – taxa de desconto real. 

 

3.5.1 Custo de investimento inicial 

O custo inicial corresponde ao custo que a aplicação da solução de melhoria comporta, ou seja 

custo de mão-de-obra e do material utilizado, e foi retirado do gerador de preços Cype, sendo 

apenas necessário, para seu o cálculo, multiplicar pela área da zona a intervir. 

                                 

 

(3.4) 

Em que, 

              - Custo de investimento da proposta de intervenção (€); 

    - Área da zona sujeita a intervenção (m
2
); 

                – Custo de investimento da proposta de intervenção (€/m
2
); 

 

3.5.2 Custo manutenção 

O custo de manutenção define-se como o custo de todas as ações técnicas e administrativas 

necessárias à reposição de determinado elemento num estado no qual, este possa desempenhar 

a funcionalidade pretendida. Nesta categoria inserem-se atividades como inspeções, 

adaptações, limpeza e reparação. 
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Tal como o custo inicial, o custo de manutenção foi fornecido pelo gerador de preços Cype. 

 

3.5.3 Custo energético 

Esta categoria de custo depende de diversos fatores, como o consumo, dimensão do edifício, 

taxas praticadas, o preço de energia bem como o desempenho energético. 

O custo energético traduz, em euros, as necessidades energéticas, de aquecimento e 

arrefecimento, num ano, com a aplicação de uma solução de melhoria. Para o seu cálculo foi 

necessário acompanhar a evolução do preço de energia para o período de 30 anos, tendo sido 

considerado um acréscimo de 3% todos anos, com valores inicias de 0,17€ e 0,07€ para a 

eletricidade e gás natural respetivamente. De referir que estes valores são ligeiramente 

superiores aos sugeridos no regulamento delegado e com origem nos EU Energy Trends 2030, 

pois se considera serem um pouco conservadores. Para o seu cálculo utilizou-se, então, a 

equação 3.5. 

               
        

  
             

        

  
             

 

(3.5) 

Em que, 

                - Custo energético no ano i (€/ano); 

          - Energia necessária na estação de aquecimento durante o ano i com a 

aplicação da melhoria j (kWh/m
2
.ano); 

    - Eficiência nominal do sistema de aquecimento; 

          - Custo da energia utilizada no sistema de aquecimento no ano i (€/kWh); 

       - Energia necessária na estação de arrefecimento durante o ano i com a aplicação 

da melhoria j (kWh/m
2
.ano); 
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    - Eficiência nominal do sistema de arrefecimento; 

         - Custo de energia utilizada no sistema de arrefecimento no ano i (€/kWh); 

   - Área útil de pavimento (m
2
); 

 

3.5.4 Custo global 

Os custos globais são então calculados pela soma das categorias de custos acima 

mencionadas, às quais deve ser aplicado a taxa de desconto de 6%, de modo a serem 

expressos em termos do valor no ano inicial. Para o seu cálculo recorreu-se à seguinte 

fórmula: 

                           

 

   

 

 

 

 

(3.6) 

Em que: 

       - Custo global no período de cálculo; 

   - Período de cálculo ; 

    - Custo de investimento inicial para a medida/pacote j; 

         - Custo anual no ano i para a medida/pacote j; 

       - Fator de desconto para o ano i, com base na taxa de desconto r. 

 

3.6 Nível ótimo de rentabilidade 

Dispondo dos resultados do desempenho energético do edifício em estudo com a aplicação de 

cada uma das soluções de melhoria, bem como dos seus custos é possível, então, determinar 

um nível ótimo de rentabilidade do desempenho energético para o edifício de referência. 
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Para esta análise recorre-se ao valor de utilização de energia primária e ao custo global 

associados a cada proposta de melhoria, representando-os em gráficos que descrevem, no eixo 

xx a utilização de energia primária (Kgep/m
2
.ano) e no eixo yy os custos globais (€), 

conforme se pode observar na Figura 8. A partir destes dados é possível construir uma curva 

de custos específica permitindo identificar o nível económico ótimo. 

 

Figura 34 - Análise de diferentes soluções de melhoria e posição do intervalo de rentabilidade ótimo 

Através da análise da Figura 34 podemos concluir que a solução de melhoria 3 (S3) representa 

o ponto mais baixo da curva, como tal é a que apresenta o custo mais baixo. Por não existir 

nenhuma solução com o mesmo custo que a solução 3, esta indica automaticamente o nível 

ótimo de rentabilidade dos requisitos mínimos de desempenho energético. Caso existisse, a 

solução que apresentasse menor consumo de energia primária seria a representante do nível 

ótimo de rentabilidade. 
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Capítulo 4 

 

4.  Caso de estudo  

4.1 Introdução 

Tal como foi referido no capítulo anterior, a aplicação da metodologia implica a utilização de 

um edifício de referência. Neste capítulo, este será alvo de uma caraterização inicial onde se 

apresentam as soluções da envolvente originais bem como o seu desempenho energético. 

Posteriormente o edifício será caracterizado com as soluções de reabilitação de referência, que 

servirão de base para as propostas de melhoria que irão ser analisadas e comparadas em 

termos económicos e energéticos. 

 

4.2 Edifício em análise 

4.2.1 Descrição geral do edifício antes da reabilitação 

O edifício está situado no Porto, na freguesia de Foz do Douro e está inserido no bairro de 

habitação social municipal Rainha D. Leonor que alberga múltiplos edifícios multifamiliares 

construídos em 1953 e ainda 5 blocos de habitação plurifamiliar construídos em 1955.  

Relativamente à volumetria do edifício identifica-se com sendo uma estrutura retangular 

estando implantado segundo a orientação Norte e Sul. 

O edifício, inicialmente, era constituído por duas frações idênticas de tipologia T3, cada uma 

com uma área bruta de 55,27m
2
, que se desenvolviam em dois pisos, rés-do-chão e primeiro 

andar. No rés-do-chão existia uma sala onde estava inserida a cozinha e existia ainda um 

quarto, enquanto no primeiro andar existia dois quartos e uma casa de banho. O acesso às 

habitações era realizado pela fachada orientada a Sul, através do logradouro comum existente. 

Anexo ao edifício existe um outro com características idênticas. De seguida apresentam-se 

plantas, alçados e um corte que ilustram estes dados. 
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Figura 35 - Planta do rés-do-chão e do primeiro andar das frações do edifício em estudo 

 

 

 

Figura 36 - Alçados e corte do Edifício. 

Fração 1 Fração 2 
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As paredes exteriores diferem para cada piso sendo que no rés-do-chão são constituídas por 

pano simples, em tijolo furado de 20cm rebocadas em ambas as faces e pintadas, enquanto no 

primeiro andar são constituídas por tijolo furado de 15cm. 

A cobertura é inclinada, composta por uma água, sendo constituída por placas de fibrocimento 

sobre 6cm de isolamento XPS apoiados numa estrutura de travejamento para suporte em 

madeira, conforme se pode observar na Figura 37. A existência de isolamento na cobertura 

deve-se a uma intervenção de melhoramento que foi levada a cabo há cerca de 6 anos, na qual 

foram revistos os telhados das habitações de forma a eliminar infiltrações de água e a 

introduzir isolamento. 

 

Figura 37 - Cobertura do edifício e parede exterior do rés-do-chão 

 

O pavimento em contato com o solo trata-se de uma envolvente sem requisitos e era composto 

por revestimento cerâmico (exceto nas casas de banho que é mosaico) e uma camada de 

regularização. A parede divisória das frações é igualmente tratada como envolvente sem 

requisitos e era formada por um pano de tijolo furado de 11cm rebocada em ambas as faces. 

Relativamente aos elementos de compartimentação, as paredes interiores eram constituídas 

por um pano de tijolo furado de 11cm rebocadas em ambas as faces e o pavimento intermédio 

era composto por laje aligeirada com blocos cerâmicos com 15cm de espessura e revestimento 

aplicado diretamente sobre a betonilha. 
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As paredes em contacto com o edifício adjacente eram constituídas por um pano de alvenaria 

em tijolo furado de 20cm e foi tratada como envolvente interior com requisitos de interior 

sendo atribuído ao edifício anexo um tau igual a 0,6. 

Os vãos envidraçados tinham por base caixilhos em madeira com vidros simples, munidos de 

persianas pelo exterior como dispositivo de oclusão noturna. As caixas de estore eram em 

plástico e não possuíam isolamento.  

 

4.2.2 Zonamento climático 

O RCCTE divide o país em três zonas climáticas distintas para a estação de Inverno (I1, I2 e 

I3) e para a estação de Verão (V1,V2 e V3). O edifício em estudo está localizado na zona 

climática I2-V1, apresentando um número de graus-dia (GD) de 1610 °C e 6,7 meses 

relativamente á duração da estação de aquecimento (m). O valor para a energia solar média 

incidente numa superfície vertical orientada a sul na estação de aquecimento (Gsul) é de 93 

kWh/m
2
.mês sendo este valor variável, em função da orientação da superfície vertical, na 

estação de arrefecimento conforme se observa na Figura 38.  

 

Figura 38 - Intensidade da radiação solar para a estação convencional de arrefecimento 

Relativamente ao valor médio da temperatura do ar exterior para a estação de arrefecimento 

(θatm), este é estabelecido em função da zona climática e da região (Norte ou Sul) adotando-

se neste caso o valor de 19 °C. De referir que estes valores foram retirados dos quadros III.1, 

III.8 e III.9 do RCCTE. 

4.2.3 Análise do desempenho energético do edifício 

Tratando-se de um edifício multifamiliar, o desempenho energético foi calculado fração a 

fração. Relativamente à fração 1, esta apresenta necessidades nominais de aquecimento de 

203,63 kWh/m
2
.ano e 3,32 kWh/m

2
.ano de arrefecimento. Apenas o valor das necessidades 

nominais de arrefecimento cumpre o respetivo valor limite (Nv), que assume o valor de 16 

kWh/m
2
.ano devido ao facto de o edifício se encontrar na Zona V1 (norte). O valor limite das 
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necessidades nominais de aquecimento (Ni) é calculado em função do fator de forma (FF) e 

dos graus-dia (GD), assumindo neste caso o valor de 103,99 kWh/m
2
.ano. Os valores das 

necessidades de energia útil para aquecimento e arrefecimento da fração 2 são, 

respetivamente, 224 e 4,28 kWh/m
2
.ano. Quanto aos valores limites, para aquecimento é de 

110,48 kWh/m
2
.ano e para arrefecimento de 16 kWh/m

2
.ano. 

A figura seguinte sintetiza os valores das necessidades energéticas onde sobressai as elevadas 

necessidades de energia útil para aquecimento. 

 

Figura 39 - Necessidades nominais de aquecimento e arrefecimento das duas frações 

De seguida são apresentados, na Figura 40, os valores referentes às perdas de energia pela 

envolvente de cada fração. Através desta, verifica-se que grande parte das perdas na estação 

de aquecimento ocorrem pela envolvente exterior, sendo a ausência de isolamento nas paredes 

exteriores um grande contributo para esse facto. Importa, ainda, referir que na fração 1 não 

existe nenhum tipo de envolvente interior. 
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Figura 40 - Perdas pela envolvente das duas frações 

 

4.3 Solução de reabilitação de referência 

4.3.1 Descrição das medidas de melhoria 

As soluções de referência que serviram como ponto de partida para a escolha de medidas de 

melhoria energética são as que foram aplicadas no edifício no âmbito do projeto de 

requalificação do Conjunto de Habitação Municipal Rainha D. Leonor. Neste projeto os T3 

duplex deram lugar a T1 que se desenvolvem num só piso, resultando cada um da junção dos 

pisos térreos ou dos pisos superiores de dois T3 adjacentes. De seguida apresentam-se plantas, 

alçados e um corte das novas frações. 

 

Figura 41 - Plantas do rés-do-chão e do primeiro andar após reabilitação 
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Figura 42 - Alçados e cortes do edifício após reabilitação. 

Relativamente aos sistemas construtivos, as paredes exteriores foram sujeitas à aplicação de 

sistema de isolamento térmico pelo exterior com poliestireno expandido (EPS) de 6cm, as 

coberturas não foram alvo de intervenção mantendo-se as existentes e nos vãos exteriores 

foram substituídos as caixilharias por caixilharias do mesmo material, devido ao elevado 

estado de degradação das existentes, e ainda se procedeu à substituição dos vidros por vidros 

duplos. A parede em contato com o edifício adjacente não sofreu qualquer intervenção e os 

pavimentos interiores apenas sofreram alterações nos revestimentos. 
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4.3.2 Análise do desempenho energético do edifício 

Da análise do desempenho energético da fração do rés-do-chão obteve-se o valor de 162 

kWh/m
2
.ano relativo às necessidades de aquecimento e 2,65 kWh/m

2
.ano de necessidades de 

arrefecimento, sendo os respetivos valores limite 78,62 e 16 kWh/m
2
.ano. A fração do piso 1 

apresenta necessidades de aquecimento de 81,86 kWh/m
2
.ano, valor inferior ao máximo 

admissível, 108,02 kWh/m
2
.ano, e necessidades de arrefecimento de 8,22 kWh/m

2
.ano 

igualmente inferior ao valor limite de 16 kWh/m
2
.ano (Figura 43). Devido ao facto de as duas 

frações apresentarem áreas úteis iguais, o valor das necessidades do edifício foi calculado 

efetuando a média dos valores dos dois pisos. Assim para as necessidades de aquecimento do 

edifício obteve-se o valor de 121,93 kWh/m
2
.ano e para as necessidades de arrefecimento 

5,44 kWh/m
2
.ano. Importa referir que estes resultados foram obtidos considerando, por 

defeito, a utilização de resistência elétrica e máquina frigorífica. 

 

Figura 43 - Necessidades nominais de aquecimento e arrefecimento das duas frações 

A diferença das necessidades de aquecimento das duas frações está diretamente relacionada 

com o facto de a cobertura do piso 1 apresentar já uma considerável camada de isolamento 

térmico, o que provoca uma redução das perdas por essa envolvente e consequentemente uma 

diminuição das necessidades de aquecimento. Por outro lado existem grandes perdas pelo 

pavimento em contato com o solo, resultando em maiores necessidades de energia para 

aquecimento na fração do rés-do-chão, conforme se pode observar através da Figura 44.  
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Figura 44 - Perdas pela envolvente das duas frações 

 

4.4 Descrição das medidas de melhoria 

Após uma análise do desempenho energético do edifício com as soluções de referência 

procedeu-se à identificação de medidas de melhoria de modo a aumentar o seu desempenho 

energético. A solução de referência assinala, portanto, o ponto de partida na escolha das 

soluções de melhoria, as quais devem apresentar desempenho energético superior às soluções 

adotadas na solução de referência.  

Tal como referido na metodologia as zonas do edifício a serem alvo de intervenção são as 

fachadas, cobertura, vãos envidraçados e pavimento térreo. De seguida apresentam-se as 

soluções de melhoria estudadas para cada uma dessas zonas. 

 

4.4.1 Envolvente opaca – Paredes exteriores  

Tendo em consideração o tipo de obra e o facto das paredes exteriores serem apenas 

constituídas por pano simples, foram abordadas três soluções de implementação de 

isolamento.  

A primeira abordagem teve por base a solução de referência, isolamento pelo exterior, tendo 

sido estudado diferentes materiais isolantes com diferentes espessuras. O gerador de preços 
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Cype apresenta diversos isolamentos térmicos, tais como EPS, XPS e lã de rocha (LR), e 

ainda apresenta uma solução com painel sandwich. Contudo, ou por à partida se verificar que 

apresentavam um baixo desempenho térmico, como foi o caso do painel sandwich, ou por 

apresentarem um custo superior a um outro material com o mesmo desempenho, o caso do 

XPS, foram excluídos esses materiais. Como tal, para a aplicação de isolamento pelo exterior 

foi escolhido o painel rígido de LR, tendo sido ainda estudada uma solução formada por 

painel rígido de poliestireno expandido elastificado (EEPS) com espessura de 60mm por 

apresentar um desempenho energético superior à solução de referência apesar de possuírem a 

mesma espessura. 

A segunda proposta de melhoria trata-se da aplicação da fachada ventilada. Para esta solução 

foram considerados três materiais, EPS, MW e XPS. O gerador de preços Cype apresenta 

outras soluções mas, por apresentarem baixo desempenho energético, não foram consideradas. 

Por último foi estudada a aplicação de isolamento pelo interior, recorrendo a sistemas de 

revestimento interior direto constituídos por placas de gesso laminado que possuem material 

isolante incorporado. Neste caso foram estudados dois sistemas diferentes em que num é 

utilizado EPS e no outro lã de rocha. A espessura da placa de gesso é constante em ambos os 

sistemas, 10mm, sendo apenas variável a espessura do isolamento. Devido ao facto de o 

sistema constituído por lã de rocha apresentar uma gama de espessuras limitada relativamente 

ao isolante, dificultando desse modo a obtenção do nível ótimo de rentabilidade, foi criada 

uma solução onde o painel de lã de rocha com 90mm de espessura é aplicado diretamente no 

paramento vertical, separadamente da placa de gesso laminado, sendo esta depois também 

fixada ao paramento. 
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Na tabela seguinte são apresentadas as soluções estudadas a aplicar nas paredes exteriores 

com os respetivos isolamentos utilizados. 

Tabela 2 - Identificação do isolamento utilizado para cada solução construtiva a aplicar nas paredes 

exteriores 

Espessura (mm) Isolamento 

EPS LR XPS EEPS 

ETICS - 
80, 100, 120, 

140 
- 60 

Fachada Vent. 60, 80 60, 80 60,80 - 

Isol. Interior 
40, 60, 80, 

100,120, 140 
40,60,80,90 - - 

 

4.4.2 Envolvente opaca – cobertura 

Tratando-se de uma cobertura inclinada sem desvão optou-se por colocar o isolamento no 

lado exterior da vertente inclinada, aplicado sobre a estrutura, permitindo, assim, tirar partido 

da inércia térmica da estrutura e protegendo-a das variações de temperatura. 

Inicialmente foram definidas duas soluções semelhantes diferindo apenas na estrutura de 

suporte, em que uma é constituída por laje de betão e a outra por travejamento estrutural de 

madeira. Sobre a estrutura de suporte é então colocado isolamento, placa asfáltica 

impermeabilizante e por fim a telha apoiada sobre ripas de PVC. De referir ainda que, no caso 

da estrutura de suporte ser travejamento estrutural, foram utilizados dois tipos de painéis 

sandwich com funções isolantes: um composto por painel de lã mineral de 60mm colocado 

entre duas lâminas de lã de madeira de 5 e 10mm de espessura e outro composto por uma face 

exterior de painel de aglomerado hidrófugo de 19mm, núcleo isolante de XPS de 60,80 ou 

100mm e face inferior de placa de gesso cartonado de 13mm.  

Uma outra solução de melhoria consiste na construção de uma laje maciça sobre a qual se 

coloca uma barreira vapor seguida de uma primeira fila de ripas de madeira, paralelas às 

linhas de pendente da cobertura, para depois se aplicar o isolamento. Sobre este é, ainda, 
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colocada uma membrana impermeabilizante que recebe duas filas de ripas perpendiculares 

que servem de fixação da camada de cobertura composta por telhas cerâmicas, conforme se 

observa na Figura 45  

 

Figura 45 – Sistema de reabilitação de cobertura com caixa-de-ar sobre o isolamento (GPC). 

Como todas as soluções anteriores acarretam custos de demolição e algumas ainda obrigam à 

construção de uma laje maciça foi então definida uma solução com base num sistema 

existente, próprio para a reabilitação de coberturas em fibrocimento onde não é necessário 

demolir a cobertura existente. Sobre esta são colocados perfis metálicos, que apoiam ripas de 

madeira, para depois se colocar feltro isolante sob as placas asfálticas. Nesta solução foram 

testados dois isolamentos, lã de rocha e lã de vidro (LV), contudo visto apresentarem o 

mesmo desempenho energético optou-se por se considerar apenas a lã de vidro pois 

apresentava menor custo.  
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Figura 46 - Sistema de reabilitação de coberturas em fibrocimento (GPC) 

A tabela seguinte apresenta um resumo das soluções adotadas tendo em visto a melhoria da 

cobertura. 

Tabela 3 - Identificação do isolamento utilizado para cada solução construtiva a aplicar na cobertura 

Espessura 

(mm) 

Isolamento 

LR XPS EPS 

Painel 

Sandwich 

(MW) 

Painel 

Sandwich 

(XPS) 

LV MW 

Isol.sobre laje 65, 85, 

105, 120 

60,80,100, 

120 

60,80,100, 

120 

- - - - 

Isol.sobre 

madres 

- - - 
60 80,100 

- - 

Isol.sobre 

fibrocimento 

- - - - - 80,100,120, 

140 

- 

Isol.entre ripas - - - - - - 50,60 

 

4.4.3 Envolvente envidraçada 

Nos vãos envidraçados as medidas de melhoria estudadas resultaram do conjunto de 

alterações realizadas nas caixilharias e nos vidros. Foram analisadas caixilharias de madeira, 

PVC e alumínio com a aplicação de vidros duplos, de diferentes espessuras, tendo sido 

também testado com a aplicação de vidro triplo. De referir que com a caixilharia em madeira 

não foram testados vidros triplos pois não se encontrou preços de caixilharias adequadas para 

receber este tipo de vidros.  
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 Enquanto para as caixilharias, a seleção dos seus materiais foi ao encontro das soluções mais 

correntes, para os vidros foi também tido em conta o seu custo. Como tal foi feita uma seleção 

dos vidros correntes e depois uma análise ao custo de cada um de modo a selecionar os mais 

económicos. Neste processo houve ainda a intenção de selecionar vidros com características 

diferentes no que se refere à espessura da caixa-de-ar e à sua composição. No quadro seguinte 

são apresentados os vidros testados para cada tipo de caixilharia, com o respetivo coeficiente 

de transmissão térmica e fator solar. 

Tabela 4 – Caraterização das soluções de melhoria referentes aos vidros  

Vidro 

Coeficiente 

Transmissão 

Térmica (W/m
2
.K) 

Fator Solar 

Duplo 4+6+4 3,3 0,77 

Duplo 6+10+4 2,9 0,75 

Duplo 4+16+4 2,7 0,78 

Duplo 4+16+4 100% árgon 

na caixa-de-ar 
2,6 0,78 

Triplo 8+10+6+10+4 2 0,65 

 

Figura 47 - Caixilharias em madeira, PVC e alumínio (Hiperjanelas e Freud). 
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4.4.4 Pavimento térreo 

Tendo sido constatado que existem grandes perdas por esta envolvente, e que a solução de 

referência foi obtida intervindo apenas nos revestimentos interiores, foram então propostas 

medidas de melhoria. 

Estas dividem-se na aplicação de isolamento sobre o pavimento existente, sobre a camada de 

nivelação existente e sob a laje conforme se pode observar na Figura 48 e Figura 49. 

 

Figura 48 - Aplicação de isolamento sobre o pavimento existente (GPC) 

 

 

Figura 49 - Aplicação de isolamento sob a laje (GPC) 

Estas soluções foram também testadas com a criação de um desvão sanitário de modo a se 

perceber qual o impacto da existência de um espaço não útil sob o pavimento no desempenho 

energético do edifício. 
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Figura 50 - Desvão sanitário sob o pavimento térreo 

Na tabela seguinte estão identificados os isolamentos utilizados para cada solução construtiva 

a aplicar no pavimento térreo, sendo os mesmos utilizados quando se criou um desvão 

sanitário. 

Tabela 5 - Identificação do isolamento utilizado para cada solução construtiva a aplicar no pavimento 

térreo 

Espessura (mm) 

Isolamento 

XPS LR 

Isol. sobre pavimento 40,60,80,100 - 

Isol sobre camada 

regularização 
- 

20 

Isol. sob a laje 40,50,60,70,80,100 40,50,60,70,80,100 

No Anexo I são apresentadas todas as soluções de melhoria para as quatro zonas da 

envolvente estudada, com uma breve descrição, fazendo referência aos restantes constituintes 

do sistema construtivo.  

 

4.5 Descrição dos pacotes de melhoria 

A definição dos pacotes de melhoria teve como base as soluções acima descritas, tendo sido a 

partir destas que se obteve os designados “pacotes” onde se apresentam propostas de melhoria 

a serem aplicadas em várias zonas da envolvente do edifício de referência. No Anexo II é feita 

uma descrição, pormenorizada, de todos os pacotes estudados. 
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Tal como referido na metodologia, o processo de seleção dos pacotes de melhoria foi 

realizado combinando cada uma das soluções mais rentáveis, de cada zona da envolvente, 

com todas as soluções de melhoria das restantes zonas. Assim, depois de se ter determinado a 

solução que se enquadrava no nível ótimo de rentabilidade para as fachadas, cobertura, vão 

envidraçados e pavimento térreo procedeu-se à análise do desempenho energético do edifício 

com a aplicação de cada uma destas em conjunto com cada uma das soluções de melhoria 

propostas para as restantes zonas. Importa ressalvar que a escolha do nível ótimo das medidas 

de melhoria foi realizada considerando a existência de três equipamentos de climatização 

diferentes. Como tal, para cada uma das situações obteve-se um nível ótimo de rentabilidade 

podendo, ou não, serem iguais. 

  

4.6 Análise do desempenho energético do edifício 

A avaliação do desempenho energético do edifício resultante da aplicação de uma 

medida/pacote de melhoria foi sempre realizada partindo da solução de referência, isto é, nas 

zonas que não foram alvo de intervenção foi considerada a existência da solução referente à 

solução de referência. Nesta avaliação, foram considerados os parâmetros energéticos 

existentes, exceto as necessidades de energia para produção de águas quentes sanitárias, que 

não são descritas por se mostrarem irrelevantes para o objetivo desta dissertação, conforme 

foi já referido. 

Na Figura 51, são apresentados valores médios das necessidades globais de energia primária, 

calculados da aplicação das soluções de melhoria, em função do local de intervenção e do 

sistema de climatização utilizado. 
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Figura 51 - Necessidades globais de energia primária médias em função do sistema de climatização 

adotado 

O motivo pelo qual se assiste a uma diminuição significativa das necessidades de energia 

primária com a utilização dos equipamentos 2 (caldeira a gás para aquecimento e máquina 

frigorífica para arrefecimento) e 3 (bomba de calor para aquecimento e arrefecimento) difere 

para cada um destes. Relativamente ao equipamento 2, a diminuição é provocada pelo facto 

de a caldeira funcionar a gás, apresentando assim um fator de conversão entre energia útil e 

energia primária inferior ao utilizado no equipamento 1 (resistência elétrica para aquecimento 

e máquina frigorífica para arrefecimento), que recorre a eletricidade. O equipamento 3 utiliza 

a mesma fonte de energia útil que o equipamento 1, contudo os equipamentos utilizados 

apresentam maior eficiência, aumentando, deste modo, o seu desempenho.  

Da análise da Figura 17 constata-se, ainda, que a intervenção no pavimento térreo provoca 

reduções significativas de energia, pois como já foi referido anteriormente, existem grandes 

perdas pelo pavimento em contato com o solo. Recorrendo ao anexo III, onde se encontram os 

valores das necessidades energéticas referentes às soluções de melhoria, verificamos que as 

soluções que intervêm no pavimento térreo com a criação de desvão sanitário (S71 até S87) 

oferecem um largo contributo para essa redução, reduzindo, em média, as necessidades de 

aquecimento do edifício em cerca de 40% relativamente ao edifício de referência, enquanto as 

soluções que intervêm no pavimento térreo sem criação de desvão sanitário (S54 até S74) 

apenas reduzem em cerca de 12%. 

Importa referir que o RCCTE não diferencia a espessura de isolamento utilizado no 

pavimento térreo para o cálculo das necessidades energéticas, mas apenas a sua resistência 
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térmica para a determinação do coeficiente de transmissão térmica linear (ψ), conforme se 

observa na Figura seguinte. 

 

Figura 52 - Pavimento em contato com o terreno com isolamento térmico (ADENE) 

Relativamente às soluções de melhoria a aplicar no pavimento térreo (anexo S54 até S70), 

todas apresentam isolamento com resistência térmica superior a 0,5, como tal as soluções, 

cujo isolamento se encontra na mesma posição em relação ao pavimento, apresentam as 

mesmas necessidades. 

No anexo IV encontram-se os valores obtidos da análise do desempenho energético do 

edifício com a aplicação dos pacotes de melhoria, considerando as três hipóteses de utilização 

de equipamentos de climatização. 

 

4.7 Análise dos custos das propostas de melhoria 

Conforme foi referido na metodologia, o custo global de uma solução de melhoria resulta da 

soma do custo de investimento inicial, manutenção e energético. No Anexo V e VI são 

apresentados os valores de todos estes custos para todas as soluções e pacotes de melhoria, 

respetivamente. 

Relativamente às soluções de melhoria das paredes exteriores verifica-se que a aplicação de 

fachada ventilada (S6 até S11) apresenta um custo inicial e de manutenção bastante superiores 

às soluções de aplicação de isolamento pelo exterior (S1 até S5) e interior (S12 até S20). Por 

outro lado a aplicação de isolamento pelo interior, devido ao facto de ser bastante mais fácil e 

rápida, apresenta custo inicial mais baixo em comparação com as outras soluções, conforme 

se observa na Figura 53. 
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Figura 53 - Comparação do custo inicial e manutenção das soluções de melhoria para paredes 

exteriores 

Nas soluções propostas para melhoria da cobertura existe um conjunto de soluções (Anexo V, 

S48 até S51) que se destacam por apresentarem um custo inicial bastante inferior às restantes 

soluções visto não obrigarem à remoção da cobertura existente nem à construção de uma laje. 

Da análise da Figura 54, verifica-se, ainda, que as soluções que apresentam maiores custos de 

manutenção são as que utilizam, como estrutura de suporte, travejamento em madeira (S44 até 

S51). 

 

Figura 54 - Comparação do custo inicial e manutenção das soluções de melhoria para a cobertura 
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Nas soluções referentes aos vãos envidraçados, o custo de manutenção é calculado em função 

da caixilharia utilizada, sendo as de madeira (S21 até S23) as que apresentam custos mais 

elevados. De acordo com a informação retirada do gerador de preços as caixilharias em PVC 

(S24 até S27) são as que apresentam menor custo de manutenção e menor investimento 

inicial, conforme se pode observar na figura seguinte. 

 

Figura 55 - Comparação do custo inicial e manutenção das soluções de melhoria para os vãos 

envidraçados 

As soluções de melhoria referentes ao pavimento térreo não necessitam praticamente de 

intervenção de manutenção nos primeiros 30 anos comparativamente com as soluções 

intervenientes noutras zonas da envolvente, conforme se observa na Figura 56. 
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Figura 56 - Comparação do custo inicial e manutenção das soluções de melhoria para o pavimento 

térreo 

Importa referir que o custo inicial e de manutenção relativos aos pacotes de melhoria foram 

determinados através do somatório dos respetivos custos das soluções que os constituem, 

como tal não serão alvo de uma análise aprofundada como a realizada para as soluções de 

melhoria. No anexo VI estes valores encontram-se tabelados, bem como os restantes custos. 

O custo energético das soluções e pacotes de melhoria foi calculado, tal como foi referido no 

capítulo 3, em função das necessidades energéticas, dimensão do edifício, taxa de desconto e 

do preço de energia sendo que, destes fatores, os únicos variáveis são as necessidades 

energéticas e o preço de energia utilizada, apresentando-se de seguida a tabela com os preços 

praticados em cada ano. 
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Tabela 6 - Custos de energia para o período de 30 anos 

Ano 

Custo da 

eletricidade 

(€/kWh) 

Custo do 

gás 

(€/kWh) 
Ano 

Custo da 

eletricidade 

(€/kWh) 

Custo do 

gás 

(€/kWh) 
Ano 

Custo da 

eletricidade 

(€/kWh) 

Custo do 

gás 

(€/kWh) 

1 0,17 0,08 11 0,23 0,10 21 0,31 0,14 

2 0,17 0,08 12 0,24 0,11 22 0,32 0,14 

3 0,18 0,08 13 0,25 0,11 23 0,33 0,15 

4 0,18 0,08 14 0,25 0,11 24 0,34 0,15 

5 0,19 0,09 15 0,26 0,11 25 0,35 0,15 

6 0,19 0,09 16 0,27 0,12 26 0,36 0,16 

7 0,20 0,09 17 0,28 0,12 27 0,37 0,16 

8 0,21 0,09 18 0,29 0,13 28 0,38 0,17 

9 0,22 0,10 19 0,29 0,13 29 0,40 0,17 

10 0,23 0,10 20 0,30 0,13 30 0,41 0,18 

 

4.8 Análise dos níveis de rentabilidade ótimo 

Numa fase em que já se possui os dados relativos ao desempenho energético do edifício de 

referência com a aplicação das medidas de melhoria, bem como os custos totais, é então 

possível proceder á análise dos níveis ótimos de rentabilidade para cada zona da envolvente 

estudada, de modo a, posteriormente, se avaliar o comportamento do edifício quando se 

intervém em zonas diferentes. 
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4.8.1 Paredes exteriores 

Como a análise do nível ótimo de rentabilidade foi realizada para diferentes situações de 

utilização de equipamentos de climatização é possível, então, fazer uma análise global das 

soluções de melhoria em função destes. Da análise da Figura 57 verifica-se que as mesmas 

soluções de melhoria, mas com utilização de diferentes equipamentos, apresentam 

necessidades e custo totais bastante diferentes. De facto, a utilização de aparelhos com maior 

eficiência energética provoca reduções significativas no consumo de energia e também no seu 

custo. 

 

Figura 57 -Comparação das soluções referentes às paredes exteriores em função do equipamento de 

climatização utilizado 

Tendo sido já verificado que a solução de isolamento pelo interior apresenta menor custo 

inicial e de manutenção, que as restantes soluções, verifica-se, agora, que também apresenta o 

menor custo global, qualquer que seja o equipamento de climatização utilizado (Figura 58). 
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Figura 58 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização do Equipamento de climatização 1 

Neste caso, reside a dúvida se a solução 16 será realmente a solução ótima pois não foi testada 

nenhuma solução com espessura de isolamento superior, devido ao facto de, para o sistema 

em causa, a espessura máxima de EPS, disponível no GPC, ser de 120mm. Tendo sido esta 

informação confirmada junto dos fornecedores e entendendo que para a empresa não seria 

viável a fabricação de placas com espessura superiores foi, então, considerada a solução de 

isolamento pelo interior com 120mm de EPS como a solução ótima, no caso de o 

equipamento de climatização ser constituído por uma resistência elétrica e uma máquina 

frigorífica. Importa referir que a escolha desta solução ótima acarreta o inconveniente de 

reduzir consideravelmente á área útil do edifício, como tal, caso fosse decidido a utilização de 

isolamento pelo exterior então a solução ótima seria a aplicação de lã de rocha com 120mm 

(S4).  

A análise do nível ótimo foi também realizada considerando a alteração da resistência elétrica 

por uma caldeira a gás para aquecimento. Os resultados podem ser observados na Figura 59. 
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Figura 59 - Nível ótimo de rentabilidade com a utilização do equipamento de climatização 2 

Apesar de a solução ótima continuar a ser a solução 16 nota-se já uma aproximação da 

solução 15 (EPS 100mm), e mesmo da solução 14 (EPS 80mm) ao nível ótimo de 

rentabilidade, o que indica que, utilizando um equipamento de climatização com maior 

eficiência, as necessidades energéticas diminuem e consequentemente não há necessidade de 

aplicação de isolamento com espessura tão elevada. De facto verifica-se, no caso de aplicação 

de isolamento pelo exterior, que alterando o equipamento de aquecimento inicial por uma 

caldeira a gás e mantendo-se o equipamento de arrefecimento, o nível ótimo passa a ser uma 

solução com apenas 60mm de isolamento, neste caso EEPS (S1). 

 Com a utilização de uma bomba de calor para aquecimento e arrefecimento, o nível ótimo de 

rentabilidade é atingido utilizando apenas 80mm de EPS pelo interior do edifício conforme se 

observa na Figura 60. 
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Figura 60 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização do equipamento de climatização 3 

De seguida é apresentada uma tabela onde se apresentam as soluções ótimas consideradas 

para as paredes exteriores em função do equipamento de climatização usado. 

Tabela 7 - Solução ótima a aplicar nas paredes exteriores em função do equipamento de climatização 

 Solução ótima Custo global (€) Ntc (kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 EPS 120mm (S16) 39320 32,7 

Equipamento 2 EPS 120mm (S16) 21605 10,71 

Equipamento 3 EPS 80mm (S14) 14342 8,95 

Determinada a solução ótima, quando apenas se pretende intervir nas paredes exteriores do 

edifício, mantendo nas outras zonas da envolvente as soluções existentes no edifício de 

referência, procedeu-se, então, ao estudo do comportamento dessa solução quando se 

intervém também noutra zona da envolvente, utilizando a solução ótima referente a essa zona. 

Os resultados obtidos dessas combinações são apresentados de seguida, sendo importante 

salientar que são referenciadas as soluções ótimas para os vãos envidraçados, cobertura e 

pavimento térreo, contudo só mais á frente é que são apresentadas as justificações dessas 

escolhas.  
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Tabela 8 - Solução ótima para paredes exteriores com intervenção no nível de desempenho dos vãos 

envidraçados 

Paredes exteriores e vãos envidraçados 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 EPS 120mm + PVC_VT (P16) 41626 31,67 

Equipamento 2 EPS 120mm + PVC_VT (P16 24427 10,32 

Equipamento 3 EPS 80mm + PVC_4+16+4 (P34) 17070 8,76 

Da análise da Tabela 8 constata-se que, aumentado o nível de desempenho energético dos 

vãos envidraçados, com a aplicação da solução ótima, não há alteração na solução a adotar 

para as paredes exteriores, ou seja, quer se intervenha apenas nas paredes exteriores ou 

também nos vãos envidraçados, a solução a aplicar nas paredes é sempre a mesma. É ainda 

possível verificar que a intervenção nestas duas zonas, com as respetivas soluções ótimas, não 

provoca grandes reduções nas necessidades energéticas, observando-se ainda que há um 

aumento substancial no custo global, devido à redução pouco significativa dos custos 

energéticos e ao aumento substancial do custo inicial. 

Tal como sucedeu no caso de se intervir nas paredes exteriores e nos vãos envidraçados, 

também com a cobertura se volta a verificar que os níveis ótimos para a intervenção nas 

paredes não são afetados pela melhoria na cobertura para além da solução de referência, e não 

é rentável intervir nas duas zonas até aos respetivos níveis ótimos, conforme se observa na 

tabela seguinte. 
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Tabela 9 - Solução ótima para paredes exteriores com intervenção no nível de desempenho da 

cobertura 

Paredes exteriores e cobertura 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 
Ntc (kgep/m

2
.ano) 

Equipamento 1 EPS 120mm + LV 120mm (P56) 42554 30,04 

Equipamento 2 EPS 120mm + LV 100mm (P76) 26224 9,81 

Equipamento 3 EPS 80mm + LV 80mm (P94) 19469 8,23 

É, portanto, possível concluir que, no caso do edifício em estudo, é preferível melhorar os 

níveis de isolamento apenas nas paredes exteriores, utilizando a solução ótima e mantendo as 

outras zonas conforme o edifício de referência, do que intervir também nos vãos envidraçados 

ou na cobertura com as respetivas soluções ótimas. A justificação destes resultados deriva do 

facto de o edifício de referência possuir já soluções com relativamente bom desempenho 

energético nestas duas zonas, o que provoca uma baixa redução nas necessidades energéticas 

quando aplicadas as soluções de melhoria. 

Resta analisar o comportamento do edifício com a intervenção nas paredes exteriores e no 

pavimento térreo. Na tabela 10 são apresentados os resultados obtidos dessa combinação.  

Tabela 10 - Solução ótima para paredes exteriores com intervenção no nível de desempenho do 

pavimento térreo 

Paredes exteriores e pavimento térreo 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 
Ntc (kgep/m

2
.ano) 

Equipamento 1 EPS 120mm + 100mm LR (P116) 28792 19,51 

Equipamento 2 EPS 120mm + 60mm LR (P136) 18831 6,68 

Equipamento 3 EPS 80mm + 40mm LR (P154) 13954 5,65 
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Tal como nas combinações anteriormente estudadas, também nesta se verifica que não há 

qualquer alteração na solução ótima das paredes exteriores, quando se aumenta o nível de 

rentabilidade no pavimento térreo até à solução ótima. 

Neste caso, já se verifica que é rentável intervir nestas duas envolventes, até aos respetivos 

níveis ótimos, em vez de se intervir apenas nas paredes de fachada, pois há reduções 

significativas das necessidades energéticas bem como do custo global. Contrariamente aos 

vãos envidraçados e à cobertura, o pavimento térreo não foi alvo de praticamente nenhuma 

reabilitação energética, tendo por isso uma margem grande de redução das perdas por essa 

envolvente. 

 

4.8.2 Cobertura 

Da análise da Figura 61, para além de se verificar que a utilização de bomba de calor origina 

menores necessidades de energia primária, provocando assim uma redução nos custos 

energéticos e consequentemente nos custos globais, verifica-se, ainda, que a solução de 

aplicação de isolamento sobre a cobertura existente, no edifício de referência, é a que conduz 

a menores necessidades de energia primária bem como a menores custos. Conclui-se, 

portanto, que os níveis ótimos serão provenientes deste sistema construtivo, faltando apenas a 

determinação do isolamento e sua espessura. 
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Figura 61 - Comparação das soluções referentes à cobertura em função do equipamento de 

climatização utilizado 

Através da Figura 62, é possível observar pormenorizadamente a solução de isolamento sobre 

a cobertura existente, donde se conclui que a solução ótima é constituída por 120mm de lã de 

vidro (S50). 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização do equipamento de climatização 1 
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Relativamente às soluções ótimas para os outros dois equipamentos, verificam-se variações na 

espessura do isolamento, sendo que no caso de se utilizar o equipamento 2 o nível ótimo 

corresponde ao isolamento com 100mm de lã de vidro enquanto para o equipamento 3 será 

apenas necessário 80mm do mesmo isolamento (Figura 63 e Figura 64). 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização de equipamento de climatização 2 
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Figura 64 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização de equipamento de climatização 3 

Na tabela 11 são apresentados os custos globais e as necessidades energéticas das soluções 

ótimas para a cobertura, em função do equipamento utilizado. 

Tabela 11 - Solução ótima a aplicar na cobertura em função do equipamento de climatização 

 Solução ótima Custo global 

(€) 

Ntc (kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 Lã de vidro 120mm (S48) 40178 33,16 

Equipamento 2 Lã de vidro 100mm (S49) 22034 10,68 

Equipamento 3 Lã de vidro 80mm (S50) 14687 8,55 

Analisando, agora, o comportamento da solução ótima para a cobertura, quando se aumenta o 

nível de desempenho dos vãos envidraçados até ao nível da solução ótima, verifica-se, através 

da tabela 12, que não há alteração, o que significa que intervindo apenas na cobertura ou 

também nos vãos envidraçados, a solução a adotar para a cobertura é a mesma. O mesmo 
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acontece quando, em vez de se intervir nos vãos envidraçados, se intervém nas paredes 

exteriores, conforme se pode observar na tabela 13. 

Tabela 12 - Solução ótima para cobertura com intervenção no nível de desempenho dos vãos 

envidraçados 

Cobertura e vãos envidraçados 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 120mm LV + PVC_VT (P179) 41308 32,13 

Equipamento 2 100mm LV + PVC_VT (P178) 24887 10,33 

Equipamento 3 80mm LV+ PVC_4+16+4 (P199) 17406 8,34 

 

Tabela 13 - Solução ótima para cobertura com intervenção no nível de desempenho das paredes 

exteriores 

Cobertura e paredes exteriores 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 120mm LV + 120mm EPS (P289) 42554 30,73 

Equipamento 2 100mm LV + 120mm EPS (P288) 26224 10,03 

Equipamento 3 80mm LV+ 80mm EPS (P309) 19469 8,39 

Comparando os custos globais e as necessidades energéticas referentes à aplicação destes 

pacotes de melhoria com os valores que se obtém, quando apenas se intervém na cobertura, 

verifica-se que não é rentável a combinação destas soluções pois há um aumento significativo 

do custo inicial, contrariamente à redução dos custos energéticos que não é significativa, 

resultando num aumento do custo global. 

Do pacote ótimo, obtido da combinação das soluções de cobertura com a solução ótima do 

pavimento térreo, verifica-se que, o facto de se intervir no pavimento térreo não provoca 

alteração na solução ótima para a cobertura, conforme se pode verificar na tabela 14.  
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Tabela 14 - Solução ótima para cobertura com intervenção no nível de desempenho do pavimento 

térreo 

Cobertura e pavimento térreo 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 120mm LV + 100mm LR (P223) 28558 18,91 

Equipamento 2 100mm LV + 60mm LR (P244) 18259 6,33 

Equipamento 3 80mm LV+ 40mm LR (P265) 14032 5,22 

Contudo, esta combinação revela-se rentável, comparativamente ao reforço no desempenho 

energético, apenas na cobertura, apresentando uma redução significativa nos custos 

energéticos e consequentemente no custo global, sendo esta redução superior ao aumento do 

investimento inicial. 

 

4.8.3 Vãos envidraçados 

Tal como foi realizado para as zonas já analisadas também, para esta envolvente, se apresenta 

uma visão global da variação do nível ótimo de rentabilidade em função do equipamento 

utilizado, através da Figura 65. 
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Figura 65 - Comparação das soluções referentes aos vão envidraçados em função do equipamento de 

climatização utilizado 

Da análise da Figura 65, verifica-se que as caixilharias em alumínio são as soluções menos 

rentáveis, apresentando os custos mais elevados sendo ainda possível verificar que as soluções 

ótimas serão constituídas por caixilharias de PVC, restando saber qual o vidro que faz parte 

da solução ótima. 

Relativamente à solução ótima, aquando da utilização, por defeito, de resistência elétrica e 

máquina frigorífica, a obtida foi a caixilharia em PVC com vidro triplo, contudo não se pode 

garantir que seja de fato a solução ótima pois, devido à inexistência de soluções de vidro 

triplo no gerador de preços e á dificuldade em encontrar custos relativos a vidros triplos com 

melhor desempenho energético que o utilizado na solução 27, não foi testada nenhuma 

solução que garanta melhor desempenho ao edifício e que acarrete custos superiores ao da 

solução 27 (Figura 66). Com a utilização de caldeira a gás voltou-se a repetir a mesma 

situação, tendo sido também considerada como solução ótima a caixilharia em PVC com 

vidro triplo (Figura 67). 
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Figura 66 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização de equipamento de climatização 1 

De acordo com a Figura 67, caso fosse exigida a utilização de caixilharia em alumínio, a 

solução mais rentável seria constituída, para além da caixilharia, por vidro duplo com caixa-

de-ar com 16mm e duas folhas de vidro com 4mm cada (S29), visto tratar-se da solução com 

menor custo global, durante os primeiros 30 anos. 

 

Figura 67 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização de equipamento de climatização 2 

Referente à utilização da bomba de calor, a solução ótima obtida oferece ao edifício um 

desempenho energético inferior do que o recebido pelas soluções 26 e 27, contudo é 

necessário ter em conta que, neste caso, a adoção de soluções com melhor desempenho 
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energético acarreta maiores despesas ao longo dos 30 anos (Figura 68). Como tal o nível 

ótimo de rentabilidade é obtido com a solução 25, composta por caixilharia em PVC com 

vidro duplo 4+16+4. 

 

Figura 68 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização de equipamento de climatização 3 

Na tabela 15 são apresentados os custos globais e as necessidades energéticas das soluções 

ótimas para os vãos envidraçados, em função do equipamento utilizado. 

Tabela 15 - Solução ótima a aplicar nos vãos envidraçados em função do equipamento de climatização 

 Solução ótima 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 PVC_ VT (S27) 38102 33,67 

Equipamento 2 PVC__VT (S27) 19879 10,93 

Equipamento 3 PVC_ VD 4+16+4 (S25) 12227 9,01 

De forma a se determinar qual a solução ótima a aplicar nos vãos envidraçados quando se 

reforça o desempenho energético das paredes exteriores com a aplicação da solução ótima, 

foram analisadas todas as combinações das soluções de melhoria relativas aos vãos 

envidraçados com a solução ótima das paredes, tendo-se obtido os pacotes apresentados na 

tabela 16, sendo estes os que apresentam menor custo global para um período de 30 anos.  

Tabela 16 - Solução ótima para vãos envidraçados com intervenção no nível de desempenho das 

paredes exteriores 
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Vãos envidraçados e paredes exteriores 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 PVC_VT + EPS 120mm (P321) 41626 31,67 

Equipamento 2 PVC_VT + EPS 120mm (P321) 24427 10,32 

Equipamento 3 PVC_VD 4+16+4 + EPS 80mm (P330) 17070 8,76 

Da análise dos pacotes ótimos obtidos verifica-se que a solução ótima para os vãos 

envidraçados é a mesma, quer se intervenha apenas nestes elementos quer também se aplique 

nas paredes a solução ótima. Contudo, da análise das duas opções de intervenção, verifica-se 

que é mais rentável intervir apenas nos vãos, pois a redução das necessidades energéticas, 

quando se opta por intervir nas duas zonas, é muito inferior comparativamente ao aumento do 

custo global. 

Na tabela 17 são apresentados os resultados do estudo efetuado para se determinar qual o 

conjunto, caixilharia mais vidro, que deve ser aplicado, no edifício de referência, quando na 

cobertura se intervém até ao nível ótimo, já anteriormente determinado. 

Tabela 17 - Solução ótima para vãos envidraçados com intervenção no nível de desempenho da 

cobertura 

Vãos envidraçados e cobertura 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 PVC_VT + 120mm LV (P343) 41308 32,13 

Equipamento 2 PVC_VD argon + 100mm LV (P353) 25492 11,32 

Equipamento 3 PVC_VD 4+16+4 + 80mm LV (P363) 17406 8,34 

Com a utilização do equipamento 2, verifica-se que a solução ótima para os vãos 

envidraçados, quando se intervém na cobertura com 100mm de lã de vidro, não é a mesma 

que a solução utilizada quando apenas se intervém nos vãos, contrariamente às situações em 

que se utiliza os equipamentos 1 e 3. Contudo, nas três situações, constata-se que a 
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intervenção apenas na envolvente envidraçada se revela mais rentável, pois, como já foi 

explicado anteriormente, a redução das necessidades energéticas, aquando da intervenção nos 

dois elementos, é muito baixa em comparação com o aumento do custo global. 

Por último foi analisada a solução do vão envidraçado a utilizar quando, no edifício de 

referência, se intervém, no pavimento térreo, até atingir o respetivo nível ótimo. Através da 

tabela 17 verifica-se, novamente, que, para o caso de utilização do equipamento 2, o vão 

ótimo não corresponde à solução ótima quando apenas se intervém nesta zona, ou seja, 

quando se intervém no pavimento térreo, criando desvão sanitário e aplicando 60mm de lã de 

rocha sob a laje, a escolha para a intervenção nos vãos deve ser a utilização de caixilharia em 

PVC e vidro duplo com caixa-de-ar de 16mm e preenchida com árgon, em vez de vidro triplo.  

Tabela 18 - Solução ótima para vãos envidraçados com intervenção no nível de desempenho do 

pavimento térreo 

Vãos envidraçados e pavimento térreo 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 PVC_VT + 100mm LR (P376) 26254 19,2 

Equipamento 2 PVC_VD argon + 60mm LR (P386) 17141 7,93 

Equipamento 3 PVC_VD 4+16+4 + 40mm LR (P396) 11508 5,62 

 

4.8.4 Pavimento térreo 

Conforme foi já referido, as soluções de aplicação de isolamento térmico sobre a laje térrea, 

sem criação de desvão sanitário, apresentam as mesmas necessidades energéticas 

independentemente da espessura do isolamento utilizada, acontecendo o mesmo quando o 

isolamento é aplicado sob a laje. Como tal, os custos energéticos serão iguais, levando a que a 

solução ótima de cada uma destas soluções seja a que possui menor custo inicial, pois todas 

elas apresentam, também, custos de manutenção idênticos. Por isso a solução ótima, quer para 

isolamento sobre a laje, quer para isolamento sob esta, será sempre a que possui menor 

espessura de isolamento. 
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Na figura seguinte é possível observar as soluções ótimas correspondentes à solução de 

isolamento sobre o pavimento existente, sobre a camada de nivelação já existente e sob a laje 

térrea sem criação de desvão e verificar que, utilizando essas mesmas soluções mas criando 

um desvão, se obtém soluções com melhor comportamento tanto a nível de custos como de 

necessidades energéticas, independentemente do sistema de climatização utilizado. 

 

Figura 69 - Comparação das soluções referentes ao pavimento térreo em função do equipamento de 

climatização utilizado 

É com a utilização de aparelhos com baixa eficiência energética, neste caso uma resistência 

elétrica e máquina frigorífica, que se verifica um maior benefício na utilização de desvão 

sanitário. Este facto vem provar que a intervenção no pavimento térreo traz muitos benefícios 

em termos energéticos tendo sido já explicado que a causa reside no facto de haver muitas 

perdas por esta envolvente. Aliás, comparando os valores das necessidades de energia 

primária e custos globais, para o mesmo equipamento, obtidos com a criação de um desvão 

sanitário, com todas as soluções analisadas até agora (paredes, cobertura e vãos envidraçados) 

verifica-se que, no caso de se pretender intervir apenas numa zona da envolvente, então essa 

intervenção deverá ser feita no pavimento térreo, pois acarreta menores custos e é garantido 

um melhor desempenho energético para o edifício. 

Relativamente à solução ótima aquando da utilização de resistência elétrica e máquina 

frigorífica como equipamentos de climatização, observa-se, através da figura 36, que não foi 

atingido o nível ótimo, contudo considera-se, como tal, a solução de isolamento sob a laje 
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com 100mm de lã de rocha (S86) pois esta é a espessura máxima que o gerador de preços 

fornece para este tipo de solução. Neste caso foi também testada a solução de isolamento sob 

a laje com XPS (S75 até S80), pois inicialmente não foi possível avaliar qual seria o 

isolamento que garantia melhor desempenho energético e menor custo global já que com o 

XPS as necessidades energéticas eram menores mas era necessário um investimento inicial 

maior. Caso se pretendesse optar por isolar sobre o pavimento existente, o nível ótimo de 

rentabilidade era atingido com 80mm de XPS (S73), conforme se observa na 

Figura 70. 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização de equipamento de climatização 1 
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de lã de rocha (S83), concluindo-se que, para se atingir o nível ótimo de rentabilidade não é 

necessário uma solução com um nível de desempenho energético igual à solução ótima, 

referente ao equipamento de climatização 1. 

Relativamente à solução de isolamento sobre o pavimento existente, o nível ótimo de 

rentabilidade corresponde á solução 71, que é caraterizada pela aplicação de 40mm de XPS. 

Como neste caso já se está a trabalhar com uma espessura relativamente pequena, não foi 

testada nenhuma solução com espessura de isolamento inferior de modo a averiguar se a 

solução 71 continuaria a ser a solução ótima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização de equipamento de climatização 2 

Com a utilização de bomba de calor verifica-se que o nível ótimo é atingido com a aplicação 

de, apenas, 40mm de lã de rocha sob a laje (S81), conforme se observa na figura seguinte. 
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Figura 72 - Nível ótimo de rentabilidade com utilização de equipamento de climatização 3 

A utilização de equipamento com elevada eficiência energética, como é o caso da bomba de 

calor, permite que a solução ótima, neste caso, no pavimento térreo não possua um nível de 

desempenho energético tão elevado, como quando se utiliza o equipamento 1 ou 2.  

Na tabela 19 são apresentadas as soluções ótimas obtidas, referentes ao pavimento térreo, bem 

como os valores dos seus custos globais e necessidades energéticas. 
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Tabela 19 - Solução ótima a aplicar no pavimento térreo em função do equipamento de climatização 

 Solução ótima 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 100mm LR (S86) 25395 21,63 

Equipamento 2 60mm LR (S83) 13643 7,2 

Equipamento 3 40mm LR (S81) 8867 5,9 

Determinadas as soluções ótimas a aplicar no pavimento térreo do edifício de referência, 

quando apenas se pretende intervir nesta zona, foi então avaliado se estas soluções seriam as 

mais rentáveis, em termos custos/benefício, quando se aumentava o nível de desempenho 

numa das outras zonas. De seguida são apresentados os resultados obtidos em todos os casos 

testados. 

Tabela 20 - Solução ótima para pavimento térreo com intervenção no nível de desempenho dos vãos 

envidraçados 

Pavimento térreo e vãos envidraçados 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 100mm LR + PVC_VT (P421) 26254 19,2 

Equipamento 2 60mm LR + PVC_VT (P418) 15603 6,6 

Equipamento 3 40mm LR + PVC_VD 4+16+4 (P436) 11508 5,62 

Através da análise dos resultados apresentados na tabela 20 conclui-se que, substituindo os 

vãos envidraçados existentes no edifício de referência pela solução ótima, já determinada, 

atingindo o nível ótimo de rentabilidade, para os diferentes equipamentos considerados, então, 

caso se pretenda também intervir no pavimento térreo, o nível ótimo, para esta zona, é 

atingido utilizando as mesmas soluções quando se pretende apenas intervir no pavimento 

térreo. Esta situação repete-se quando, inicialmente, se aumenta o nível de desempenho, até se 

atingir o nível ótimo, na cobertura ou nas paredes exteriores conforma se observa na tabela 21 

e 22. 
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Tabela 21 - Solução ótima para pavimento térreo com intervenção no nível do desempenho da 

cobertura 

Pavimento térreo e cobertura 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 100mm LR + 120mm LV (P461) 28558 18,91 

Equipamento 2 60mm LR + 100mm LV (P478) 18259 6,33 

Equipamento 3 40mm LR + 80mm LV (P496) 14032 5,22 

 

Tabela 22 - Solução ótima para pavimento térreo com intervenção no nível de desempenho das 

paredes exteriores 

Pavimento térreo e paredes exteriores 

 Pacote ótimo 
Custo 

global (€) 

Ntc 

(kgep/m
2
.ano) 

Equipamento 1 100mm LR + 120mm EPS (P521) 28792 19,51 

Equipamento 2 60mm LR + 120mm EPS (P518) 18331 6,68 

Equipamento 3 40mm LR + 80mm EPS (P536) 13954 5,65 

Analisando os custos globais obtidos, quando se aumenta o nível de desempenho, no 

pavimento térreo até ao nível ótimo de rentabilidade, e os custos obtidos da intervenção no 

pavimento térreo e numa das restantes zonas da envolvente, com a respetiva solução ótima, 

conclui-se que é mais rentável intervir apenas no pavimento térreo. É, então, mais rentável 

aumentar o nível de desempenho, apenas no pavimento térreo, até ao nível ótimo, do que 

intervir, simultaneamente, numa outra zona com a solução que garanta um nível ótimo de 

rentabilidade para esse elemento. Esta situação deve-se ao facto de o edifício de referência 

possuir um nível considerável de isolamento nas paredes exteriores e na cobertura e dos 
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envidraçados terem sido substituídos por outros com melhor desempenho energético, 

dificultando assim reduções energéticas consideráveis nessas zonas da envolvente. Por outro 

lado, o pavimento térreo do edifício de referência não possui qualquer isolamento havendo, 

por isso, uma grande margem de redução das perdas de energia por essa envolvente. 

 

4.8.5 Análise global do nível de rentabilidade ótimo 

Apesar de se ter verificado que, na grande parte das análises realizadas aos pacotes de 

melhoria, estes eram constituídos pelas soluções ótimas de cada zona, não se pode extrapolar 

daí que, caso se pretenda melhorar o nível de desempenho em mais do que um elemento da 

envolvente do edifício, as soluções a adotar para cada elemento da envolvente seja a respetiva 

solução ótima, pois neste trabalho foi feita uma análise individual para cada elemento. Os 

pacotes de melhoria estudados foram sempre avaliados considerando que numa zona da 

envolvente era aplicada a respetiva solução ótima, o que condiciona a determinação do pacote 

ótimo a utilizar, quando se pretende intervir em duas ou mais zonas, pois este pode não ser 

formado por nenhuma das soluções ótimas, obtidas quando cada zona é avaliada 

individualmente. Em suma, não se pode concluir que a solução ótima, para a intervenção em 

várias zonas da envolvente, seja a escolha da solução ótima de cada uma destas. 

Na Figura 73, estão representadas todas as intervenções ótimas que foram determinadas, em 

função do equipamento de climatização utilizado. 
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Figura 73 - Intervenção ótima na envolvente do edifício de referência em função do equipamento de 

climatização usado 

Através da análise da Figura 73, verifica-se que, das medidas de melhoria estudadas, a 

intervenção mais rentável, ou seja, a que apresenta menor custo consiste apenas em reabilitar 

o pavimento térreo (S86, S83 e S81), independentemente do sistema de climatização 

utilizado. Tal como já foi referido este fato advém de, com esta intervenção, se conseguir uma 

grande redução das perdas por esta envolvente e, consequentemente, uma redução 

significativa nas despesas energéticas ao longo dos 30 anos, que se traduz numa diminuição 

do custo total. 

 Outra razão que contribui, igualmente, para esta situação é a existência, no edifício de 

referência, de isolamento nas paredes exteriores e na cobertura limitando, assim, a margem de 

aumento do desempenho energético do edifício, quando se intervém apenas numa destas 

zonas, provocando uma redução pouco significativa na fatura energética. 
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Capítulo 5 

 

5. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

5.1 Conclusões 

A presente dissertação focou-se na análise de medidas de melhoria energética, numa 

perspetiva de otimização da relação custo/benefício, avaliando o impacto de cada uma no 

desempenho energético do edifício e o seu custo ao longo de 30 anos, de forma a se 

determinar o nível ótimo de rendimento para cada elemento da envolvente. 

De forma a atingir os objetivos propostos, recorreu-se a um caso prático, edifício no bairro 

Rainha D. Leonor no Porto, que apresentava grandes necessidades de reabilitação, estando, 

por isso, já a ser alvo de intervenção. 

Antes de se iniciar a análise do caso de estudo, foram concluídas várias etapas, tendo sido a 

primeira a pesquisa bibliográfica centrada no tema. Esta pesquisa dividiu-se, 

fundamentalmente, em duas partes, uma relativa ao enquadramento energético mundial e 

europeu e outra parte referente à situação de Portugal fazendo, ainda, referência aos 

regulamentos existentes, bem como, às soluções construtivas correntes neste país. 

Na etapa seguinte procedeu-se à análise das soluções existentes no Gerador de Preços Cype, 

de modo a avaliar quais as que se enquadravam melhor no edifício de referência, tendo em 

conta as zonas que se pretendiam avaliar. Nesta fase foi necessário contactar empresas e 

consultar catálogos de forma a complementar as soluções fornecidas pelo GPC. 

A metodologia adotada compreendeu a caraterização do desempenho energético do edifício 

no estado antes de ser reabilitado, no estado atual e ainda com as propostas de melhoria a 

serem aplicadas no edifício no seu estado atual. A base para esta análise foi a metodologia 

RCCTE, tendo sido ponderadas três situações diferentes de utilização de equipamentos para 

climatização. As propostas de melhoria foram analisadas individualmente, tendo sido 

realizada, num fase posterior, uma análise com propostas em simultâneo com base nos valores 

Nic, Nvc e Ntc. 
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Calculado o desempenho energético do edifício com a aplicação de cada uma das soluções de 

melhoria propostas, procedeu-se ao cálculo do custo que cada uma destas comporta num 

período de 30 anos. Para a determinação deste custo foi tido em conta o investimento inicial, 

o custo de manutenção e o custo energético. 

Após este exercício, e de modo a concretizar os objetivos, foi realizada uma análise ao nível 

ótimo de rentabilidade para cada zona da envolvente. Esta análise permite observar qual a 

solução que acarreta menores custos ao longo dos primeiros 30 anos bem como o desempenho 

energético do edifício com a aplicação da respetiva solução, sendo esta denominada de 

solução ótima. 

Posteriormente ao cálculo do nível ótimo de rentabilidade para cada zona da envolvente, foi 

estudada a hipótese de se aumentar o desempenho energético, não apenas numa, mas em duas 

zonas. Para tal, foi efetuado o mesmo processo realizado com as soluções de melhoria de 

forma a se determinar quais os pacotes, constituídos por soluções de melhoria, mais rentáveis 

na perspetiva custo/benefício e, fundamentalmente, perceber qual o impacto que a introdução 

de um aumento do desempenho numa zona pode ter na escolha da solução a adotar para uma 

outra zona da envolvente. 

Do estudo efetuado foi possível concluir que, para o edifício em estudo, o fato de se atribuir 

um nível de desempenho para além do utilizado na solução de referência, a um elemento da 

envolvente, com a aplicação da solução ótima determinada, raramente afeta o nível ótimo de 

rentabilidade de um outro elemento da mesma envolvente, à exceção dos envidraçados cujo 

nível ótimo é afetado quando se aumenta o nível de desempenho ou na cobertura ou no 

pavimento térreo aquando da utilização de caldeira a gás como equipamento de aquecimento 

(Equipamento 2). Portanto, o nível de desempenho ótimo, para um determinado elemento da 

envolvente, é, na grande maioria das vezes, o mesmo quer se introduza um nível de 

desempenho apenas nessa zona ou também numa outra. 

Da análise custo/benefício efetuada, verificou-se que o nível ótimo, para o edifício em causa e 

caso se pretendesse intervir no máximo em dois elementos da envolvente, é atingido 

introduzindo um aumento do desempenho, até ao nível ótimo determinado, apenas no 

pavimento térreo. A justificação para tal conclusão reside no facto de o edifício de referência 

ter sido já alvo de reabilitação, onde foi colocado isolamento térmico nas paredes de fachada e 

substituído os vãos envidraçados por outros com melhor desempenho energético, existindo já, 
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de uma intervenção anterior, isolamento na cobertura. Como tal, a única zona que não sofreu 

qualquer intervenção foi o pavimento térreo possuindo, por isso, grande margem de redução 

de perdas por esse elemento da envolvente, contrariamente às outras zonas. 

O facto de se ter estudado várias hipóteses de utilização de equipamentos de climatização 

diferentes, permitiu perceber qual o seu impacto no nível de desempenho que a envolvente 

deverá possuir. Do estudo efetuado, e apesar de não ter sido considerado os custos desses 

equipamentos, conclui-se que um aumento da eficiência energética destes equipamentos 

provoca uma diminuição do nível de desempenho necessário à envolvente, de forma a garantir 

o conforto dos ocupantes. Como tal, na reabilitação energética da envolvente de um edifício, e 

particularmente no nível de isolamento a aplicar, deve ser tido em conta quais os 

equipamentos de climatização utilizados de forma a se rentabilizar ao máximo as intervenções 

de reabilitação. Quanto mais eficientes são os equipamentos utilizados menor será a espessura 

de isolamento a aplicar à envolvente opaca associada à solução de custo ótimo.  

Os níveis ótimos de rentabilidade determinados não são, necessariamente, os níveis ótimos 

para todos os edifícios tipicamente representados pelo caso de estudo. Contudo, visto ter sido 

escolhido um edifício representativo de um grande número de habitações, pode-se assegurar 

que os requisitos aplicáveis se adequam à maioria destes edifícios, sendo apenas de ressalvar a 

particularidade do caso de estudo ter já isolamento na cobertura, algo não muito comum em 

edifícios semelhantes a este. 

5.2 Perspetivas de trabalhos futuros 

Considera-se que este estudo pode constituir uma boa linha de orientação para trabalhos 

futuros com os seguintes objetivos: 

 Criar um leque de combinações de soluções de melhoria a aplicar, em simultâneo, em toda a 

envolvente do edifício, alvo de intervenção na presente dissertação, e avaliar numa 

perspetiva custo/benefício; 

 Efetuar um estudo relativo ao edifício tratado na presente dissertação não intervindo apenas 

na envolvente mas também nos sistemas de climatização e preparação de águas quentes 

sanitárias, considerando os respetivos custos; 

 Analisar numa perspetiva custo/benefício a implementação de edifícios residenciais com 

necessidades quase nulas de energia; 



Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

 

110 
Universidade do Minho 

 



Bibliografia 

 

111 
Universidade do Minho 

 

Bibliografia 

ADENE, 2001. Água Quente Solar para Portugal, s.l.: ADENE/DGE/INETI. 

ADENE, 2009. Certificação Energética e Ar Interior Edifícios. [Online] Available at: 

http://www.adene.pt/pt-pt/SubPortais/SCE/Introducao/Documents/SCE_Geral3.pdf [Acedido 

em 20 Janeiro 2012]. 

Alambi, 2007. Reabilitação Térmica de Edifícios, s.l.: s.n. 

Barroso, J., 2011. Energia. Prioridades para a Europa. [Online] Available at: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy_pt.pdf [Acedido em 25 Fevereiro 2012]. 

Bezelga, A. & Neto, J., 2003. Custo e Rentabilidade das Intevenções, LNEC, Lisboa: s.n. 

Carapeto, 1998. Educação Ambiental, Lisboa: Universidade Aberta. 

CEEETA, s.d. [Online] Available at: http://ceeeta.pai.pt/ [Acedido em 20 Dezembro 2011]. 

Coelho, C., s.d. Carlos Coelho.eu. [Online] Available at: www.carloscoelho.org/ [Acedido em 

14 Fevereiro 2012]. 

Diogo, A., 2012. Sistemas Envidraçados com e sem Proteção Solar, Instituto Superior 

Técnico: s.n. 

Duarte, A., 2010. edidas de Utilização Racional de Energia em Edifícios Escolares do 1º 

Ciclo do Ensiono Básico visando melhorar a Eficiência Energética, Instituto Superior de 

Engenharia de Lisboa: s.n. 

Energia, A. I. d., 2010. s.l.: Juventude Social Democrata. 

ERSE, 2010. Plano de promoção da eficiência no consumo de energia eléctrica para 2011-

2012. [Online] Available at: www.erse.pt 

Europeia, P. E. e. C. d. U., 2010. Directiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho. Jornal Oficial da União Europeia. 



Bibliografia 

 

112 
Universidade do Minho 

Europeias, C. d. C., 2009. Comunicação da comissão ao Parlamento Europeu ao Conselho, 

ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões. [Online] Available at: 

http://www.dpp.pt/pt/ENDS2015/Documents/EU%20SDS%20_2009%20Review_COM(2009

)%20400_July%202009_PT.pdf [Acedido em 14 Fevereiro 2012]. 

Eurostat, 2009. Produção e importação de energia. [Online] Available at: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_production_and_impor

ts/pt [Acedido em 18 Dezembro 2012]. 

Ferreira, M., 2009. A eficiência energética na reabilitação de edifíciios, Universidade Nova 

de Lisboa: s.n. 

Guerreiro, L., 2010. Reabilitação, Demolição com Reconstrução de Edifícios, nos Bairros 

Históricos de Lisboa, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa: s.n. 

INE&DGEG, 2010. Inquérito ao Consumo de Energia no Setor Doméstico. [Online]. 

INE, 2010. Estatísticas da Construção e Habitação, s.l.: Instituto Nacional de Estatística. 

INE, 2011. Censos 2011 Resultados Definitivos - Portugal, s.l.: s.n. 

Jardim, F., 2009. Proposta de Intervenção de Reabilitação Energética de Edifíciod de 

Habitação, Universidade do Minho: s.n. 

Lusa, 2011. Futuro do Protocolo de Quioto continua a ser uma incógnita. Expresso. 

Marques, S., 2007. Energias Fósseis versus Energias Renováveis, Universidade do Minho: 

s.n. 

Mascarenhas, J., 2008. Sistemas de Construção - IX (2ª Edição ed.), Lisboa: s.n. 

Mateus, R., 2007. Novas Tecnologias Construtivas com vista à Sustentabilidade da 

Construção, Universidade do Minho: s.n. 

Mendes, V., 2011. Quantificação do Coeficiente de Transmissão Térmica de Vãos 

Envidraçados, Faculdade de Engenharia Universidade do Porto: s.n. 

Minho, U. d., s.d. Reabilitação energética em edifícios. [Online] Available at: 

http://www.civil.uminho.pt/lftc/prefab-retrofit/ [Acedido em 12 Janeiro 2012]. 



Bibliografia 

 

113 
Universidade do Minho 

Ministério da Economia, d. I. e. d. D., 2010. [Online] Available at: 

http://www.lneg.pt/download/1218  [Acedido em 15 Janeiro 2012]. 

Moita, F., 1987. Energia solar passiva, Lisboa: Imprensa Nacional. 

OJE, 2012. [Online] Available at: http://www.apren.pt/noticias/detalhes.php?id=419 [Acedido 

em 12 Fevereiro 2012]. 

Outlook, I. E., 2011. International Energy Outlook 2011. [Online] Available at: 

http://www.eia.gov/forecasts/ieo/ [Acedido em 15 Fevereiro 2012]. 

Raimundo&Falorca, 2006. Análise da Evolução do Comportamento de um ETICS. 

Consequências no planemamento da sua manutenção, LNEC: s.n. 

Sabarigo, J., 2012. Contributo para a eficiência energética em obras de reabilitação de 

edifícios, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Lisboa: s.n. 

Silva, P., Almeida, M., Bragança, L. & Mesquita, V., 2010. Reabilitação energétia de 

edifícios residenciais com aplicação de soluções de fachadas prefabricadas. Construção 

Magazine, Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil, Janeiro.  

Sirgado, J., 2010. Análise do impacte dos vãos envidraçados no desempenho térmico dos 

edifícios, Instituto Superior Técnico, Lisboa: s.n. 

Sousa, J., Silva, S. & Almeida, M., 2012. Enquadramento Energético do Setor Residencial 

Português, Universidade do Minho: s.n. 

 

  



Bibliografia 

 

114 
Universidade do Minho 

 



Anexos 

 

115 
Universidade do Minho 

Anexos 

Anexo I: Descrição das Soluções de melhoria 

Designação Descrição 

Paredes exteriores 

S1 Isolamento pelo exterior com 60mm de EEPS 

S2 Isolamento pelo exterior com 80mm de Lã de rocha 

S3 Isolamento pelo exterior com 100mm de Lã de rocha 

S4 Isolamento pelo exterior com 120mm de Lã de rocha 

S5 Isolamento pelo exterior com 140mm de Lã de rocha 

S6 Fachada ventilada com 60mm de EPS 

S7 Fachada ventilada com 80mm de EPS 

S8 Fachada ventilada com 60mm de Lã de rocha 

S9 Fachada ventilada com 80mm de Lã de rocha 

S10 Fachada ventilada com 60mm de XPS 

S11 Fachada ventilada com 80mm de XPS 

S12 Isolamento pelo interior com 40mm de EPS 

S13 Isolamento pelo interior com 60mm de EPS 

S14 Isolamento pelo interior com 80mm de EPS 

S15 Isolamento pelo interior com 100mm de EPS 

S16 Isolamento pelo interior com 120mm de EPS 

S17 Isolamento pelo interior com 40mm de Lã de rocha 

S18 Isolamento pelo interior com 60mm de Lã de rocha 

S19 Isolamento pelo interior com 80mm de Lã de rocha 

S20 Isolamento pelo interior com 90mm de Lã de rocha 

Continua na página seguinte  
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Designação Descrição 

Vãos Envidraçados 

S21 Caixilharia de Madeira com vidro duplo 6+10+4 

S22 Caixilharia de Madeira com vidro duplo 4+16+4 

S23 Caixilharia de Madeira com vidro duplo 4+16+4 com 100% Árgon na caixa-de-ar 

S24 Caixilharia em PVC com vidro duplo 4+6+4 

S25 Caixilharia em PVC com vidro duplo 4+16+4 

S26 Caixilharia em PVC com vidro duplo 4+16+4 com 100% Árgon na caixa-de-ar 

S27 Caixilharia em PVC com vidro triplo 8+10+6+10+4 

S28 Caixilharia em alumínio com rotura térmica + vidro duplo 4+6+4 

S29 Caixilharia em alumínio com rotura térmica + vidro duplo 4+16+4 

S30 
Caixilharia em alumínio com rotura térmica + vidro duplo 4+16+4 com 100% Árgon na 

caixa-de-ar 

S31 Caixilharia em alumínio com rotura térmica + vidro triplo 8+10+6+10+4 

Cobertura 

S32 
Cobertura com 65 mm de Lã de rocha sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha 

cerâmica 

S33 
Cobertura com 85mm de Lã de rocha sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha 

cerâmica 

S34 
Cobertura com 105mm de Lã de rocha sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha 

cerâmica 

S35 
Cobertura com 120mm de Lã de rocha sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha 

cerâmica 

S36 Cobertura com 60mm XPS sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha cerâmica 

S37 Cobertura com 80mm de XPS sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha cerâmica 

S38 Cobertura com 100mm de XPS sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha cerâmica 

S39 Cobertura com 120mm de XPS sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha cerâmica 

S40 Cobertura com 60mm de EPS sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha cerâmica 

S41 Cobertura com 80mm de EPS sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha cerâmica 

Continua na página seguinte  
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Designação Descrição 

S42 Cobertura com 100mm de EPS sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha cerâmica 

S43 Cobertura com 120mm de EPS sobre laje maciça e placa asfáltica sob telha cerâmica 

S44 

Cobertura de travejamento estrutural de madeira com Painel Sandwich, composto por 

painel de lã mineral de 60mm colocado entre duas lâminas de lã de madeira de 5 e 

10mm de espessura, placa asfáltica e telha cerâmica 

S45 

Cobertura de travejamento estrutural de madeira com Painel Sandwich, composto por 

uma face exterior de painel de aglomerado hidrófugo de 19mm, núcleo isolante de XPS 

de 60mm e face inferior de placa de gesso cartonado de 13mm, placa asfáltica e telha 

cerâmica 

S46 

Cobertura de travejamento estrutural de madeira com Painel Sandwich, composto por 

uma face exterior de painel de aglomerado hidrófugo de 19mm, núcleo isolante de XPS 

de 80mm e face inferior de placa de gesso cartonado de 13mm, placa asfáltica e telha 

cerâmica 

S47 

Cobertura de travejamento estrutural de madeira com Painel Sandwich, composto por 

uma face exterior de painel de aglomerado hidrófugo de 19mm, núcleo isolante de XPS 

de 100mm e face inferior de placa de gesso cartonado de 13mm, placa asfáltica e telha 

cerâmica 

S48 
Sistema para reabilitação de coberturas de fibrocimento com colocação sobre a 

cobertura existente de 80mm de Lã de vidro e placa asfáltica como revestimento exterior 

S49 

Sistema para reabilitação de coberturas de fibrocimento com colocação sobre a 

cobertura existente de 100mm de Lã de vidro e placa asfáltica como revestimento 

exterior 

S50 

Sistema para reabilitação de coberturas de fibrocimento com colocação sobre a 

cobertura existente de 120mm de Lã de vidro e placa asfáltica como revestimento 

exterior 

S51 

Sistema para reabilitação de coberturas de fibrocimento com colocação sobre a 

cobertura existente de 140mm de Lã de vidro e placa asfáltica como revestimento 

exterior 

S52 

Cobertura com aplicação de barreira de vapor, 50mm de lã mineral natural entre ripas de 

madeira, camada impermeabilizante e telha cerâmica apoiada sobre duas filas de ripas 

de madeira, sobre laje maciça 

S53 

Cobertura com aplicação de barreira de vapor, 60mm de lã mineral natural entre ripas de 

madeira, camada impermeabilizante e telha cerâmica apoiada sobre duas filas de ripas 

de madeira, sobre laje maciça 
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Designação Descrição 

Pavimento térreo 

S54 
Aplicação sobre o pavimento existente de 40mm de XPS, barreira de vapor, camada de 

nivelação e novo pavimento (soalho ou mosaico) 

S55 
Aplicação sobre o pavimento existente de 60mm de XPS, barreira de vapor, camada de 

nivelação e novo pavimento (soalho ou mosaico) 

S56 
Aplicação sobre o pavimento existente de 80mm de XPS, barreira de vapor, camada de 

nivelação e novo pavimento (soalho ou mosaico) 

S57 
Aplicação sobre o pavimento existente de 100mm de XPS, barreira de vapor, camada de 

nivelação e novo pavimento (soalho ou mosaico) 

S58 Aplicação de 40mm de XPS sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o isolamento 

S59 Aplicação de 50mm de XPS sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o isolamento 

S60 Aplicação de 60mm de XPS sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o isolamento 

S61 Aplicação de 70mm de XPS sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o isolamento 

S62 Aplicação de 80mm de XPS sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o isolamento 

S63 
Aplicação de 100mm de XPS sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o 

isolamento 

S64 
Aplicação de 40mm de lã de rocha sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o 

isolamento 

S65 
Aplicação de 50mm de lã de rocha sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o 

isolamento 

S66 
Aplicação de 60mm de lã de rocha sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o 

isolamento 

S67 
Aplicação de 70mm de lã de rocha sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o 

isolamento 

S68 
Aplicação de 80mm de lã de rocha sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o 

isolamento 

S69 
Aplicação de 100mm de lã de rocha sob a laje com barreira de vapor entre a laje e o 

isolamento 

S70 
Aplicação de 20mm de lã de rocha de alta densidade sobre a camada de nivelação e 

reaproveitamento do revestimento existente 

S71 
Criação de desvão sanitário e aplicação sobre o pavimento existente de 40mm de XPS, 

barreira de vapor, camada de nivelação e novo pavimento (soalho ou mosaico) 

Continua na página seguinte   
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Designação Descrição 

S72 
Criação de desvão sanitário e aplicação sobre o pavimento existente de 60mm de XPS, 

barreira de vapor, camada de nivelação e novo pavimento (soalho ou mosaico) 

S73 
Criação de desvão sanitário e aplicação sobre o pavimento existente de 80mm de XPS, 

barreira de vapor, camada de nivelação e novo pavimento (soalho ou mosaico) 

S74 
Criação de desvão sanitário e aplicação sobre o pavimento existente de 100mm de XPS, 

barreira de vapor, camada de nivelação e novo pavimento (soalho ou mosaico) 

S75 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 40mm de XPS sob a laje com barreira de 

vapor entre a laje e o isolamento 

S76 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 50mm de XPS sob a laje com barreira de 

vapor entre a laje e o isolamento 

S77 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 60mm de XPS sob a laje com barreira de 

vapor entre a laje e o isolamento 

S78 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 70mm de XPS sob a laje com barreira de 

vapor entre a laje e o isolamento 

S79 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 80mm de XPS sob a laje com barreira de 

vapor entre a laje e o isolamento 

S80 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 100mm de XPS sob a laje com barreira de 

vapor entre a laje e o isolamento 

S81 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 40mm de lã de rocha sob a laje com barreira 

de vapor entre a laje e o isolamento 

S82 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 50mm de lã de rocha sob a laje com barreira 

de vapor entre a laje e o isolamento 

S83 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 60mm de lã de rocha sob a laje com barreira 

de vapor entre a laje e o isolamento 

S84 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 70mm de lã de rocha sob a laje com barreira 

de vapor entre a laje e o isolamento 

S85 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 80mm de lã de rocha sob a laje com barreira 

de vapor entre a laje e o isolamento 

S86 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 100mm de lã de rocha sob a laje com barreira 

de vapor entre a laje e o isolamento 

S87 
Criação de desvão sanitário e aplicação de 20mm de lã de rocha de alta densidade sobre 

a camada de nivelação e reaproveitamento do revestimento existente. 
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Anexo II: Descrição dos Pacotes de melhoria 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

Paredes exteriores com solução ótima do vão envidraçado 

P1 
ETICS EEPS  

60mm (S1) 

60mm de XPS sob  

placas de fibrocimento 

 

Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 

 

Sem isolamento 

 

P2 
ETICS LR  

80mm (S2)  

P3  
ETICS LR  

100mm (S3) 

P4 
ETICS LR  

120mm (S4) 

P5 
ETICS LR  

140mm (S5) 

P6 
Fachada Vent. 

EPS 60mm (S6) 

P7 
Fachada Vent. 

EPS 80mm (S7) 

P8 
Fachada Vent. 

LR 60mm (S8) 

P9  
Fachada Vent. 

LR 80mm (S9) 

P10 
Fachada Vent. 

XPS 60mm (S10) 

P11 
Fachada Vent. 

XPS 80mm (S11) 

P12 
Isol. Int. EPS 

 40mm (S12) 

P13 
Isol Int. EPS 

 60mm (S13) 

P14 
Isol Int. EPS 

 80mm (S14) 

P15 
Isol Int. EPS 

 100mm (S15) 

P16 
Isol Int. EPS 

 120mm (S16) 

P17 
Isol. Int. LR 

 40mm (S17) 

P18 
Isol. Int. LR 

 60mm (S18) 

P19 
Isol. Int. LR 

 80mm (S19) 

P20 
Isol. Int. LR 

 90mm (S20) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

 P21 
ETICS EEPS  

60mm (S1) 

60mm de XPS sob  

placas de fibrocimento 

 

Caix. PVC com VD 

 4+16+4 

 

Sem isolamento 

 

P22 
ETICS LR  

80mm (S2)  

P23 
ETICS LR  

100mm (S3) 

P24 
ETICS LR  

120mm (S4) 

P25 
ETICS LR  

140mm (S5) 

P26 
Fachada Vent. 

EPS 60mm (S6) 

P27 
Fachada Vent. 

EPS 80mm (S7) 

P28 
Fachada Vent. 

LR 60mm (S8) 

P29 
Fachada Vent. 

LR 80mm (S9) 

P30 
Fachada Vent. 

XPS 60mm (S10) 

P31 
Fachada Vent. 

XPS 80mm (S11) 

P32 
Isol. Int. EPS 

 40mm (S12) 

P33 
Isol Int. EPS 

 60mm (S13) 

P34 
Isol Int. EPS 

 80mm (S14) 

P35 
Isol Int. EPS 

 100mm (S15) 

P36 
Isol Int. EPS 

 120mm (S16) 

P37 
Isol. Int. LR 

 40mm (S17) 

P38 
Isol. Int. LR 

 60mm (S18) 

P39 
Isol. Int. LR 

 80mm (S19) 

P40 
Isol. Int. LR 

 90mm (S20) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

Paredes exteriores com solução ótima de cobertura 

P41 
ETICS EEPS  

60mm (S1) 

120mm de LV (S50) 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

Sem isolamento 

 

P42 
ETICS LR  

80mm (S2)  

P43 
ETICS LR  

100mm (S3) 

P44 
ETICS LR  

120mm (S4) 

P45 
ETICS LR  

140mm (S5) 

P46 
Fachada Vent. 

EPS 60mm (S6) 

P47 
Fachada Vent. 

EPS 80mm (S7) 

P48 
Fachada Vent. 

LR 60mm (S8) 

P49 
Fachada Vent. 

LR 80mm (S9) 

P50 
Fachada Vent. 

XPS 60mm (S10) 

P51 
Fachada Vent. 

XPS 80mm (S11) 

P52 
Isol. Int. EPS 

 40mm (S12) 

 P53 
Isol Int. EPS 

 60mm (S13) 

P54 
Isol Int. EPS 

 80mm (S14) 

P55 
Isol Int. EPS 

 100mm (S15) 

P56 
Isol Int. EPS 

 120mm (S16) 

P57 
Isol. Int. LR 

 40mm (S17) 

P58 
Isol. Int. LR 

 60mm (S18) 

P59 
Isol. Int. LR 

 80mm (S19) 

P60 
Isol. Int. LR 

 90mm (S20) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P61 
ETICS EEPS  

60mm (S1) 

100mm de LV (S49) 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

Sem isolamento 

 

P62 
ETICS LR  

80mm (S2)  

P63 
ETICS LR  

100mm (S3) 

P64 
ETICS LR  

120mm (S4) 

P65 
ETICS LR  

140mm (S5) 

P66 
Fachada Vent. 

EPS 60mm (S6) 

P67 
Fachada Vent. 

EPS 80mm (S7) 

P68 
Fachada Vent. 

LR 60mm (S8) 

P69 
Fachada Vent. 

LR 80mm (S9) 

P70 
Fachada Vent. 

XPS 60mm (S10) 

P71 
Fachada Vent. 

XPS 80mm (S11) 

P72 
Isol. Int. EPS 

 40mm (S12) 

P73 
Isol Int. EPS 

 60mm (S13) 

P74 
Isol Int. EPS 

 80mm (S14) 

P75 
Isol Int. EPS 

 100mm (S15) 

P76 
Isol Int. EPS 

 120mm (S16) 

P77 
Isol. Int. LR 

 40mm (S17) 

P78 
Isol. Int. LR 

 60mm (S18) 

P79 
Isol. Int. LR 

 80mm (S19) 

P80 
Isol. Int. LR 

 90mm (S20) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P81 
ETICS EEPS  

60mm (S1) 

80mm de LV (S48) 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

Sem isolamento 

 

P82 
ETICS LR  

80mm (S2)  

P83 
ETICS LR  

100mm (S3) 

P84 
ETICS LR  

120mm (S4) 

P85 
ETICS LR  

140mm (S5) 

P86 
Fachada Vent. 

EPS 60mm (S6) 

P87 
Fachada Vent. 

EPS 80mm (S7) 

P88 
Fachada Vent. 

LR 60mm (S8) 

P89 
Fachada Vent. 

LR 80mm (S9) 

P90 
Fachada Vent. 

XPS 60mm (S10) 

P91 
Fachada Vent. 

XPS 80mm (S11) 

P92 
Isol. Int. EPS 

 40mm (S12) 

P93 
Isol Int. EPS 

 60mm (S13) 

P94 
Isol Int. EPS 

 80mm (S14) 

P95 
Isol Int. EPS 

 100mm (S15) 

P96 
Isol Int. EPS 

 120mm (S16) 

P97 
Isol. Int. LR 

 40mm (S17) 

P98 
Isol. Int. LR 

 60mm (S18) 

P99 
Isol. Int. LR 

 80mm (S19) 

P100 
Isol. Int. LR 

 90mm (S20) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

Paredes exteriores com solução ótima de pavimento térreo 

P101 
ETICS EEPS  

60mm (S1) 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

100mm LR e desvão 

sanitário (S86) 

 

P102 
ETICS LR  

80mm (S2)  

P103 
ETICS LR  

100mm (S3) 

P104 
ETICS LR  

120mm (S4) 

P105 
ETICS LR  

140mm (S5) 

P106 
Fachada Vent. 

EPS 60mm (S6) 

P107 
Fachada Vent. 

EPS 80mm (S7) 

P108 
Fachada Vent. 

LR 60mm (S8) 

P109 
Fachada Vent. 

LR 80mm (S9) 

P110 
Fachada Vent. 

XPS 60mm (S10) 

P111 
Fachada Vent. 

XPS 80mm (S11) 

P112 
Isol. Int. EPS 

 40mm (S12) 

P113 
Isol Int. EPS 

 60mm (S13) 

P114 
Isol Int. EPS 

 80mm (S14) 

P115 
Isol Int. EPS 

 100mm (S15) 

P116 
Isol Int. EPS 

 120mm (S16) 

P117 
Isol. Int. LR 

 40mm (S17) 

P118 
Isol. Int. LR 

 60mm (S18) 

P119 
Isol. Int. LR 

 80mm (S19) 

P120 
Isol. Int. LR 

 90mm (S20) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P121 
ETICS EEPS  

60mm (S1) 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

60mm LR e desvão 

sanitário (S83) 

 

P122 
ETICS LR  

80mm (S2)  

P123 
ETICS LR  

100mm (S3) 

P124 
ETICS LR  

120mm (S4) 

P125 
ETICS LR  

140mm (S5) 

P126 
Fachada Vent. 

EPS 60mm (S6) 

P127 
Fachada Vent. 

EPS 80mm (S7) 

P128 
Fachada Vent. 

LR 60mm (S8) 

P129 
Fachada Vent. 

LR 80mm (S9) 

P130 
Fachada Vent. 

XPS 60mm (S10) 

P131 
Fachada Vent. 

XPS 80mm (S11) 

P132 
Isol. Int. EPS 

 40mm (S12) 

P133 
Isol Int. EPS 

 60mm (S13) 

P134 
Isol Int. EPS 

 80mm (S14) 

P135 
Isol Int. EPS 

 100mm (S15) 

P136 
Isol Int. EPS 

 120mm (S16) 

P137 
Isol. Int. LR 

 40mm (S17) 

P138 
Isol. Int. LR 

 60mm (S18) 

P139 
Isol. Int. LR 

 80mm (S19) 

P140 
Isol. Int. LR 

 90mm (S20) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P141 
ETICS EEPS  

60mm (S1) 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

40mm LR e desvão 

sanitário (S81) 

 

P142 
ETICS LR  

80mm (S2)  

P143 
ETICS LR  

100mm (S3) 

P144 
ETICS LR  

120mm (S4) 

P145 
ETICS LR  

140mm (S5) 

P146 
Fachada Vent. 

EPS 60mm (S6) 

P147 
Fachada Vent. 

EPS 80mm (S7) 

P148 
Fachada Vent. 

LR 60mm (S8) 

P149 
Fachada Vent. 

LR 80mm (S9) 

P150 
Fachada Vent. 

XPS 60mm (S10) 

P151 
Fachada Vent. 

XPS 80mm (S11) 

P152 
Isol. Int. EPS 

 40mm (S12) 

P153 
Isol Int. EPS 

 60mm (S13) 

P154 
Isol Int. EPS 

 80mm (S14) 

P155 
Isol Int. EPS 

 100mm (S15) 

P156 
Isol Int. EPS 

 120mm (S16) 

P157 
Isol. Int. LR 

 40mm (S17) 

P158 
Isol. Int. LR 

 60mm (S18) 

P159 
Isol. Int. LR 

 80mm (S19) 

P160 
Isol. Int. LR 

 90mm (S20) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

Cobertura com solução ótima dos vãos envidraçados 

P161 

ETICS EPS 

60mm 

 

65 mm de LR sobre laje  

(S32) 

Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

 

Sem isolamento 

 

P162 
85mm de LR sobre laje 

(S33)  

P163 
105mm de LR sobre laje 

(S34) 

P164 
120mm de LR sobre laje 

(S35) 

P165 
60mm de XPS sobre laje 

maciça (S36)  

P166 
80mm de XPS sobre laje 

maciça (S37) 

P167 
100mm de XPS sobre 

laje (S38) 

P168 
120mm de XPS sobre 

laje (S39) 

P169 
60mm de EPS sobre laje 

(S40) 

P170 
80mm de EPS sobre laje 

(S41) 

P171 
100mm de EPS sobre 

laje (S42) 

P172 
120mm de EPS sobre 

laje (S43) 

P173 
Painel Sandwich, MW 

60mm (S44)  

P174 
Painel Sandwich, XPS 

60mm (S45) 

P175 
Painel Sandwich, XPS 

80mm (S46) 

P176 
Painel Sandwich, XPS 

100mm (S47) 

P177 80mm de LV (S48) 

P178 100mm de LV (S49) 

P179 120mm de LV (S50) 

P180 140mm de LV (S51) 

P181 50mm de MW (S52) 

P182 60mm de MW (S53) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P183 

ETICS EPS 

60mm 

 

65 mm de LR sobre laje  

(S32) 

Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

 

Sem isolamento 

 

P184 
85mm de LR sobre laje 

(S33)  

P185 
105mm de LR sobre laje 

(S34) 

P186 
120mm de LR sobre laje 

(S35) 

P187 
60mm de XPS sobre laje 

maciça (S36)  

P188 
80mm de XPS sobre laje 

maciça (S37) 

P189 
100mm de XPS sobre 

laje (S38) 

P190 
120mm de XPS sobre 

laje (S39) 

P191 
60mm de EPS sobre laje 

(S40) 

P192 
80mm de EPS sobre laje 

(S41) 

P193 
100mm de EPS sobre 

laje (S42) 

P194 
120mm de EPS sobre 

laje (S43) 

P195 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, MW 60mm 

(S44)  

P196 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, XPS 60mm 

(S45) 

P197 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, XPS 80mm 

(S46) 

P198 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, XPS 100mm 

(S47) 

P199 80mm de LV (S48) 

P200 100mm de LV (S49) 

P201 1200mm de LV (S50) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P202 

 

140mm de LV (S51) 

 

  P203 50mm de MW (S52) 

P204 60mm de MW (S53) 

Cobertura com solução ótima de pavimento térreo 

P205 

ETICS EPS 

60mm 

 

65 mm de LR sobre laje  

(S32) 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

100mm LR e desvão 

sanitário (S86) 

 

P206 
85mm de LR sobre laje 

(S33)  

P207 
105mm de LR sobre laje 

(S34) 

P208 
120mm de LR sobre laje 

(S35) 

P209 
60mm de XPS sobre laje 

maciça (S36)  

P210 
80mm de XPS sobre laje 

maciça (S37) 

P211 
100mm de XPS sobre 

laje (S38) 

P212 
120mm de XPS sobre 

laje (S39) 

P213 
60mm de EPS sobre laje 

(S40) 

P214 
80mm de EPS sobre laje 

(S41) 

P215 
100mm de EPS sobre 

laje (S42) 

P216 
120mm de EPS sobre 

laje (S43) 

P217 
Painel Sandwich, MW 

60mm (S44)  

P218 
Painel Sandwich, XPS 

60mm (S45) 

P219 
Painel Sandwich, XPS 

80mm (S46) 

P220 
Painel Sandwich, XPS 

100mm (S47) 

P221 80mm de LV (S48) 

P222 100mm de LV (S49) 

P223 1200mm de LV (S50) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P224 

 

 

 

 

 

ETICS EPS 

60mm 

 

140mm de LV (S51) 

 

 

 

 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

 

 
P225 50mm de MW (S52) 

P226 60mm de MW (S53) 

P227 
65 mm de LR sobre laje  

(S32) 

60mm LR e desvão 

sanitário (S82) 

 

P228 
85mm de LR sobre laje 

(S33)  

P229 
105mm de LR sobre laje 

(S34) 

P230 
120mm de LR sobre laje 

(S35) 

P231 
60mm de XPS sobre laje 

maciça (S36)  

P232 
80mm de XPS sobre laje 

maciça (S37) 

P233 
100mm de XPS sobre 

laje (S38) 

P234 
120mm de XPS sobre 

laje (S39) 

P235 
60mm de EPS sobre laje 

(S40) 

P236 
80mm de EPS sobre laje 

(S41) 

P237 
100mm de EPS sobre 

laje (S42) 

P238 
120mm de EPS sobre 

laje (S43) 

P239 
Painel Sandwich, MW 

60mm (S44)  

P240 
Painel Sandwich, XPS 

60mm (S45) 

P241 
Painel Sandwich, XPS 

80mm (S46) 

P242 
Painel Sandwich, XPS 

100mm (S47) 

P243 80mm de LV (S48) 

P244 100mm de LV (S49) 

P245 1200mm de LV (S50) 

P246 140mm de LV (S51) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P247 

 

 

 

 

ETICS EPS 

60mm 

 

50mm de MW (S52) 

 

 

 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

 

P248 60mm de MW (S53) 

P249 
65mm de LR sobre laje 

(S32) 

40mm LR e desvão 

sanitário (S81) 

 

P250 
85mm de LR sobre laje 

(S33)  

P251 
105mm de LR sobre laje 

(S34) 

P252 
120mm de LR sobre laje 

(S35) 

P253 
60mm de XPS sobre laje 

maciça (S36)  

P254 
80mm de XPS sobre laje 

maciça (S37) 

P255 
100mm de XPS sobre 

laje (S38) 

P256 
120mm de XPS sobre 

laje (S39) 

P257 
60mm de EPS sobre laje 

(S40) 

P258 
80mm de EPS sobre laje 

(S41) 

P259 
100mm de EPS sobre 

laje (S42) 

P260 
120mm de EPS sobre 

laje (S43) 

P261 
Painel Sandwich, MW 

60mm (S44)  

P262 
Painel Sandwich, XPS 

60mm (S45) 

P263 
Painel Sandwich, XPS 

80mm (S46) 

P264 
Painel Sandwich, XPS 

100mm (S47) 

P265 80mm de LV (S48) 

P266 100mm de LV (S49) 

P267 120mm de LV (S50) 

P268 140mm de LV (S51) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P269 

 

50mm de MW (S52) 

  P270 60mm de MW (S53) 

Cobertura com solução ótima de paredes exteriores 

P271 

Isol Int. EPS 

120mm (S16) 

 

65 mm de LR sobre laje  

(S32) 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

Sem isolamento 

 

P272 
85mm de LR sobre laje 

(S33)  

P273 
105mm de LR sobre laje 

(S34) 

P274 
120mm de LR sobre laje 

(S35) 

P275 
60mm de XPS sobre laje 

maciça (S36)  

P276 
80mm de XPS sobre laje 

maciça (S37) 

P277 
100mm de XPS sobre 

laje (S38) 

P278 
120mm de XPS sobre 

laje (S39) 

P279 
60mm de EPS sobre laje 

(S40) 

P280 
80mm de EPS sobre laje 

(S41) 

P281 
100mm de EPS sobre 

laje (S42) 

P282 
120mm de EPS sobre 

laje (S43) 

P283 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, MW 60mm 

(S44)  

P284 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, XPS 60mm 

(S45) 

P285 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, XPS 80mm 

(S46) 

P286 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, XPS 100mm 

(S47) 

P287 80mm de LV (S48) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P288 

 

100mm de LV (S49) 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

Sem isolamento 

 

P289 120mm de LV (S50) 

P290 140mm de LV (S51) 

P291 50mm de MW (S52) 

P292 60mm de MW (S53) 

P293 

Isol Int. EPS 

80mm (S14) 

 

65 mm de LR sobre laje  

(S32) 

P294 
85mm de LR sobre laje 

(S33)  

P295 
105mm de LR sobre laje 

(S34) 

P296 
120mm de LR sobre laje 

(S35) 

P297 
60mm de XPS sobre laje 

maciça (S36)  

P298 
80mm de XPS sobre laje 

maciça (S37) 

P299 
100mm de XPS sobre 

laje (S38) 

P300 
120mm de XPS sobre 

laje (S39) 

P301 
60mm de EPS sobre laje 

(S40) 

P302 
80mm de EPS sobre laje 

(S41) 

P303 
100mm de EPS sobre 

laje (S42) 

P304 
120mm de EPS sobre 

laje (S43) 

P305 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, MW 60mm 

(S44)  

P306 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, XPS 60mm 

(S45) 

P307 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, XPS 80mm 

(S46) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P308 

 

Travejamento de 

madeira com Painel 

Sandwich, XPS 100mm 

(S47) 

  

P309 80mm de LV (S48) 

P310 100mm de LV (S49) 

P311 1200mm de LV (S50) 

P312 140mm de LV (S51) 

P313 50mm de MW (S52) 

P314 60mm de MW (S53) 

Vão envidraçados com solução ótima de paredes exteriores 

P315 

Isol Int. EPS 

120mm (S16) 

 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

Caix. Mad. com VD 

6+10+4 (S21) 

Sem isolamento 

 

P316 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 (S22) 

P317 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 Árgon (S23) 

P318 
Caix. PVC com VD 

4+6+4 (S24) 

P319 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

P320 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 Árgon (S26) 

P321 
Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

P322 
Caix. Alum. com VD 

4+6+4 (S28) 

P323 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 (S29) 

P324 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 Árgon (S30) 

P325 
Caix. Alum. com VT 

8+10+6+10+4 (S31) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P326 

Isol Int. EPS 

80mm (S14) 

 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

Caix. Mad. com VD 

6+10+4 (S21) 

Sem isolamento 

 

P327 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 (S22) 

P328 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 Árgon (S23) 

P329 
Caix. PVC com VD 

4+6+4 (S24) 

P330 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

P331 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 Árgon (S26) 

P332 
Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

P333 
Caix. Alum. com VD 

4+6+4 (S28) 

P334 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 (S29) 

P335 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 Árgon (S30) 

P336 
Caix. Alum. com VT 

8+10+6+10+4 (S31) 

Vãos envidraçados com solução ótima de cobertura 

P337 

ETICS EPS 

60mm 

 

120mm de LV (S50) 

 

Caix. Mad. com VD 

6+10+4 (S21) 

Sem isolamento 

 

P338 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 (S22) 

P339 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 Árgon (S23) 

P340 
Caix. PVC com VD 

4+6+4 (S24) 

P341 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

P342 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 Árgon (S26) 

P343 
Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

P344 
Caix. Alum. com VD 

4+6+4 (S28) 

P345 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 (S29) 

P346 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 Árgon (S30) 

P347 
Caix. Alum. com VT 

8+10+6+10+4 (S31) 



Anexos 

 

138 
Universidade do Minho 

Continua na página seguinte  

 

 

 

Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P348 

ETICS EPS 

60mm 

 

100mm de LV (S49) 

 

Caix. Mad. com VD 

6+10+4 (S21) 

Sem isolamento 

 

P349 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 (S22) 

P350 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 Árgon (S23) 

P351 
Caix. PVC com VD 

4+6+4 (S24) 

P352 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

P353 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 Árgon (S26) 

P354 
Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

P355 
Caix. Alum. com VD 

4+6+4 (S28) 

P356 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 (S29) 

P357 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 Árgon (S30) 

P358 
Caix. Alum. com VT 

8+10+6+10+4 (S31) 

P359 

80mm de LV (S48). 

 

Caix. Mad. com VD 

6+10+4 (S21) 

P360 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 (S22) 

P361 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 Árgon (S23) 

P362 
Caix. PVC com VD 

4+6+4 (S24) 

P363 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

P364 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 Árgon (S26) 

P365 
Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

P366 
Caix. Alum. com VD 

4+6+4 (S28) 

P367 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 (S29) 

P368 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 Árgon (S30) 

P369 
Caix. Alum. com VT 

8+10+6+10+4 (S31) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

Vãos envidraçados com solução ótima de pavimento térreo 

P370 

ETICS EPS 

60mm 

 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

Caix. Mad. com VD 

6+10+4 (S21) 

100mm LR e desvão 

sanitário (S86) 

 

P371 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 (S22) 

P372 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 Árgon (S23) 

P373 
Caix. PVC com VD 

4+6+4 (S24) 

P374 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

P375 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 Árgon (S26) 

P376 
Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

P377 
Caix. Alum. com VD 

4+6+4 (S28) 

P378 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 (S29) 

P379 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 Árgon (S30) 

P380 
Caix. Alum. com VT 

8+10+6+10+4 (S31) 

P381 
Caix. Mad. com VD 

6+10+4 (S21) 

60mm LR e desvão 

sanitário (S83) 

 

P382 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 (S22) 

P383 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 Árgon (S23) 

P384 
Caix. PVC com VD 

4+6+4 (S24) 

P385 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

P386 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 Árgon (S26) 

P387 
Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

P388 
Caix. Alum. com VD 

4+6+4 (S28) 

P389 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 (S29) 

P390 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 Árgon (S30) 

P391 
Caix. Alum. com VT 

8+10+6+10+4 (S31) 
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P392 

 

ETICS EPS 

60mm 

 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

Caix. Mad. com VD 

6+10+4 (S21) 

40mm LR e desvão 

sanitário (S81) 

 

P393 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 (S22) 

P394 
Caix. Mad. com VD 

4+16+4 Árgon (S23) 

P395 
Caix. PVC com VD 

4+6+4 (S24) 

P396 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

P397 
Caix. PVC com VD 

4+16+4 Árgon (S26) 

P398 
Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

P399 
Caix. Alum. com VD 

4+6+4 (S28) 

P400 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 (S29) 

P401 
Caix. Alum. com VD 

4+16+4 Árgon (S30) 

P402 
Caix. Alum. com VT 

8+10+6+10+4 (S31) 

Pavimento térreo com solução ótima de vãos envidraçados 

P403 

ETICS EPS 

60mm 

 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

 

40mm de XPS (S54) 

P404 40mm de LR (S64) 

P405 
20mm de LR de alta 

densidade (S70) 

P406 
40mm de XPS e 

desvão (S71) 

P407 
60mm de XPS e 

desvão (S72) 

P408 
80mm de XPS e 

desvão (S73) 

P409 
100mm de XPS e 

desvão (S74) 

P410 
40mm de XPS e 

desvão (S75)  

P411 
50mm de XPS e 

desvão (S76)  

P412 
60mm de XPS e 

desvão (S77) 

P413 
70mm de XPS e 

desvão (S78)  
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P414 

ETICS EPS 

60mm 

 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

Caix. PVC com VT 

8+10+6+10+4 (S27) 

 

80mm de XPS e 

desvão (S79)  

P415 
100mm de XPS e 

desvão (S80)  

P416 
40mm de LR e 

desvão (S81)  

P417 
50mm de LR e 

desvão (S82)  

P418 
60mm de LR e 

desvão (S83)  

P419 
70mm de LR e 

desvão (S84)  

P420 
80mm de LR e 

desvão (S85) 

P421 
100mm de LR e 

desvão (S86)  

P422 

20mm de LR de alta 

densidade e desvão 

(S87) 

P423 

Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

 

40mm de XPS (S54) 

P424 40mm de LR (S64) 

P425 
20mm de LR de alta 

densidade (S70) 

P426 
40mm de XPS e 

desvão (S71) 

P427 
60mm de XPS e 

desvão (S72) 

P428 
80mm de XPS e 

desvão (S73) 

P429 
100mm de XPS e 

desvão (S74) 

P430 
40mm de XPS e 

desvão (S75)  

P431 
50mm de XPS e 

desvão (S76)  

P432 
60mm de XPS e 

desvão (S77) 

P433 
70mm de XPS e 

desvão (S78)  

P434 
80mm de XPS e 

desvão (S79)  

P435 
100mm de XPS e 

desvão (S80)  

P436 
40mm de LR e 

desvão (S81)  
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P437 

  

Caix. PVC com VD 

4+16+4 (S25) 

 

50mm de LR e 

desvão (S82)  

P438 
60mm de LR e 

desvão (S83)  

P439 
70mm de LR e 

desvão (S84)  

P440 
80mm de LR e 

desvão (S85) 

P441 
100mm de LR e 

desvão (S86)  

P442 

20mm de LR de alta 

densidade e desvão 

(S87) 

Pavimento térreo com solução ótima de cobertura 

P443 

ETICS EPS 

60mm 

 

120mm LV (S50) 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

40mm de XPS (S54) 

P444 40mm de LR (S64) 

P445 
20mm de LR de alta 

densidade (S70) 

P446 
40mm de XPS e 

desvão (S71) 

P447 
60mm de XPS e 

desvão (S72) 

P448 
80mm de XPS e 

desvão (S73) 

P449 
100mm de XPS e 

desvão (S74) 

P450 
40mm de XPS e 

desvão (S75)  

P451 
50mm de XPS e 

desvão (S76)  

P452 
60mm de XPS e 

desvão (S77) 

P453 
70mm de XPS e 

desvão (S78)  

P454 
80mm de XPS e 

desvão (S79)  

P455 
100mm de XPS e 

desvão (S80)  

P456 
40mm de LR e 

desvão (S81)  

P457 
50mm de LR e 

desvão (S82)  
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P458 

ETICS EPS 

60mm 

 

120mm LV (S50) 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

60mm de LR e 

desvão (S83)  

P459 
70mm de LR e 

desvão (S84)  

P460 
80mm de LR e 

desvão (S85) 

P461 
100mm de LR e 

desvão (S86)  

P462 

20mm de LR de alta 

densidade e desvão 

(S87) 

P463 

100mm LV (S49) 

 

40mm de XPS (S54) 

P464 40mm de LR (S64) 

P465 
20mm de LR de alta 

densidade (S70) 

P466 
40mm de XPS e 

desvão (S71) 

P467 
60mm de XPS e 

desvão (S72) 

P468 
80mm de XPS e 

desvão (S73) 

P469 
100mm de XPS e 

desvão (S74) 

P470 
40mm de XPS e 

desvão (S75)  

P471 
50mm de XPS e 

desvão (S76)  

P472 
60mm de XPS e 

desvão (S77) 

P473 
70mm de XPS e 

desvão (S78)  

P474 
80mm de XPS e 

desvão (S79)  

P475 
100mm de XPS e 

desvão (S80)  

P476 
40mm de LR e 

desvão (S81)  

P477 
50mm de LR e 

desvão (S82)  

P478 
60mm de LR e 

desvão (S83)  
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P479 

ETICS EPS 

60mm 

 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

70mm de LR e 

desvão (S84)  

P480 
80mm de LR e 

desvão (S85) 

P481 
100mm de LR e 

desvão (S86)  

P482 

20mm de LR de alta 

densidade e desvão 

(S87) 

P483 

80mm LV (S48) 

 

40mm de XPS (S54) 

P484 40mm de LR (S64) 

P485 
20mm de LR de alta 

densidade (S70) 

P486 
40mm de XPS e 

desvão (S71) 

P487 
60mm de XPS e 

desvão (S72) 

P488 
80mm de XPS e 

desvão (S73) 

P489 
100mm de XPS e 

desvão (S74) 

P490 
40mm de XPS e 

desvão (S75)  

P491 
50mm de XPS e 

desvão (S76)  

P492 
60mm de XPS e 

desvão (S77) 

P493 
70mm de XPS e 

desvão (S78)  

P494 
80mm de XPS e 

desvão (S79)  

P495 
100mm de XPS e 

desvão (S80)  

P496 
40mm de LR e 

desvão (S81)  

P497 
50mm de LR e 

desvão (S82)  

S498 
60mm de LR e 

desvão (S83)  
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P499 

   

70mm de LR e 

desvão (S84)  

P500 
80mm de LR e 

desvão (S85) 

P501 
100mm de LR e 

desvão (S86)  

P502 

20mm de LR de alta 

densidade e desvão 

(S87) 

Pavimento térreo com solução ótima de paredes exteriores 

P503 

Isol Int. EPS 

120mm (S16) 

 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

40mm de XPS (S54) 

P504 40mm de LR (S64) 

P505 
20mm de LR de alta 

densidade (S70) 

P506 
40mm de XPS e 

desvão (S71) 

P507 
60mm de XPS e 

desvão (S72) 

P508 
80mm de XPS e 

desvão (S73) 

P509 
100mm de XPS e 

desvão (S74) 

P510 
40mm de XPS e 

desvão (S75)  

P511 
50mm de XPS e 

desvão (S76)  

P512 
60mm de XPS e 

desvão (S77) 

P513 
70mm de XPS e 

desvão (S78)  

P514 
80mm de XPS e 

desvão (S79)  

P515 
100mm de XPS e 

desvão (S80)  

P516 
40mm de LR e 

desvão (S81)  

P517 
50mm de LR e 

desvão (S82)  
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Paredes Cobertura Envidraçados 
Pavimento 

Térreo 

P518 

 

60mm de XPS sob 

placas de fibrocimento 

 

Caix. Madeira com VD 

4+6+4 

 

60mm de LR e 

desvão (S83)  

P519 
70mm de LR e 

desvão (S84)  

P520 
80mm de LR e 

desvão (S85) 

P521 
100mm de LR e 

desvão (S86)  

P522 

20mm de LR de alta 

densidade e desvão 

(S87) 

P523 

Isol Int. EPS 

80mm (S14) 

 

40mm de XPS (S54) 

P524 40mm de LR (S64) 

P525 
20mm de LR de alta 

densidade (S70) 

P526 
40mm de XPS e 

desvão (S71) 

P527 
60mm de XPS e 

desvão (S72) 

P528 
80mm de XPS e 

desvão (S73) 

P529 
100mm de XPS e 

desvão (S74) 

P530 
40mm de XPS e 

desvão (S75)  

P531 
50mm de XPS e 

desvão (S76)  

P532 
60mm de XPS e 

desvão (S77) 

P533 
70mm de XPS e 

desvão (S78) 

P534 
80mm de XPS e 

desvão (S79)  

P535 
100mm de XPS e 

desvão (S80)  

P536 
40mm de LR e 

desvão (S81)  

P537 
50mm de LR e 

desvão (S82)  



Anexos 

 

147 
Universidade do Minho 

Legenda: 

 Solução existente no edifício de referência 

 

  

P538 

   

60mm de LR e 

desvão (S83)  

P539 
70mm de LR e 

desvão (S84)  

P540 
80mm de LR e 

desvão (S85) 

P541 
100mm de LR e 

desvão (S86)  

P542 

20mm de LR de alta 

densidade e desvão 

(S87) 
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Anexo III: Desempenho energético do edifício com a aplicação das soluções de melhoria 

 Necessidades de 

aquecimento e 

arrefecimento 

(kWh/m
2
.ano) 

Ntc (kgep/m
2
.ano) 

Nic Nvc Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

Paredes 

S1 119,72 5,52 35,25 11,37 9,08 

S2 117,48 5,62 34,61 11,18 8,94 

S3 115,25 5,7 33,97 10,98 8,79 

S4 113,27 5,78 33,41 10,81 8,66 

S5 111,73 5,85 32,97 10,68 8,56 

S6 119,72 5,52 35,25 11,37 9,08 

S7 116,24 5,66 34,26 11,07 8,85 

S8 120,21 5,50 35,39 11,41 9,12 

S9 116,74 5,64 34,40 11,11 8,89 

S10 120,21 5,50 35,39 11,41 9,12 

S11 116,74 5,64 34,40 11,11 8,89 

S12 126,25 7,23 37,31 12,13 9,74 

S13 118,64 7,36 35,12 11,45 9,21 

S14 114,80 7,46 34,01 11,11 8,95 

S15 112,15 7,53 33,25 10,88 8,77 

S16 110,21 7,59 32,70 10,71 8,64 

S17 122,45 7,28 36,22 11,79 9,47 

S18 116,84 7,41 34,60 11,29 9,09 

S19 113,05 7,51 33,51 10,96 8,83 

S20 111,82 7,54 33,16 10,85 8,75 

Vãos Envidraçados 

S21 119,59 5,68 35,23 11,38 9,09 

S22 118,47 5,81 34,92 11,29 9,03 

S23 117,83 5,88 34,74 11,24 8,99 

S24 121,70 5,45 35,82 11,54 9,22 

S25 118,25 5,83 34,86 11,27 9,01 

S26 117,61 5,90 34,68 11,22 8,98 

S27 114,00 6,35 33,67 10,93 8,77 

S28 121,75 5,41 35,83 11,54 9,22 

S29 118,25 5,83 34,86 11,27 9,01 

S30 117,91 5,91 34,77 11,25 9,00 

S31 114,00 6,35 33,67 10,93 8,77 
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 Nic Nvc Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

Cobertura 

S32 120,09 4,87 35,30 11,34 9,04 

S33 117,74 4,77 34,61 11,12 8,86 

S34 116,18 4,7 34,15 10,97 8,74 

S35 115,40 4,66 33,92 10,90 8,68 

S36 118,53 4,97 34,86 11,21 8,94 

S37 116,19 4,87 34,17 10,99 8,76 

S38 114,38 4,79 33,63 10,82 8,62 

S39 113,36 4,74 33,33 10,72 8,55 

S40 118,27 4,96 34,78 11,19 8,92 

S41 115,93 4,86 34,09 10,96 8,74 

S42 114,38 4,79 33,63 10,82 8,62 

S43 113,10 4,73 33,26 10,70 8,53 

S44 121,14 4,92 35,61 11,44 9,12 

S45 120,35 4,88 35,37 11,37 9,06 

S46 118,00 4,78 34,68 11,14 8,88 

S47 116,44 4,71 34,22 11,00 8,76 

S48 113,60 4,58 33,39 10,73 8,55 

S49 113,09 4,56 33,24 10,68 8,51 

S50 112,83 4,55 33,16 10,65 8,49 

S51 112,57 4,53 33,09 10,63 8,47 

S52 122,19 10,01 35,92 11,55 9,20 

S53 120,04 9,82 35,29 11,34 9,04 

Pavimento térreo 

S54 107,83 5,47 31,80 10,29 8,24 

S55 107,83 5,47 31,80 10,29 8,24 

S56 107,83 5,47 31,80 10,29 8,24 

S57 107,83 5,47 31,80 10,29 8,24 

S58 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S59 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S60 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S61 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S62 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S63 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S64 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S65 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S66 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S67 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S68 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 

S69 107,23 5,47 31,62 10,24 8,20 
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 Nic Nvc Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

S70 107,83 5,47 31,80 10,29 8,24 

S71 75,17 5,47 22,33 7,33 5,92 

S72 74,27 5,47 22,07 7,25 5,86 

S73 73,66 5,47 21,89 7,19 5,82 

S74 73,29 5,47 21,78 7,16 5,79 

S75 74,73 5,47 22,20 7,29 5,89 

S76 74,20 5,47 22,05 7,24 5,85 

S77 73,75 5,47 21,92 7,20 5,82 

S78 73,45 5,47 21,83 7,17 5,80 

S79 73,15 5,47 21,74 7,15 5,78 

S80 72,77 5,47 21,63 7,11 5,75 

S81 74,80 5,47 22,22 7,30 5,90 

S82 74,28 5,47 22,07 7,25 5,86 

S83 73,82 5,47 21,94 7,20 5,83 

S84 73,52 5,47 21,85 7,18 5,81 

S85 73,22 5,47 21,76 7,15 5,78 

S86 72,77 5,47 21,63 7,11 5,75 

S87 78,35 5,47 23,25 7,62 6,15 
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Anexo IV: Desempenho energético do edifício com a aplicação dos pacotes de melhoria 

 Necessidades de 

aquecimento e 

arrefecimento 

(kWh/m
2
.ano) 

Ntc (kgep/m
2
.ano) 

Nic Nvc Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

Paredes exteriores com solução ótima do vão envidraçado 

P1 117,45 4,69 34,52 11,08 - 

P2 115,44 4,76 33,94 10,91 - 

P3 111,65 4,90 32,85 10,58 - 

P4 110,17 5,51 32,48 10,50 - 

P5 108,67 5,60 32,06 10,37 - 

P6 117,455 4,69 34,52 11,08 - 

P7 112,665 4,86 33,14 10,66 - 

P8 117,955 4,66 34,66 11,12 - 

P9 113,16 4,84 33,28 10,71 - 

P10 117,955 4,66 34,66 11,12 - 

P11 113,16 4,84 33,28 10,71 - 

P12 123,275 6,21 36,35 11,75 - 

P13 115,555 6,34 34,12 11,07 - 

P14 111,66 6,44 33,00 10,73 - 

P15 108,975 6,52 32,23 10,49 - 

P16 107,01 6,58 31,67 10,32 - 

P17 119,41 6,25 35,23 11,41 - 

P18 113,725 6,38 33,60 10,91 - 

P19 109,885 6,49 32,49 10,57 - 

P20 108,64 6,53 32,14 10,46 - 

P21 116,48 5,89 - - 8,90 

P22 114,49 5,98 - - 8,77 

P23 112,02 6,09 - - 8,60 

P24 110,04 6,19 - - 8,47 

P25 108,51 6,27 - - 8,37 

P26 116,48 5,89 - - 8,90 

P27 113,01 6,04 - - 8,67 

P28 116,98 5,87 - - 8,93 

P29 113,31 6,02 - - 8,69 

P30 116,98 5,87 - - 8,93 

P31 113,51 6,02 - - 8,70 

P32 122,82 7,58 - - 9,53 

P33 115,23 7,75 - - 9,02 

P34 111,4 7,86 - - 8,76 

P35 108,76 7,96 - - 8,58 

P36 106,82 8,03 - - 8,45 

P37 119,03 7,64 - - 9,27 

P38 113,43 7,8 - - 8,89 

P39 109,65 7,92 - - 8,64 

P40 108,42 7,97 - - 8,56 
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Paredes exteriores com solução ótima de cobertura 

P41 110,65 4,65 32,54 - - 

P42 108,69 4,73 31,98 - - 

P43 106,25 4,85 31,28 - - 

P44 104,30 4,94 30,73 - - 

P45 102,84 5,02 30,31 - - 

P46 110,65 4,65 32,54 - - 

P47 107,23 4,81 31,56 - - 

P48 111,14 4,63 32,68 - - 

P49 108,43 4,78 31,91 - - 

P50 111,14 4,63 32,68 - - 

P51 107,72 4,78 31,70 - - 

P52 117,28 5,78 34,57 - - 

P53 109,80 5,93 32,42 - - 

P54 106,02 6,04 31,33 - - 

P55 103,42 6,12 30,59 - - 

P56 101,52 6,19 30,04 - - 

P57 113,55 5,83 33,50 - - 

P58 108,03 5,98 31,91 - - 

P59 104,31 6,09 30,84 - - 

P60 103,1 6,14 30,49 - - 

P61 110,91 4,66 - 10,49 - 

P62 108,94 4,75 - 10,32 - 

P63 106,50 4,86 - 10,11 - 

P64 104,55 4,95 - 9,94 - 

P65 103,09 5,03 - 9,81 - 

P66 110,91 4,66 - 10,49 - 

P67 107,48 4,82 - 10,19 - 

P68 111,39 4,64 - 10,53 - 

P69 108,69 4,79 - 10,30 - 

P70 111,39 4,64 - 10,53 - 

P71 107,97 4,79 - 10,23 - 

P72 117,53 5,8 - 11,20 - 

P73 110,05 5,95 - 10,53 - 

P74 106,27 6,06 - 10,20 - 

P75 103,67 6,14 - 9,97 - 

P76 101,76 6,21 - 9,81 - 

P77 113,80 5,85 - 10,86 - 

P78 108,27 6,00 - 10,38 - 

P79 104,55 6,11 - 10,05 - 

P80 103,34 6,16 - 9,95 - 

P81 111,42 4,68 - - 8,40 

P82 109,45 4,76 - - 8,27 

P83 107,01 4,88 - - 8,11 

P84 105,76 4,97 - - 8,04 

P85 103,60 5,05 - - 7,89 

P86 111,42 4,68 - - 8,40 

P87 107,99 4,83 - - 8,18 

P88 111,91 4,66 - - 8,44 
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P89 108,48 4,81 - - 8,21 

P90 111,91 4,66 - - 8,44 

P91 108,48 4,81 - - 8,21 

P92 118,04 5,84 - - 9,00 

P93 110,55 5,98 - - 8,49 

P94 106,76 6,09 - - 8,23 

P95 104,16 6,18 - - 8,06 

P96 102,25 6,25 - - 7,93 

P97 114,31 5,89 - - 8,74 

P98 108,77 6,04 - - 8,37 

P99 105,04 6,15 - - 8,12 

P100 103,83 6,19 - - 8,04 

Paredes exteriores com solução ótima de pavimento térreo 

P101 70,81 5,51 21,07 - - 

P102 68,60 5,60 20,44 - - 

P103 66,41 5,68 19,81 - - 

P104 64,46 5,76 19,25 - - 

P105 62,95 5,83 18,82 - - 

P106 70,81 5,51 21,07 - - 

P107 67,38 5,64 20,09 - - 

P108 71,29 5,49 21,21 - - 

P109 67,87 5,62 20,23 - - 

P110 71,29 5,49 21,21 - - 

P111 67,87 5,62 20,23 - - 

P112 81,3 7,15 24,27 - - 

P113 73,46 7,29 22,01 - - 

P114 69,38 7,39 20,84 - - 

P115 66,74 7,47 20,08 - - 

P116 64,75 7,53 19,51 - - 

P117 77,41 7,20 23,15 - - 

P118 71,59 7,33 21,47 - - 

P119 67,65 7,44 20,34 - - 

P120 66,40 7,48 19,98 - - 

P121 71,86 5,51 - 7,04 - 

P122 69,65 5,60 - 6,85 - 

P123 67,46 5,68 - 6,66 - 

P124 65,51 5,76 - 6,49 - 

P125 64,00 5,83 - 6,36 - 

P126 71,86 5,51 - 7,04 - 

P127 68,43 5,64 - 6,74 - 

P128 72,35 5,49 - 7,08 - 

P129 68,92 5,62 - 6,78 - 

P130 72,35 5,49 - 7,08 - 

P131 68,92 5,62 - 6,78 - 

P132 82,36 7,15 - 8,15 - 

P133 74,52 7,29 - 7,45 - 

P134 70,54 7,39 - 7,10 - 

P135 67,79 7,47 - 6,86 - 

P136 65,80 7,53 - 6,68 - 
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P137 78,48 7,20 - 7,80 - 

P138 72,65 7,33 - 7,29 - 

P139 68,72 7,44 - 6,94 - 

P140 67,45 7,48 - 6,83 - 

P141 72,84 5,51 - - 5,52 

P142 70,63 5,60 - - 5,38 

P143 68,43 5,68 - - 5,22 

P144 66,48 5,76 - - 5,09 

P145 64,97 5,83 - - 4,99 

P146 72,84 5,51 - - 5,52 

P147 69,41 5,64 - - 5,29 

P148 73,33 5,49 - - 5,55 

P149 69,89 5,62 - - 5,32 

P150 73,33 5,49 - - 5,55 

P151 69,89 5,62 - - 5,32 

P152 83,35 7,15 - - 6,41 

P153 75,50 7,29 - - 5,92 

P154 71,51 7,39 - - 5,65 

P155 68,77 7,47 - - 5,46 

P156 66,77 7,53 - - 5,33 

P157 79,46 7,20 - - 6,19 

P158 73,63 7,33 - - 5,79 

P159 69,70 7,44 - - 5,53 

P160 68,43 7,48 - - 5,44 

Cobertura com solução ótima dos vãos envidraçados 

P161 116,8 4,53 34,32 11,01 - 

P162 114,4 4,41 33,61 10,78 - 

P163 112,8 4,34 33,14 10,64 - 

P164 112,0 4,30 32,90 10,56 - 

P165 116,8 4,53 34,32 11,01 - 

P166 114,4 4,41 33,61 10,78 - 

P167 112,6 4,33 33,06 10,61 - 

P168 111,5 4,28 32,75 10,51 - 

P169 116,6 4,51 34,24 10,99 - 

P170 114,2 4,40 33,53 10,76 - 

P171 112,6 4,33 33,06 10,61 - 

P172 111,2 3,82 32,63 10,44 - 

P173 117,9 4,57 34,63 11,12 - 

P174 117,1 4,54 34,40 11,04 - 

P175 114,7 4,43 33,69 10,81 - 

P176 113,1 4,35 33,22 10,66 - 

P177 110,2 4,22 32,36 10,38 - 

P178 109,6 4,19 32,20 10,33 - 

P179 109,4 4,18 32,13 10,31 - 

P180 109,1 4,17 32,05 10,28 - 

P181 119,0 4,62 34,95 11,22 - 

P182 116,8 4,53 34,32 11,01 - 

P183 116,51 5,28 - - 8,83 

P184 114,17 5,17 - - 8,65 
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P185 112,62 5,11 - - 8,53 

P186 111,85 5,07 - - 8,47 

P187 116,51 5,28 - - 8,83 

P188 114,17 5,17 - - 8,65 

P189 112,36 5,10 - - 8,51 

P190 111,34 5,05 - - 8,43 

P191 116,25 5,26 - - 8,81 

P192 113,91 5,16 - - 8,63 

P193 112,36 5,10 - - 8,51 

P194 111,08 5,04 - - 8,41 

P195 117,56 5,32 - - 8,90 

P196 116,77 5,29 - - 8,84 

P197 114,43 5,19 - - 8,67 

P198 112,88 5,12 - - 8,55 

P199 110,06 5,00 - - 8,34 

P200 109,55 4,98 - - 8,31 

P201 109,3 4,97 - - 8,28 

P202 109,05 4,96 - - 8,27 

P203 110,06 5,00 - - 8,34 

P204 109,55 4,98 - - 8,30 

Cobertura com solução ótima de pavimento térreo 

P205 70,93 4,91 21,04 - - 

P206 68,58 4,80 20,35 - - 

P207 67,02 4,73 19,89 - - 

P208 66,25 4,7 19,66 - - 

P209 69,38 5,01 20,60 - - 

P210 67,04 4,90 19,91 - - 

P211 65,23 4,82 19,38 - - 

P212 64,20 4,78 19,08 - - 

P213 69,12 5,00 20,52 - - 

P214 66,78 4,89 19,83 - - 

P215 65,23 4,82 19,38 - - 

P216 63,94 4,77 19,00 - - 

P217 71,98 4,95 21,35 - - 

P218 71,19 4,92 21,12 - - 

P219 68,84 4,81 20,43 - - 

P220 67,28 4,74 19,97 - - 

P221 64,44 4,62 19,13 - - 

P222 63,93 4,59 18,98 - - 

P223 63,67 4,58 18,91 - - 

P224 63,42 4,57 18,83 - - 

P225 73,03 5,00 21,66 - - 

P226 70,88 4,91 21,03 - - 

P227 71,98 4,91 - 6,99 - 

P228 69,63 4,80 - 6,76 - 

P229 68,07 4,73 - 6,62 - 

P230 67,3 4,7 - 6,54 - 

P231 70,43 5,01 - 6,86 - 

P232 68,09 4,90 - 6,63 - 
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P233 66,28 4,82 - 6,46 - 

P234 65,25 4,78 - 6,36 - 

P235 70,17 5,00 - 6,83 - 

P236 67,83 4,89 - 6,61 - 

P237 66,28 4,82 - 6,46 - 

P238 64,99 4,77 - 6,34 - 

P239 73,03 4,95 - 7,09 - 

P240 72,24 4,92 - 7,01 - 

P241 69,89 4,81 - 6,79 - 

P242 68,33 4,74 - 6,64 - 

P243 65,49 4,62 - 6,37 - 

P244 64,98 4,59 - 6,33 - 

P245 64,72 4,58 - 6,30 - 

P246 64,47 4,57 - 6,27 - 

P247 74,08 5,00 - 7,19 - 

P248 71,93 4,91 - 6,98 - 

P249 72,96 4,91 - - 5,70 

P250 70,61 4,80 - - 5,53 

P251 69,05 4,73 - - 5,41 

P252 68,28 4,7 - - 5,35 

P253 71,41 5,0 - - 5,60 

P254 69,07 4,90 - - 5,43 

P255 67,26 4,82 - - 5,29 

P256 66,23 4,78 - - 5,21 

P257 71,15 5,00 - - 5,59 

P258 68,81 4,89 - - 5,41 

P259 67,26 4,82 - - 5,29 

P260 65,97 4,77 - - 5,19 

P261 74,01 4,95 - - 5,78 

P262 73,22 4,92 - - 5,72 

P263 70,87 4,81 - - 5,55 

P264 69,31 4,74 - - 5,43 

P265 66,47 4,62 - - 5,22 

P266 65,96 4,59 - - 5,178 

P267 65,70 4,58 - - 5,15 

P268 65,45 4,57 - - 5,13 

P269 75,06 5,00 - - 5,86 

P270 72,915 4,91 - - 5,70 

Cobertura com solução ótima de paredes exteriores 

P271 110,93 6,67 32,81 10,69 - 

P272 108,66 6,50 32,14 10,47 - 

P273 107,15 6,39 31,69 10,32 - 

P274 106,40 6,34 31,47 10,25 - 

P275 110,93 6,67 32,81 10,69 - 

P276 108,66 6,50 32,14 10,47 - 

P277 106,90 6,37 31,61 10,29 - 

P278 105,91 6,30 31,32 10,20 - 

P279 110,67 6,65 32,73 10,66 - 

P280 108,40 6,49 32,06 10,44 - 
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P281 106,90 6,37 31,61 10,29 - 

P282 105,66 6,28 31,24 10,17 - 

P283 111,94 6,75 33,11 10,78 - 

P284 111,18 6,69 32,89 10,71 - 

P285 108,91 6,52 32,21 10,48 - 

P286 107,40 6,41 31,76 10,34 - 

P287 104,67 6,21 30,95 10,08 - 

P288 104,17 6,17 30,90 10,05 - 

P289 103,93 6,15 30,04 9,81 - 

P290 103,68 6,14 30,00 9,78 - 

P291 112,96 6,82 33,41 10,89 - 

P292 110,89 6,67 32,80 10,68 - 

P293 115,45 6,52 - - 8,89 

P294 113,16 6,35 - - 8,71 

P295 111,64 6,24 - - 8,59 

P296 110,89 6,18 - - 8,53 

P297 113,50 6,52 - - 8,75 

P298 112,74 6,34 - - 8,68 

P299 111,39 6,22 - - 8,57 

P300 110,39 6,14 - - 8,49 

P301 115,19 6,50 - - 8,87 

P302 112,91 6,33 - - 8,69 

P303 111,39 6,22 - - 8,57 

P304 110,13 6,12 - - 8,47 

P305 114,55 5,1 - - 8,67 

P306 115,70 6,54 - - 8,91 

P307 113,41 6,37 - - 8,73 

P308 111,89 6,26 - - 8,61 

P309 109,13 6,05 - - 8,23 

P310 108,64 6,01 - - 8,15 

P311 108,39 5,99 - - 8,09 

P312 108,14 5,97 - - 8,00 

P313 117,5 13,35 - - 9,05 

P314 115,41 13,05 - - 8,89 

Vãos envidraçados com solução ótima de paredes exteriores 

P315 113,97 7,77 33,80 12,57 - 

P316 112,88 7,92 33,50 12,51 - 

P317 112,25 8,00 33,32 12,48 - 

P318 116,06 7,52 34,38 12,68 - 

P319 112,66 7,94 33,43 12,50 - 

P320 112,03 8,08 33,26 12,48 - 

P321 107,01 6,58 31,67 10,32 - 

P322 114,05 7,93 33,84 12,62 - 

P323 110,62 8,43 32,89 12,46 - 

P324 110,25 8,53 32,79 12,45 - 

P325 106,46 9,05 31,75 12,26 - 

P326 118,73 7,60 - - 9,24 

P327 117,63 7,73 - - 9,18 

P328 117,00 7,81 - - 9,14 
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P329 120,83 7,37 - - 9,30 

P330 117,41 7,76 - - 8,76 

P331 116,78 7,83 - - 8,70 

P332 113,22 8,29 - - 8,62 

P333 118,79 7,76 - - 9,26 

P334 115,35 8,23 - - 9,07 

P335 114,99 8,32 - - 9,06 

P336 111,18 8,79 - - 8,84 

Vão envidraçados com solução ótima de cobertura 

P337 110,52 4,81 32,52 - - 

P338 109,42 4,95 32,2 - - 

P339 108,79 5,03 32,03 - - 

P340 112,61 4,57 33,09 - - 

P341 109,20 4,98 32,85 - - 

P342 108,57 5,05 32,42 - - 

P343 105,02 5,54 32,13 - - 

P344 111,65 4,77 32,84 - - 

P345 108,21 5,25 31,88 - - 

P346 107,87 5,34 31,79 - - 

P347 104,05 5,83 30,73 - - 

P348 110,78 4,83 - 11,42 - 

P349 109,67 4,96 - 11,36 - 

P350 109,04 5,04 - 11,33 - 

P351 112,86 4,58 - 11,55 - 

P352 109,45 4,99 - 11,36 - 

P353 108,83 5,06 - 11,32 - 

P354 105,27 5,55 - 11,14 - 

P355 111,90 4,79 - 11,52 - 

P356 108,46 5,26 - 11,34 - 

P357 108,12 5,35 - 11,33 - 

P358 104,30 5,84 - 11,14 - 

P359 111,29 4,85 - - 8,41 

P360 110,18 4,98 - - 8,34 

P361 109,55 5,06 - - 8,31 

P362 113,38 4,60 - - 8,53 

P363 110,06 5,01 - - 8,34 

P364 109,34 5,09 - - 8,30 

P365 105,78 5,57 - - 8,10 

P366 112,41 4,81 - - 8,48 

P367 108,96 5,28 - - 8,29 

P368 108,63 5,37 - - 8,28 

P369 104,8 5,85 - - 8,06 

Vãos envidraçados com solução ótima de pavimento térreo 

P370 69,58 5,68 20,73 - - 

P371 68,48 5,81 20,42 - - 

P372 67,85 5,88 20,25 - - 

P373 71,66 5,45 21,31 - - 

P374 68,27 5,83 20,36 - - 

P375 67,64 5,90 20,18 - - 

 Continua na página seguinte   



Anexos 

 

161 
Universidade do Minho 

 Nic Nvc Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

P376 64,1 6,35 19,20 - - 

P377 71,71 5,41 21,32 - - 

P378 68,27 5,83 20,36 - - 

P379 67,94 5,91 20,27 - - 

P380 64,1 6,35 19,20 - - 

P381 70,63 5,68 - 8,04 - 

P382 69,53 5,81 - 7,97 - 

P383 68,9 5,88 - 7,94 - 

P384 72,72 5,45 - 8,16 - 

P385 69,31 5,83 - 7,96 - 

P386 68,69 5,90 - 7,93 - 

P387 65,14 6,35 - 7,73 - 

P388 72,77 5,41 - 8,15 - 

P389 69,31 5,83 - 7,97 - 

P390 68,98 5,91 - 7,96 - 

P391 65,14 6,35 - 7,73 - 

P392 71,60 5,68 - - 5,69 

P393 70,50 5,81 - - 5,63 

P394 69,87 5,88 - - 5,59 

P395 73,69 5,45 - - 5,82 

P396 70,29 5,83 - - 5,62 

P397 69,66 5,90 - - 5,58 

P398 66,11 6,35 - - 5,38 

P399 73,74 5,41 - - 5,81 

P400 70,29 5,83 - - 5,62 

P401 69,95 5,91 - - 5,60 

P402 66,11 6,35 - - 5,38 

Pavimento térreo com solução ótima de vãos envidraçados 

P403 99,91 6,36 29,59 9,65 - 

P404 99,94 6,23 29,58 9,64 - 

P405 99,91 6,36 29,59 9,65 - 

P406 68,05 5,87 20,30 6,72 - 

P407 67,15 5,87 20,04 6,64 - 

P408 66,55 5,87 19,86 6,59 - 

P409 66,18 5,87 19,76 6,55 - 

P410 67,61 5,87 20,17 6,68 - 

P411 67,08 5,87 20,02 6,63 - 

P412 66,63 5,87 19,89 6,59 - 

P413 66,34 5,87 19,80 6,57 - 

P414 66,04 5,87 19,72 6,54 - 

P415 65,66 5,87 19,60 6,51 - 

P416 67,68 5,87 20,19 6,69 - 

P417 67,16 5,87 20,04 6,64 - 

P418 66,71 5,87 19,91 6,60 - 

P419 66,41 5,87 19,82 6,57 - 

P420 66,11 5,87 19,74 6,55 - 

P421 64,10 5,87 19,2 6,51 - 

P422 71,21 5,87 21,21 7,01 - 

P423 104,28 5,82 - - 8,03 
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P424 103,67 5,82 - - 7,98 

P425 104,28 5,82 - - 8,03 

P426 71,66 5,82 - - 5,72 

P427 70,76 5,82 - - 5,65 

P428 70,16 5,82 - - 5,61 

P429 69,78 5,82 - - 5,59 

P430 71,22 5,82 - - 5,69 

P431 70,69 5,82 - - 5,65 

P432 70,24 5,82 - - 5,62 

P433 69,94 5,82 - - 5,60 

P434 69,64 5,82 - - 5,58 

P435 69,27 5,82 - - 5,55 

P436 71,29 5,82 - - 5,69 

P437 70,77 5,82 - - 5,65 

P448 70,32 5,82 - - 5,62 

P449 70,02 5,82 - - 5,60 

P440 69,72 5,82 - - 5,58 

P441 69,27 5,82 - - 5,55 

P442 74,83 5,82 - - 5,94 

Pavimento térreo com solução ótima de cobertura 

P443 98,73 4,58 29,07 - - 

P444 98,12 4,58 28,89 - - 

P445 98,73 4,58 29,07 - - 

P446 66,07 4,58 19,60 - - 

P447 65,17 4,58 19,34 - - 

P448 64,56 4,58 19,17 - - 

P449 64,19 4,58 19,06 - - 

P450 65,63 4,58 19,48 - - 

P451 65,1 4,58 19,32 - - 

P452 64,6 4,58 19,19 - - 

P453 64,3 4,58 19,10 - - 

P454 64,0 4,58 19,01 - - 

P455 63,67 4,58 18,90 - - 

P456 65,70 4,58 19,49 - - 

P457 65,18 4,58 19,34 - - 

P458 64,72 4,58 19,21 - - 

P459 64,45 4,58 19,13 - - 

P460 64,12 4,58 19,04 - - 

P461 63,67 4,58 18,91 - - 

P462 69,25 4,58 20,52 - - 

P463 98,99 4,60 - 9,40 - 

P464 98,39 4,60 - 9,35 - 

P465 98,99 4,60 - 9,40 - 

P466 66,34 4,60 - 6,44 - 

P467 65,43 4,60 - 6,36 - 

P468 64,83 4,60 - 6,31 - 

P469 64,45 4,60 - 6,27 - 

P470 65,89 4,60 - 6,40 - 

P471 65,36 4,60 - 6,36 - 
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P472 64,91 4,60 - 6,32 - 

P473 64,61 4,60 - 6,29 - 

P474 64,31 4,60 - 6,26 - 

P475 63,94 4,60 - 6,23 - 

P476 65,97 4,60 - 6,41 - 

P477 65,44 4,60 - 6,36 - 

P478 64,99 4,60 - 6,33 - 

P479 64,69 4,60 - 6,29 - 

P480 64,39 4,60 - 6,27 - 

P481 63,94 4,60 - 6,23 - 

P482 69,51 4,60 - 6,73 - 

P483 99,50 4,62 - - 7,55 

P484 98,90 4,62 - - 7,51 

P485 99,50 4,62 - - 7,55 

P486 66,85 4,62 - - 5,24 

P487 65,94 4,62 - - 5,17 

S488 65,34 4,62 - - 5,14 

P489 64,96 4,62 - - 5,11 

P590 66,40 4,62 - - 5,21 

P491 65,87 4,62 - - 5,17 

P492 65,42 4,62 - - 5,14 

P493 65,12 4,62 - - 5,12 

P494 64,82 4,62 - - 5,10 

P495 64,45 4,62 - - 5,07 

P496 66,48 4,62 - - 5,22 

P497 65,95 4,62 - - 5,18 

P498 65,50 4,62 - - 5,14 

P499 65,20 4,62 - - 5,12 

P500 64,90 4,62 - - 5,10 

P501 64,45 4,62 - - 5,07 

P502 70,02 4,62 - - 5,46 

Pavimento térreo com solução ótima de paredes exteriores 

P503 100,28 8,61 33,21 9,91 - 

P504 99,68 8,61 33,03 9,86 - 

P505 100,28 8,61 33,21 9,91 - 

P506 68,47 8,61 23,99 7,03 - 

P507 67,61 8,61 23,73 6,95 - 

P508 67,03 8,61 23,56 6,90 - 

P509 66,68 8,61 23,46 6,87 - 

P510 66,69 7,53 23,47 6,77 - 

P511 66,17 7,53 23,32 6,72 - 

P512 65,72 7,53 23,19 6,68 - 

P513 65,42 7,53 23,10 6,65 - 

P514 65,13 7,53 23,01 6,62 - 

P515 64,75 7,53 22,91 6,59 - 

P516 66,77 7,53 23,49 6,77 - 

P517 66,24 7,53 23,33 6,72 - 

P518 65,80 7,53 23,21 6,68 - 

P519 65,50 7,53 23,12 6,66 - 
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 Nic Nvc Equipamento 1 Equipamento 2 Equipamento 3 

P520 65,20 7,53 22,03 6,63 - 

P521 64,75 7,53 19,51 6,59 - 

P522 71,52 6,04 24,87 7,31 - 

P523 105,05 8,50 - - 8,37 

P524 104,46 8,50 - - 8,33 

P525 105,05 8,50 - - 8,37 

P526 73,135 8,50 - - 6,12 

P527 72,26 8,50 - - 6,05 

P528 71,68 8,50 - - 6,01 

P529 71,32 8,50 - - 5,99 

P530 71,43 7,39 - - 5,87 

P531 70,91 7,39 - - 5,83 

P532 70,46 7,39 - - 5,80 

P533 70,16 7,39 - - 5,78 

P534 69,86 7,39 - - 5,73 

P535 69,48 7,39 - - 5,71 

P536 71,51 7,39 - - 5,65 

P537 70,98 7,39 - - 5,84 

P538 70,53 7,39 - - 5,81 

P539 70,23 7,39 - - 5,79 

P540 69,93 7,39 - - 5,77 

P541 69,48 7,39 - - 5,73 

P542 76,2 8,50 - - 6,33 
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Anexo V: Custo global de cada solução de melhoria 
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Paredes exteriores 

S1 9508,51 16,49 36364,75 17121,80 9370,74 45889,75 26647 18896 

S2 10172,80 12,45 35704,16 16821,24 9218,25 45889,41 27006 19403 

S3 10616,82 12,56 35043,58 16519,87 8976,95 45672,96 27149 19606 

S4 11063,16 12,70 34459,76 16254,30 8929,70 45535,62 27330 20006 

S5 11694,99 12,82 34007,07 16048,33 8825,19 45714,88 27756 20533 

S6 16218,65 38,39 36364,75 17121,80 9370,74 52621,79 33379 25628 

S7 16521,34 39,42 35337,23 16653,60 9132,38 51897,99 33214 25693 

S8 16167,75 39,27 36509,33 17187,63 9404,19 52716,36 33395 25611 

S9 16472,65 39,42 35483,30 16720,12 9166,19 51995,37 33232 25678 

S10 16938,70 39,57 36509,33 17187,63 9404,19 53487,6 34166 26382 

S11 18118,88 39,72 35483,30 16720,12 9166,19 53641,9 34879 27325 

S12 4611,98 5,02 38488,60 18196,11 10043,91 43105,6 22813 14661 

S13 4869,33 5,11 36225,16 17155,79 9503,64 41654,35 22030 14378 

S14 5102,40 5,15 35084,46 16633,08 9234,04 40192,01 21741 14342 

S15 5345,18 5,23 34299,23 16273,78 9049,33 39649,63 21624 14400 

S16 5587,96 5,29 33726,39 16011,94 8915,06 39319,63 21605 14508 

S17 4907,98 6,08 37356,38 17674,65 9771,84 42270,45 22589 14686 

S18 5424,08 6,87 35689,70 16910,45 9377,13 41120,65 22341 14808 

S19 5868,37 7,38 34565,96 16395,85 9112,12 40441,71 22272 14988 

S20 8006,07 9,49 34201,51 16229,10 9026,40 42217,08 24245 17042 

Vãos envidraçados 

S21 4218,70 364,39 36340,32 17119,07 9379,30 40923,42 21702 13962 

S22 4214,11 363,11 36017,76 16976,52 9311,97 40594,98 21554 13889 

S23 4225,74 364,54 35833,79 16895,41 9273,90 40424,08 21486 13864 
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S24 2802,97 110,73 36950,06 17388,87 9507,15 39863,77 20303 12421 

S25 2817,44 110,73 35954,44 16948,56 9298,80 38882,61 19877 12227 

S26 2875,05 112,21 35771,47 16867,65 9260,52 38758,74 19855 12248 

S27 3354,59 112,21 34734,97 16412,17 9048,54 38101,78 19779 12415 

S28 4886,55 202,42 36960,53 22480,28 9505,62 42049,51 27569 14595 

S29 4901,02 202,42 35954,44 22052,00 9298,80 41057,88 27155 14402 

S30 4958,63 202,42 35860,71 22070,54 9283,19 41021,77 27232 14444 

S31 5338,17 202,42 34734,97 21952,78 9048,54 40275,57 27493 14589 

Cobertura 

S32 10243,47 38,09 36409,12 17107,51 9322,59 46690,69 27389 19604 

S33 10508,07 40,16 35695,69 16771,78 9139,06 46243,92 27320 19687 

S34 10780,86 42,22 35222,06 16548,88 9017,19 46045,15 27372 19840 

S35 11078,85 44,47 34986,74 16438,13 8956,61 46110,06 27561 20080 

S36 10535,16 40,38 35953,94 16902,25 9220,64 46529,48 27478 19796 

S37 10950,96 43,60 35243,5 16567,91 9037,84 46238,06 27562 20032 

S38 11407,08 47,09 34694,09 16309,41 8896,58 46148,27 27764 20351 

S39 11895,33 52,41 34382,99 16163,06 8816,62 46330,73 28111 20764 

S40 9728,76 33,95 35875,17 16865,27 9200,52 45637,89 26628 18963 

S41 9874,92 35,28 35164,72 16530,93 9017,72 45074,93 26441 18928 

S42 9973,704 36,46 34694,09 16309,41 8896,58 44704,26 26320 18907 

S43 10072,11 37,50 34304,21 16126,08 8796,50 44413,83 26236 18906 

S44 10461,9 178,32 36727,7 17257,32 9404,38 47367,93 27898 20045,00 

S45 9834,15 175,92 36487,89 17144,49 9342,71 46497,97 27155 19353,00 

S46 10063,47 177,69 35774,46 16808,76 9159,18 46015,62 27050 19400,00 

S47 10291,53 179,46 35300,83 16585,87 9037,31 45771,83 27057 19508,00 
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S48 5728,59 142,37 34438,83 16180,32 8815,72 40309,79 22051 14687,00 

S49 5784,03 142,59 34283,77 16107,24 8775,63 40210,4 22034 14702,00 

S50 5830,65 142,82 34205,00 16070,26 8755,51 40178,47 22044 14729,00 

S51 5908,77 143,04 34127,23 16033,47 8735,18 40179,04 22085 14787,00 

S52 10699,59 4,42 37549,32 17910,18 10066,60 48253,34 28614 20771,00 

S53 10781,49 4,42 36887,24 17593,66 9887,87 47673,16 28380 20674,00 

Pavimento térreo 

S54 1975,63 4,42 32801,07 15469,95 8496,56 34776,7 17446 10472,00 

S55 2154,84 4,42 32801,07 34231,90 8429,68 34955,91 36387 10584,52 

S56 2333,81 4,42 32801,07 34231,90 8429,68 35134,88 36566 10763,50 

S67 2530,54 4,42 32801,07 34231,90 8429,68 35331,61 36762 10960,23 

S58 2069,54 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34694,06 36115 10460,00 

S59 2104,59 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34729,11 36150 10495,00 

S60 2138,94 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34763,46 36185 10529,00 

S61 2174,69 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34799,21 36221 10565,00 

S62 2208,10 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34832,63 36254 10598,00 

S63 2277,27 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34901,79 36323 10667,00 

S64 1971,63 4,42 32620,09 15386,22 8452,42 34596,15 17362 10428,00 

S65 1998,50 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34623,02 36044 10388,00 

S66 2024,44 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34648,96 36070 10414,00 

S67 2051,54 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34676,07 36097 10442,00 

S68 2075,15 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34699,67 36121 10465,00 

S69 3073,62 4,42 32620,09 34041,40 8385,54 34753,41 37119 11464,00 

S70 828,28 4,42 32801,07 15469,95 8496,56 33629,65 16299 9325,00 

S71 3155,87 6,93 23032,84 10950,24 6114,07 26195,65 14113 9277,00 

S72 3332,06 6,93 22762,12 10824,98 6048,04 26101,12 14164 9387,00 

S73 3508,01 6,93 22581,14 10741,24 6003,90 26096,1 14256 9519,00 
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S74 3701,72 6,93 22468,97 10689,34 5976,54 26177,64 14398 9685,00 

S75 2871,73 5,91 22899,72 10888,65 6081,60 25777,36 13766 8959,00 

S76 2930,14 5,91 22741,18 10815,29 6042,93 25677,24 13751 8979,00 

S77 2988,56 5,91 22606,57 10753,01 6010,10 25601,04 13747 9005,00 

S78 3046,98 5,91 22516,83 10711,49 5988,21 25569,72 13764 9041,00 

S79 3105,40 5,91 22427,09 10669,96 5966,32 25538,4 13781 9078,00 

S80 3222,00 5,91 22314,91 10618,06 5938,96 25542,82 13846 9167,00 

S81 2773,82 5,91 22922,16 10899,03 6087,07 25701,89 13679 8867,00 

S82 2824,06 5,91 22765,11 10826,37 6048,77 25595,08 13656 8879,00 

S83 2874,06 5,91 22629,01 10763,39 6015,57 25508,98 13643 8896,00 

S84 2923,83 5,91 22539,27 10721,87 5993,68 25469,01 13652 8923,00 

S85 2972,44 5,91 22449,53 10680,35 5971,80 25427,87 13659 8950,00 

S86 3073,62 5,91 22314,91 10618,06 5938,96 25394,44 13698 9018,00 

S87 2712,4 6,25 23982,59 11389,69 6345,71 26701,2 14108 9064,00 
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Anexo VI: Custo global de cada pacote de melhoria 
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Paredes exteriores com solução ótima do vão envidraçado 

P1 12762,51 128,71 35602,46 16724,35 - 48493,67 29616 - 

P2 13426,80 124,66 35007,18 16452,94 - 48558,64 30004 - 

P3 13870,82 124,78 33888,92 15943,03 - 47884,51 29939 - 

P4 14317,16 124,91 33505,53 15798,31 - 47947,59 30240 - 

P5 14948,99 125,03 33065,8 15599,68 - 48139,81 30674 - 

P6 19472,65 150,6 35602,46 16724,35 - 55225,71 36348 - 

P7 19775,34 151,63 34186,56 16078,33 - 54113,53 36005 - 

P8 19421,75 151,49 35749,53 16791,07 - 55322,77 36364 - 

P9 19726,65 151,63 34332,63 16144,85 - 54210,92 36023 - 

P10 20192,70 151,78 35749,53 16791,07 - 56094,01 37136 - 

P11 21372,88 151,93 34332,63 16144,85 - 55857,45 37670 - 

P12 7865,98 117,23 37494,98 17681,45 - 45478,19 25665 - 

P13 8123,33 117,32 35199,13 16626,40 - 43994,53 24867 - 

P14 8356,40 117,37 34043,47 16096,78 - 42517,23 24571 - 

P15 8599,18 117,44 33248,27 15733,13 - 41964,89 24450 - 

P16 8841,96 117,5 32666,46 15467,14 - 41625,91 24427 - 

P17 8161,98 118,3 36343,31 17150,99 - 44623,59 25431 - 

P18 8678,08 119,08 34655,7 16377,10 - 43452,86 25174 - 

P19 9122,37 119,6 33517,49 15856,09 - 42759,46 25098 - 

P20 11260,07 121,71 33149,06 15687,76 - 44530,83 27070 - 

 P21 12325,91 128,71 - - 9176,92 - - 21631,54 

P22 12990,20 124,66 - - 9041,51 - - 22156,37 

P23 13434,22 124,78 - - 8874,17 - - 22433,17 

P24 13880,56 124,91 - - 8741 - - 22746,47 
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P25 14512,39 125,03 - - 8638,58 - - 23276 

P26 19036,05 150,6 - - 9176,92 - - 28363,58 

P27 19338,74 151,63 - - 8941,01 - - 28431,39 

P28 18985,15 151,49 - - 9210,52 - - 28347,16 

P29 19290,05 151,63 - - 8960,6 - - 28402,28 

P30 19756,10 151,78 - - 9210,53 - - 29118,41 

P31 20936,28 151,93 - - 8974,83 - - 30063,04 

P32 7429,38 117,23 - - 9833,93 - - 17380,54 

P33 7686,73 117,32 - - 9299,15 - - 17103,19 

P34 7919,80 117,37 - - 9032,58 - - 17069,74 

P35 8162,58 117,44 - - 8850,89 - - 17130,91 

P36 8405,36 117,5 - - 8717,77 - - 17240,63 

P37 7725,38 118,3 - - 9563,95 - - 17407,63 

P38 8241,48 119,1 - - 9173,57 - - 17534,13 

P39 8685,77 119,6 - - 8911,8 - - 17717,17 

P40 10823,47 121,70 - - 8827,6 - - 19772,78 

Paredes exteriores com solução ótima de cobertura 

P41 15339,16 159,31 33564,36 - - 49062,83 - - 

P42 16003,45 155,27 32986,53 - - 49145,24 - - 

P43 16447,47 155,39 32266,61 - - 48869,47 - - 

P44 16893,81 155,52 31694,27 - - 48743,59 - - 

P45 17525,64 155,64 31265,01 - - 48946,28 - - 

P46 22049,30 181,21 33564,36 - - 55794,87 - - 

P47 22351,99 182,24 32555,78 - - 55090,01 - - 

P48 21998,40 182,1 33707,44 - - 55887,93 - - 

P49 22303,30 182,24 32911,75 - - 55397,29 - - 

P50 22769,35 182,39 33707,44 - - 56659,18 - - 
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P51 23949,53 182,54 32699,36 - - 56831,43 - - 

P52 10442,63 147,84 35660,79 - - 46251,26 - - 

 P53 10699,98 147,93 33423,26 - - 44271,17 - - 

P54 10933,05 147,98 32317,96 - - 43398,98 - - 

P55 11175,83 148,05 31548,69 - - 42872,57 - - 

P56 11418,62 148,11 30987,31 - - 42554,03 - - 

P57 10738,63 148,90 34550 - - 45437,54 - - 

P58 11254,73 149,69 32911,75 - - 44316,16 - - 

P59 11699,02 150,20 31810,43 - - 43659,66 - - 

P60 13836,72 152,31 31452,97 - - 45442 - - 

P61 15292,54 159,09 - 15815,48 - - 31267,11 - 

P62 15956,83 155,05 - 15552,98 - - 31664,86 - 

P63 16400,85 155,16 - 15225,74 - - 31781,75 - 

P64 16847,19 155,3 - 14965,32 - - 31967,8 - 

P65 17479,02 155,41 - 14770,72 - - 32405,15 - 

P66 22002,69 180,99 - 15815,48 - - 37999,15 - 

P67 22305,38 182,02 - 15356,7 - - 37844,09 - 

P68 21951,78 181,87 - 15880,62 - - 38014,27 - 

P69 22256,68 182,02 - 15521,18 - - 37959,88 - 

P70 22722,73 182,17 - 15880,62 - - 38785,51 - 

P71 23902,91 182,32 - 15421,53 - - 39506,76 - 

P72 10396,01 147,62 - 16846,11 - - 27389,73 - 

P73 10653,36 147,71 - 15825,77 - - 26626,84 - 

P74 10886,43 147,75 - 15312,87 - - 26347,04 - 

P75 11129,21 147,83 - 14961,48 - - 26238,52 - 

P76 11371,99 147,88 - 14704,3 - - 26224,17 - 

P77 10692,01 148,68 - 16335,33 - - 27176,02 - 

P78 11208,11 149,46 - 15584,39 - - 26941,97 - 
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P79 11652,40 149,98 - 15080,98 - - 26883,37 - 

P80 13790,10 152,09 - 14917,99 - - 28860,19 - 

P81 15237,10 158,87 - - 8667,6 - - 24063,56 

P82 15901,39 154,82 - - 8457,92 - - 24514,14 

P83 16345,41 154,94 - - 8368,86 - - 24869,21 

P84 16791,75 155,08 - - 8288,95 - - 25235,77 

P85 17423,58 155,19 - - 8140,2 - - 25718,97 

P86 21947,24 180,77 - - 8667,6 - - 30795,6 

P87 22249,93 181,8 - - 8435,18 - - 30866,91 

P88 21896,34 181,65 - - 8701,05 - - 30779,04 

P89 22201,24 181,8 - - 8468,63 - - 30851,67 

P90 22667,29 181,94 - - 8701,05 - - 31550,28 

P91 24027,65 182,1 - - 8468,63 - - 32678,38 

P92 10340,57 147,4 - - 9284,05 - - 19772,01 

P93 10597,92 147,49 - - 8754,26 - - 19499,67 

P94 10830,99 147,53 - - 8490,77 - - 19469,28 

P95 11073,77 147,60 - - 8310,48 - - 19531,86 

P96 11316,55 147,66 - - 8179,55 - - 19643,77 

P97 10636,57 148,46 - - 9017,66 - - 19802,7 

P98 11152,67 149,24 - - 8630,72 - - 19932,64 

P99 11596,96 149,76 - - 8371,61 - - 20118,33 

P100 13734,66 151,87 - - 8288,5 - - 22175,03 

Paredes exteriores com solução ótima de pavimento térreo 

P101 12582,13 22,4 21730,61 - - 34335,13 - - 

P102 13246,42 18,35 21079,99 - - 34344,76 - - 

P103 13690,44 18,47 20431,37 - - 34140,28 - - 

P104 14136,78 18,60 19858,03 - - 34013,41 - - 

P105 14768,61 18,72 19412,81 - - 34200,14 - - 
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P106 19292,27 44,29 21730,61 - - 41067,17 - - 

P107 19594,96 45,33 20719,03 - - 40359,32 - - 

P108 19241,37 45,18 21873,69 - - 41160,24 - - 

P109 19546,27 45,33 20862,12 - - 40453,72 - - 

P110 20012,32 45,48 21873,69 - - 41931,49 - - 

P111 21192,51 45,62 20862,12 - - 42100,25 - - 

P112 7685,60 10,93 25032,55 - - 32729,07 - - 

P113 7942,95 11,01 22702,29 - - 30656,26 - - 

P114 8176,02 11,06 21492,3 - - 29679,37 - - 

P115 8418,8 11,13 20710,56 - - 29140,49 - - 

P116 8661,59 11,19 20119,77 - - 28792,54 - - 

P117 7981,60 11,99 23874,9 - - 31868,49 - - 

P118 8497,70 12,77 22147,4 - - 30657,88 - - 

P119 8942 13,29 20985,76 - - 29941,05 - - 

P120 11079,69 15,4 20609,35 - - 31704,44 - - 

P121 12382,58 22,4 - 10766,88 - - 23171,85 - 

P122 13046,87 18,35 - 10198 - - 23263,22 - 

P123 13490,89 18,47 - 9902,17 - - 23411,53 - 

P124 13937,22 18,60 - 9640,75 - - 23596,58 - 

P125 14569,05 18,72 - 9438,24 - - 24026,01 - 

P126 19092,72 44,29 - 10494,91 - - 29631,92 - 

P127 19395,41 45,33 - 10033,13 - - 29473,87 - 

P128 19041,82 45,18 - 10560,73 - - 29647,73 - 

P129 19346,72 45,33 - 10098,96 - - 29491 - 

P130 19812,76 45,48 - 10560,73 - - 30418,97 - 

P131 20992,95 45,62 - 10098,96 - - 31137,53 - 

P132 7486,04 10,93 - 12112,22 - - 19609,19 - 

P133 7743,39 11,01 - 11040,56 - - 18794,97 - 
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P134 7976,46 11,06 - 10498,98 - - 18486,5 - 

P135 8219,25 11,13 - 10127,52 - - 18357,9 - 

P136 8462,03 11,19 - 9857,38 - - 18330,6 - 

P137 7782,05 11,99 - 11578,99 - - 19373,03 - 

P138 8298,15 12,77 - 10786,22 - - 19097,15 - 

P139 8742,44 13,29 - 10253,25 - - 19008,98 - 

P140 10880,14 15,4 - 10080,96 - - 20976,5 - 

P141 12282,33 22,4 - - 5947,73 - - 18252,46 

P142 12946,62 18,35 - - 5796,48 - - 18761,46 

P143 13390,64 18,47 - - 5645,18 - - 19054,29 

P144 13836,98 18,60 - - 5512,69 - - 19368,27 

P145 14468,81 18,72 - - 5409,99 - - 19897,52 

P146 18992,48 44,3 - - 5947,73 - - 24984,5 

P147 19295,16 45,33 - - 5712,08 - - 25052,57 

P148 18941,57 45,18 - - 5980,82 - - 24967,57 

P149 19246,47 45,33 - - 5745,16 - - 25036,96 

P150 19712,52 45,48 - - 5980,82 - - 25738,81 

P151 20892,71 45,62 - - 5745,16 - - 26683,49 

P152 7385,8 10,93 - - 6903,8 - - 14300,53 

P153 7643,15 11,01 - - 6346,6 - - 14000,76 

P154 7876,22 11,06 - - 6067,57 - - 13954,85 

P155 8119 11,13 - - 5876,5 - - 14006,63 

P156 8361,78 11,19 - - 5737,49 - - 14110,46 

P157 7681,81 11,99 - - 6625,17 - - 14318,96 

P158 8197,91 12,77 - - 6214,98 - - 14425,65 

P159 8642,2 13,29 - - 5940,9 - - 14596,39 

P160 10779,89 15,4 - - 5852,27 - - 16647,56 
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Cobertura com solução ótima do vão envidraçado 

P161 13497,47 150,30 35398,05 16621,2 - 49045,83 30269 - 

P162 13762,07 152,37 34667,16 16276,87 - 48581,61 30191 - 

P163 14034,86 154,44 34187,55 16051,2 - 48376,85 30241 - 

P164 14332,85 156,68 33939,77 15934,41 - 48429,3 30424 - 

P165 13789,16 152,59 35398,05 16621,2 - 49339,8 30563 - 

P166 14204,96 155,81 34667,16 16276,87 - 49027,94 30638 - 

P167 14661,08 159,31 34102,3 16010,95 - 48922,69 30831 - 

P168 15149,33 164,63 33778,74 15858,56 - 49092,69 31173 - 

P169 12982,76 146,17 35317,28 16583,03 - 48446,21 29712 - 

P170 13128,92 147,5 34586,9 16239,19 - 47863,32 29516 - 

P171 13227,7 148,68 34102,3 16010,95 - 47478,69 29387 - 

P172 13326,11 149,72 33653,6 15776,02 - 47129,42 29252 - 

P173 13715,9 290,54 35724,11 16774,48 - 49730,55 30781 - 

P174 13088,15 288,14 35479,81 16659,57 - 48856,1 30036 - 

P175 13317,47 289,91 34749,43 16315,73 - 48356,8 29923 - 

P176 13545,53 291,68 34263,33 16086,8 - 48100,54 29924 - 

P177 8982,59 254,59 33377,9 15669,88 - 42615,08 24907 - 

P178 9038,03 254,81 33216,86 15594,03 - 42509,7 24887 - 

P179 9080,65 255,03 33138,09 15557,05 - 41308,3 24897 - 

P180 9162,77 255,25 33057,82 15519,37 - 42475,85 24937 - 

P181 13953,59 116,64 36050,66 16928,25 - 50120,89 30998 - 

P182 14035,49 116,64 35398,05 16621,2 - 49550,18 30773 - 

P183 13060,87 150,3 - - 9108,36 - - 22319,53 

P184 13325,47 152,37 - - 8925,55 - - 22403,39 

P185 13598,26 154,44 - - 8804,99 - - 22557,69 

P186 13896,25 156,68 - - 8744,41 - - 22797,35 

P187 13352,56 152,59 - - 9108,36 - - 22613,51 
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P188 13768,36 155,81 - - 8770,38 - - 22694,56 

P189 14224,48 159,31 - - 8784,87 - - 23168,66 

P190 14712,73 164,63 - - 8704,90 - - 23582,26 

P191 12546,16 146,17 - - 9087,66 - - 21779,99 

P192 12692,32 147,5 - - 8905,43 - - 21745,25 

P193 12791,1 148,68 - - 8784,87 - - 21724,65 

P194 12889,51 149,72 - - 8685,15 - - 21724,37 

P195 13279,3 290,54 - - 9189,78 - - 22759,62 

P196 12651,55 288,14 - - 9128,48 - - 22068,16 

P197 12880,87 289,9 - - 8946,25 - - 22117,02 

P198 13108,93 291,68 - - 8824,74 - - 22225,35 

P199 8545,99 254,59 - - 8605,19 - - 17405,77 

P209 8601,43 254,81 - - 8565,68 - - 17421,92 

P201 8648,05 255,03 - - 8545,35 - - 17448,43 

P202 8726,17 255,25 - - 8525,96 - - 17507,38 

P203 13516,99 116,64 - - 9271,56 - - 22905,19 

P204 13598,89 116,64 - - 9108,36 - - 22823,89 

Cobertura com solução ótima de pavimento térreo 

P205 13317,07 44,00 21708,67 - - 34870,24 - - 

P206 13581,67 46,07 20995,23 - - 34622,97 - - 

P207 13854,46 48,13 20521,61 - - 34424,2 - - 

P208 14152,45 50,38 20286,29 - - 34489,11 - - 

P209 13608,76 46,29 21253,49 - - 34908,53 - - 

P210 14024,56 49,51 20543,04 - - 34617,11 - - 

P211 14480,68 53 19993,63 - - 34527,32 - - 

P212 14968,93 58,32 19682,53 - - 34709,78 - - 

P213 12802,36 39,87 21174,72 - - 34016,94 - - 

P214 12948,52 41,2 20464,27 - - 33453,99 - - 
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P215 13047,3 42,38 19993,63 - - 33083,31 - - 

P216 13145,71 43,41 19603,76 - - 32792,88 - - 

P217 13535,5 184,24 22027,25 - - 35746,98 - - 

P218 12907,75 181,83 21787,44 - - 34877,02 - - 

P219 13137,07 183,6 21074,01 - - 34394,68 - - 

P220 13365,13 185,37 20600,38 - - 34150,88 - - 

P221 8802,19 148,28 19738,37 - - 28688,85 - - 

P222 8857,63 148,5 19583,32 - - 28589,46 - - 

P223 8904,25 148,73 19504,55 - - 28557,53 - - 

P224 8982,37 148,95 19426,77 - - 28558,09 - - 

P225 13773,19 10,34 22346,32 - - 36129,85 - - 

P226 13855,09 10,34 21693,71 - - 35559,14 - - 

P227 13117,57 44,00 - 10452,88 - - 23614,45  

P228 13382,17 46,07 - 10117,15 - - 23545,39 - 

P229 13654,96 48,13 - 9894,26 - - 23597,35 - 

P230 13952,95 50,38 - 9783,5 - - 23786,83 - 

P231 13409,26 46,29 - 10247,63 - - 23703,18 - 

P232 13825,06 49,51 - 9913,28 - - 23787,85 - 

P233 14281,18 53 - 9654,79 - - 23988,97 - 

P234 14769,43 58,32 - 9508,43 - - 24336,18 - 

P235 12602,86 39,87 - 10210,64 - - 22853,37 - 

P236 12749,02 41,19 - 9876,3 - - 22666,51 - 

P237 12847,8 42,38 - 9654,79 - - 22544,97 - 

P238 12946,21 43,41 - 9471,45 - - 22461,07 - 

P239 13336 184,24 - 10602,7 - - 24122,93 - 

P240 12708,25 181,83 - 10489,86 - - 23379,94 - 

P241 12937,57 183,6 - 10154,14 - - 23275,31 - 

P242 13165,63 185,37 - 9931,24 - - 23282,24 - 
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P243 8602,69 148,28 - 9525,7 - - 18276,67 - 

P244 8658,13 148,50 - 9452,62 - - 18259,25 - 

P245 8704,75 148,73 - 9415,63 - - 18269,11 - 

P246 8782,87 148,95 - 9378,84 - - 18310,66 - 

P247 13573,69 10,34 - 10753,01 - - 24337,04 - 

P248 13655,59 10,34 - 10445,96 - - 24111,89 - 

P249 13017,27 44,00 - - 5888,4 - - 18949,67 

P250 13281,87 46,07 - - 5704,86 - - 19032,8 

P251 13554,66 48,13 - - 5510,36 - - 19113,15 

P252 13852,65 50,38 - - 5522,42 - - 19425,45 

P253 13308,96 46,29 - - 5786,45 - - 19141,7 

P254 13724,76 49,51 - - 5603,65 - - 19377,91 

P255 14180,88 53 - - 5462,39 - - 19696,27 

P256 14669,13 58,32 - - 5382,42 - - 20109,87 

P257 12502,56 39,87 - - 5766,33 - - 18308,76 

P258 12648,72 41,19 - - 5583,53 - - 18273,44 

P259 12747,5 42,38 - - 5462,39 - - 18252,26 

P260 12845,91 43,41 - - 5362,3 - - 18251,62 

P261 13235,7 184,24 - - 5970,18 - - 19390,12 

P262 12607,95 181,83 - - 5908,52 - - 18698,3 

P263 12837,27 183,6 - - 5724,98 - - 18745,85 

P264 13065,33 185,37 - - 5603,11 - - 18853,81 

P265 8502,39 148,28 - - 5381,53 - - 14032,23 

P266 8557,83 148,5 - - 5341,44 - - 14047,77 

P267 8604,45 148,73 - - 5321,32 - - 14074,5 

P268 8682,57 148,95 - - 5300,99 - - 14132,51 

P269 13473,39 10,36 - - 6052,54 - - 19536,27 

P270 13555,29 10,34 - - 5884,75 - - 19450,38 
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Cobertura com solução ótima de paredes exteriores 

P271 15831,43 43,38 33848,53 16019 - 49723,34 31894 - 

P272 16096,03 45,45 33152,55 15688 - 49294,02 31830 - 

P273 16368,82 47,51 32691,38 15469 - 49107,72 31885 - 

P274 16666,81 49,76 32461,55 15359 - 49178,12 32076 - 

P275 16123,12 45,67 33848,53 16019 - 50017,32 32188 - 

P276 16538,92 48,89 33152,55 15688 - 49740,35 32276 - 

P277 16995,04 52,39 32614,61 15432 - 49662,03 32480 - 

P278 17483,29 57,7 32309,99 15287 - 49850,98 32828 - 

P279 15316,72 39,24 33770,26 15982 - 49126,23 31338 - 

P280 15462,88 40,57 33074,77 15651 - 48578,23 31155 - 

P281 15561,66 41,75 32614,61 15432 - 48218,02 31036 - 

P282 15660,07 42,79 32233,21 15251 - 47936,07 30954 - 

P283 16049,86 183,62 34159,63 16167 - 50393,11 32401 - 

P284 15422,11 181,21 33926,81 16056 - 49530,13 31660 - 

P285 15651,43 182,98 33229,33 15725 - 49063,74 31559 - 

P286 15879,49 184,75 32768,16 15505 - 48832,4 31570 - 

P287 11316,55 147,66 31929,59 15106 - 43393,8 26571 - 

P288 11371,99 147,88 31778,03 14704,3 - 43297,9 26224,17 - 

P289 11418,61 148,1 30987,31 14998 - 42554,03 26565 - 

P290 11496,73 148,33 31627,96 14963 - 43273,02 26608 - 

P291 16287,55 9,72 34472,23 16316 - 50769,49 32613 - 

P292 16369,45 9,72 33836,57 16014 - 50215,73 32393 - 

P293 15345,87 43,25 - - 9173,89 - - 24563,01 

P294 15610,47 45,31 - - 8987,26 - - 24643,04 

P295 15883,26 47,38 - - 8863,49 - - 24794,13 

P296 16181,25 49,62 - - 8802,08 - - 25032,95 

P297 15637,56 45,53 - - 9031,99 - - 24715,08 
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P298 16053,36 48,75 - - 8955,83 - - 25057,94 

P299 16509,48 52,25 - - 8842,95 - - 25404,68 

P300 16997,73 57,57 - - 8761 - - 25816,29 

P301 14831,16 39,11 - - 9152,99 - - 24023,26 

P302 14977,32 40,44 - - 8966,72 - - 23984,47 

P303 15076,1 41,62 - - 8842,95 - - 23960,67 

P304 15174,51 42,66 - - 8740,09 - - 23957,26 

P305 15564,3 183,48 - - 8944,65 - - 24692,43 

P306 14936,55 181,08 - - 9194,22 - - 24311,85 

P307 15165,87 182,85 - - 9007,59 - - 24356,3 

P308 15393,93 184,62 - - 8884,03 - - 24462,58 

P309 10830,99 147,53 - - 8490,77 - - 19469,28 

P310 10886,43 147,75 - - 8618,36 - - 19652,54 

P311 10933,05 147,97 - - 8597,82 - - 19678,84 

P312 11011,17 148,19 - - 8577,28 - - 19736,64 

P313 15801,99 9,58 - - 10108,6 - - 25920,26 

P314 15883,89 9,58 - - 9921,69 - - 25815,16 

Vãos envidraçados com solução ótima de paredes exteriores 

P315 9806,70 369,68 34869,08 18100,82 - 45045,46 28277,2 - 

P316 9802,11 368,4 34555,99 17992,64 - 44726,49 28163,14 - 

P317 9813,75 369,83 34079,86 17045,43 - 44263,44 27229 - 

P318 8390,97 116,02 35469,34 18315,31 - 43976,34 26822,30 - 

P319 8405,44 116,02 34492,67 17969,66 - 43014,13 26491,13 - 

P320 8463,06 117,5 34317,68 17922,85 - 42898,23 26503,40 - 

P321 8842,60 117,5 32666,46 16779,34 - 41625,91 24427,00 - 

P322 10474,55 207,71 34908,47 18158,26 - 45590,73 28840,52 - 

P323 10489,02 207,71 33932,79 17834,58 - 44629,52 28531,31 - 

P324 10546,64 207,71 33830,59 17812,59 - 44584,93 28566,94 - 
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P325 10926,17 207,71 32750,21 17444,27 - 43884,1 28578,15 - 

P326 9321,1 369,55 - - 9537,82 - - 19228,47 

P327 9316,51 368,26 - - 9472,16 - - 19156,93 

P328 9328,15 369,7 - - 9119 - - 18816,85 

P329 7905,37 115,9 - - 9664,21 - - 17685,47 

P330 7919,84 115,9 - - 9459,35 - - 17069,74 

P331 7977,46 117,37 - - 9421,65 - - 17516,47 

P332 8357 117,37 - - 9214,84 - - 17689,2 

P333 9988,95 207,58 - - 9560,03 - - 19756,56 

P334 10003,42 207,58 - - 9362,76 - - 19573,76 

P335 10061,04 207,58 - - 9346,85 - - 19615,47 

P336 10440,57 207,58 - - 9123,52 - - 19771,68 

Vãos envidraçados com solução ótima de cobertura 

P337 10048,7 507,22 33541,92 - - 44098,54 - - 

P338 10044,11 505,93 33224,84 - - 43775,58 - - 

P339 10055,75 507,36 33044,86 - - 43608,67 - - 

P340 8632,97 253,56 34141,19 - - 43028,42 - - 

P341 8647,44 253,56 33163,52 - - 42065,21 - - 

P342 8705,06 255,03 32982,54 - - 41943,33 - - 

P343 9080,60 255,03 31967,98 - - 41307,61 - - 

P344 10716,55 345,25 33874,46 - - 44936,96 - - 

P345 10731,02 345,25 32892,8 - - 43969,77 - - 

P346 10788,64 345,25 32801,56 - - 43936,15 - - 

P347 11168,17 345,25 31707,73 - - 43221,85 - - 

P348 10002,7 506,99 - 16777,65 - - 27287,35 - 

P349 9998,11 505,71 - 16665,1 - - 27168,92 - 

P350 10009,75 507,14 - 16601,83 - - 27118,72 - 

P351 8586,97 253,34 - 16992,95 - - 25833,25 - 
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P352 8601,44 253,34 - 16642,12 - - 25496,9 - 

P353 8659,06 254,81 - 16578,05 - - 25491,92 - 

P354 9038,60 254,81 - 16232,59 - - 25526 - 

P355 10670,55 345,02 - 16921,4 - - 27936,97 - 

P356 10685,02 345,02 - 16585,87 - - 27615,91 - 

P357 10742,64 345,02 - 16565,73 - - 27653,39 - 

P358 11122,17 345,02 - 16183,59 - - 27650,79 - 

P359 9947,30 506,77 - - 8677,67 - - 19131,75 

P360 9942,71 505,49 - - 8612,58 - - 19060,78 

P361 9954,35 506,92 - - 8575,82 - - 19037,09 

P362 8531,57 253,11 - - 8801,97 - - 17586,65 

P363 8546,04 253,11 - - 8605,19 - - 17405,77 

P364 8603,66 254,59 - - 8563,01 - - 17421,26 

P365 8983,20 254,59 - - 8359,08 - - 17596,86 

P366 10615,15 344,8 - - 8754,78 - - 19714,74 

P367 10629,62 344,8 - - 8557,51 - - 19531,93 

P368 10687,24 344,8 - - 8543,43 - - 19575,46 

P369 11066,77 344,8 - - 8319,79 - - 19731,37 

Vãos envidraçados com solução ótima de pavimento térreo 

P370 7292,30 370,3 21382,11 - - 29044,72 - - 

P371 7287,71 369,02 21065,53 - - 28722,26 - - 

P372 7299,35 370,45 20884,55 - - 28554,35 - - 

P373 5876,57 116,64 21981,38 - - 27974,6 - - 

P374 5891,04 116,64 21003,71 - - 27011,39 - - 

P375 5948,66 118,12 20823,73 - - 26890,51 - - 

P376 6328,20 118,12 19808,17 - - 26254,48 - - 

P377 7960,15 208,33 21991,85 - - 30160,33 - - 

P378 7974,62 208,33 21003,71 - - 29186,66 - - 
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P379 8032,24 208,33 20912,97 - - 29153,54 - - 

P380 8411,78 208,33 19808,17 - - 28428,28 - - 

P381 7092,80 370,3 - 11476,33 - - 18939,44 - 

P382 7088,21 369,02 - 11361,48 - - 18818,7 - 

P383 7099,85 370,45 - 11296,71 - - 18767,01 - 

P384 5677,07 116,64 - 11696,8 - - 17490,52 - 

P385 5691,54 116,64 - 11339,2 - - 17147,38 - 

P386 5749,16 118,12 - 11273,63 - - 17140,91 - 

P387 6128,70 118,12 - 10916,89 - - 17163,71 - 

P388 7760,65 208,33 - 11690,26 - - 19659,25 - 

P389 7775,12 208,33 - 11339,2 - - 19322,65 - 

P390 7832,74 208,33 - 11317,45 - - 19358,52 - 

P391 8212,28 208,33 - 10916,89 - - 19337,5 - 

P392 6992,50 370,3 - - 5878,34 - - 13241,14 

P393 6987,91 369,02 - - 5812,46 - - 13169,39 

P394 6999,55 370,45 - - 5775,13 - - 13145,12 

P395 5576,77 116,64 - - 6004,36 - - 11697,78 

P396 5591,24 116,64 - - 5799,65 - - 11507,54 

P397 5648,86 118,12 - - 5761,74 - - 11528,72 

P398 6028,40 118,12 - - 5554,51 - - 11701,02 

P399 7660,35 208,33 - - 6002,833 - - 13871,52 

P400 7674,82 208,33 - - 5799,654 - - 13682,81 

P401 7732,44 208,33 - - 5784,417 - - 13725,18 

P402 8111,98 208,33 - - 5554,51 - - 13874,82 

Pavimento térreo com solução ótima do vão envidraçado 

P403 5229,64 112,21 30520,17 13771 - 35862,02 19112 - 

P404 5225,63 116,64 30516,68 13762 - 35858,95 19104 - 

P405 4082,29 112,51 30520,17 13771 - 34714,96 17965 - 

P406 6409,87 119,15 20940,89 9533 - 27469,92 16062 - 
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P407 6586,06 119,15 20671,67 9375 - 27376,88 16080 - 

P408 6762,01 119,15 20492,19 9335 - 27373,36 16216 - 

P409 6955,73 119,15 20381,51 9287 - 27456,39 16362 - 

P410 6125,73 118,12 20809,27 9475 - 27053,12 15719 - 

P411 6184,15 118,12 20652,23 9406 - 26954,49 15708 - 

P412 6242,57 118,12 20517,62 9346 - 26878,3 15707 - 

P413 6300,98 118,12 20429,37 9308 - 26848,47 15727 - 

P414 6359,40 118,12 20339,63 9268 - 26817,15 15746 - 

P415 6476 118,12 20227,46 9219 - 26821,58 15813 - 

P416 6027,82 118,12 20831,71 9485 - 26977,65 15630 - 

P417 6078,06 118,12 20674,66 9416 - 26870,84 15612 - 

P418 6128,07 118,12 20540,05 9356 - 26786,24 15603 - 

P419 6177,84 118,12 20450,31 9317 - 26746,27 15613 - 

P420 6226,44 118,12 20362,07 9278 - 26706,63 15623 - 

P421 6327,62 118,12 19808,17 9219 - 26254,48 15665 - 

P422 5966,37 118,46 21887,65 9949 - 27972,48 16034 - 

P423 4849,74 112,21 - - 8277,82 - - 13239,78 

P424 4845,73 116,64 - - 8233,32 - - 13195,7 

P425 3645,69 112,51 - - 8277,82 - - 12036,02 

P426 5973,27 119,15 - - 5897,88 - - 11990,31 

P427 6149,46 119,15 - - 5832,22 - - 12100,83 

P428 6325,41 119,15 - - 5788,44 - - 12233,01 

P429 6519,13 119,15 - - 5761,08 - - 12399,36 

P430 5689,13 118,12 - - 5865,78 - - 11673,03 

P431 5747,55 118,12 - - 5827,48 - - 11693,14 

P432 5805,97 118,12 - - 5794,65 - - 11718,73 

P433 5864,38 118,12 - - 5772,76 - - 11755,26 

P434 5922,80 118,12 - - 5750,87 - - 11791,79 
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P435 6039,40 118,12 - - 5723,51 - - 11881,03 

P436 5591,22 118,12 - - 5799,65 - - 11507,54 

P437 5641,46 118,12 - - 5832,95 - - 11592,53 

P438 5691,47 118,12 - - 5800,12 - - 11609,7 

P439 5741,24 118,12 - - 5778,23 - - 11637,59 

P440 5789,84 118,12 - - 5756,34 - - 11664,3 

P441 5891,02 118,12 - - 5723,51 - - 11732,65 

P442 5529,77 118,46 - - 6129,17 - - 11777,39 

Pavimento térreo com solução ótima de cobertura 

P443 7806,3 142,82 29990,7 - - 37939,82 - - 

P444 7802,2 147,25 29809,72 - - 37759,17 - - 

P445 6658,99 143,12 29990,7 - - 36792,8 - - 

P446 8986,57 149,76 20222,47 - - 29358,8 - - 

P447 9162,76 149,76 19951,75 - - 29264,27 - - 

P448 9338,71 149,76 19770,78 - - 29259,25 - - 

P449 9532,43 149,76 19658,6 - - 29340,79 - - 

P450 8702,43 148,73 20089,36 - - 28940,51 - - 

P451 8760,85 148,73 19930,82 - - 28840,39 - - 

P452 8819,27 148,73 19796,2 - - 28764,2 - - 

P453 8877,68 148,73 19706,46 - - 28732,87 - - 

P454 8936,1 148,73 19616,72 - - 28701,55 - - 

P455 9052,7 148,73 19504,55 - - 28705,98 - - 

P456 8604,52 148,73 20111,79 - - 28865,04 - - 

P457 8654,76 148,73 19954,75 - - 28758,23 - - 

P458 8704,77 148,73 19818,64 - - 28672,13 - - 

P459 8754,54 148,73 19728,9 - - 28632,16 - - 

P460 8803,14 148,73 19639,16 - - 28591,03 - - 
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P461 8904,32 148,73 19504,55 - - 28557,53 - - 

P462 8543,07 149,07 21172,22 - - 29864,36 - - 

P463 7759,6 142,6 - 14159,18 - - 22061,38 - 

P464 7755,5 147,03 - 14075,44 - - 21977,97 - 

P465 6612,29 142,89 - 14159,18 - - 20914,36 - 

P466 8939,87 149,54 - 9639,47 - - 18728,88 - 

P467 9116,06 149,54 - 9514,21 - - 18779,81 - 

P468 9292,01 149,54 - 9430,47 - - 18872,02 - 

P469 9485,73 149,54 - 9378,57 - - 19013,83 - 

P470 8655,73 148,5 - 9577,88 - - 18382,11 - 

P471 8714,15 148,5 - 9504,52 - - 18367,17 - 

P4972 8772,57 148,5 - 9442,24 - - 18363,31 - 

P473 8830,98 148,5 - 9400,71 - - 18380,2 - 

P474 8889,4 148,5 - 9359,19 - - 18397,1 - 

P475 9006 148,5 - 9307,29 - - 18461,79 - 

P476 8557,82 148,5 - 9588,26 - - 18294,58 - 

P477 8608,06 148,5 - 9515,59 - - 18272,16 - 

P478 8658,07 148,5 - 9452,62 - - 18259,25 - 

P479 8707,84 148,5 - 9411,09 - - 18267,44 - 

P480 8756,44 148,5 - 9369,57 - - 18274,52 - 

P481 8857,62 148,73 - 9307,29 - - 18313,64 - 

P482 8496,37 148,84 - 10078,91 - - 18724,12 - 

P483 7704,2 142,38 - - 7791,02 - - 15637,59 

P484 7700,1 146,81 - - 7746,88 - - 15593,78 

P485 6556,89 142,67 - - 7791,02 - - 14490,58 

P486 8884,47 149,32 - - 5408,52 - - 14442,31 

P487 9060,66 149,32 - - 5342,49 - - 14552,47 

S488 9236,61 149,32 - - 5298,35 - - 14684,28 
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P489 9430,33 149,32 - - 5270,99 - - 14850,64 

P490 8600,33 148,28 - - 5376,05 - - 14124,67 

P491 8658,75 148,28 - - 5337,39 - - 14144,42 

P492 8717,17 148,28 - - 5304,55 - - 14170 

P493 8775,58 148,28 - - 5282,67 - - 14206,53 

P494 8834 148,28 - - 5260,78 - - 14243,06 

P495 8950,6 148,28 - - 5233,42 - - 14332,3 

P496 8502,42 148,28 - - 5381,53 - - 14032,23 

P497 8552,66 148,28 - - 5343,22 - - 14044,17 

P498 8602,67 148,28 - - 5310,03 - - 14060,98 

P499 8652,44 148,28 - - 5288,14 - - 14088,86 

P500 8701,04 148,28 - - 5266,25 - - 14115,58 

P501 8802,22 148,28 - - 5233,42 - - 14183,92 

P502 8440,97 148,62 - - 5640,17 - - 14229,76 

Pavimento térreo com solução ótima de paredes exteriores 

P503 7563,6 5,286 30855,7 14738,07 - 38424,58 22306,95 - 

P504 7559,6 9,72 30676,22 14655,02 - 38245,53 22224,34 - 

P505 6416,29 5,58 30855,7 14738,07 - 37277,57 21159,94 - 

P506 8743,87 12,23 21340,24 10335,31 - 30096,33 19091,41 - 

P507 8920,06 12,23 21081,48 10215,59 - 30013,77 19147,87 - 

P508 9096,01 12,23 20909,48 10136 - 30017,72 19244,24 - 

P509 9289,73 12,23 20803,29 10086,87 - 30105,24 19388,82 - 

P510 8459,73 11,19 20700,09 9981,26 - 29171,01 18452,18 - 

P511 8518,15 11,19 20543,04 9908,59 - 29072,38 18437,93 - 

P512 8576,57 11,19 20409,93 9847 - 28997,69 18434,76 - 

P513 8634,98 11,19 20320,19 9805,48 - 28966,36 18451,65 - 

P514 8693,4 11,19 20231,94 9764,65 - 28936,54 18469,24 - 

P515 8810 11,19 20119,77 9712,74 - 28940,96 18533,94 - 
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P516 8361,82 11,19 20722,52 9991,64 - 29095,54 18364,65 - 

P517 8412,06 11,19 20565,48 9918,97 - 28988,73 18342,22 - 

P518 8462,07 11,19 20432,36 9857,38 - 28905,62 18330,64 - 

P519 8511,83 11,19 20342,62 9815,86 - 28865,65 18338,89 - 

P520 8560,44 11,19 20252,88 9774,34 - 28824,52 18345,97 - 

P521 8661,62 11,19 20119,77 9712,74 - 28792,54 18385,56 - 

P522 8300,37 11,53 21994,84 10756,76 - 30306,74 19068,66 - 

P523 7078 5,15 - - 8642,13 - - 15725,28 

P524 7074 9,58 - - 8598,72 - - 15682,3 

P525 5930,69 5,45 - - 8642,13 - - 14578,27 

P526 8258,27 12,09 - - 6313,26 - - 14583,63 

P527 8434,46 12,09 - - 6249,42 - - 14695,98 

P528 8610,41 12,09 - - 6207,11 - - 14829,61 

P529 8804,13 12,09 - - 6180,84 - - 14997,06 

P530 7974,13 11,06 - - 6061,52 - - 14046,71 

P531 8032,55 11,06 - - 6023,22 - - 14066,83 

P532 8090,97 11,06 - - 5990,40 - - 14092,41 

P533 8149,38 11,06 - - 5968,5 - - 14128,94 

P534 8207,8 11,06 - - 5946,61 - - 14165,47 

P535 8324,4 11,06 - - 5919,25 - - 14254,71 

P536 7876,22 11,06 - - 6067,00 - - 13954,85 

P537 7926,46 11,06 - - 6028,69 - - 13966,21 

P538 7976,47 11,06 - - 5995,86 - - 13983,39 

P539 8026,24 11,06 - - 5973,97 - - 14011,27 

P540 8074,84 11,06 - - 5952,08 - - 14037,99 

P541 8176,02 11,06 - - 5919,25 - - 14106,33 

P542 7814,77 11,4 - - 6536,88 - - 14363,05 

Legenda:  

- Nível ótimo de rentabilidade 
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