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RESUMO 

A melhoria da eficiência e do desempenho energético, bem como do bem-estar dos ocupantes, 

dos edifícios, é cada vez mais uma preocupação da sociedade. O uso das fontes de energia 

renováveis nos edifícios é também um objetivo definido na legislação a nível europeu. É nesta 

medida que se impôs a análise realizada nesta dissertação de Mestrado, pois é necessário 

integrar os sistemas de energia renovável nos edifícios. 

 

Assim sendo o principal objetivo deste trabalho é perceber a viabilidade de integração de 

sistemas solares, painéis fotovoltaicos e coletores solares, para colmatar primeiramente as 

necessidades de energia para a produção de águas quentes sanitárias e de aquecimento, mas 

também se possível as restantes necessidades energéticas de edifícios residenciais. 

 

Em edifícios multifamiliares, devido à falta de área de cobertura disponível, é necessário 

considerar outros locais para colocar os sistemas solares, como por exemplo a fachada a Sul do 

edifício.  

 

Com este trabalho pode-se verificar que a integração dos sistemas solares é viável, como o 

objetivo de colmatar as necessidades para AQS, aquecimento e ainda disponibilizar energia 

para as restantes componentes, sendo a energia renovável produzida anualmente suficiente para 

tal. Pode-se também verificar que a integração destes sistemas é viável do ponto de vista 

económico, sendo os períodos de retorno, do custo inicial com os sistemas solares, reduzido, 

libertando o orçamento das famílias. A nível nacional contribui para a redução da importação 

de fontes de energia não renováveis (em especial produtos petrolíferos) e das emissões de gases 

com efeito de estufa.  
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Este trabalho abre também a possibilidade destes sistemas tornarem os edifícios 

autossuficientes, sendo a energia renovável produzida numa base anual suficiente para colmatar 

as necessidades energéticas dos edifícios (aquecimento, arrefecimento, produção de águas 

quentes sanitárias, iluminação e eletrodomésticos). No entanto, os custos de um edifício com 

necessidades de energia quase nulas (nZEB) serão superiores aos de um edifício convencional 

(que cumpre os requisitos impostos pela legislação em vigor). 
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ABSTRACT 

Improving the efficiency and energy performance of buildings, as well as the well-being of their 

occupants, is increasingly a concern of society. The use of renewable energy sources in 

buildings is also a goal defined in legislation at European level. It is to this extent that the 

analysis carried out in this dissertation was imposed, since it is necessary to integrate renewable 

energy systems in buildings. 

 

Therefore, the main objective of this work is to understand the viability of integrating solar 

systems, photovoltaic panels and solar collectors, in order to first address the energy needs for 

the production of hot water and heating, but also if possible the remaining energy needs of 

Residential buildings. 

 

In multifamily buildings, due to the lack of available roof area, it is necessary to consider other 

locations to place the solar systems, such as the southern façade of the building. 

 

With this work it can be verified that the integration of solar systems is feasible, as the objective 

of filling the needs for hot water, heating and still make available energy for the remaining 

components, being the renewable energy produced annually enough. It can also be verified that 

the integration of these systems is feasible from an economic point of view, with the return 

periods, from initial cost to solar systems, being reduced, releasing the families budget. At 

national level it contributes to the reduction of imports of non-renewable energy sources 

(especially petroleum products) and greenhouse gas emissions. 

 

This work also opens up the possibility for these systems to make buildings self-sufficient, 

renewable energy being produced on an annual basis sufficient to meet the energy needs of 

buildings (heating, cooling, hot water production, lighting and appliances). However, the costs 

of a building with almost zero energy needs (nZEB) will be higher than those of a conventional 

building (which meets the requirements of current legislation) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enquadramento 

A queima de combustíveis fosseis é uma das maiores fontes de emissões de dióxido de carbono, 

as quais contribuem para o efeito de estufa e para o aquecimento global. Neste contexto, o uso 

de energia provenientes de fontes renováveis torna-se cada vez mais relevante para mitigar estes 

problemas. A escassez de fontes de combustíveis fósseis e o consumo crescente de eletricidade 

também figura entre as razões que justificam a mudança do paradigma energético. A produção 

descentralizada de eletricidade por meio de fontes renováveis permite, além da preservação dos 

recursos naturais, segurança energética e fornecimento sem impactes para o meio ambiente. 

Contribuindo também para uma maior independência energética do país (Marujo et al., 2010). 

 

A nível europeu os edifícios são responsáveis por 40% do consumo global de energia. Em 

Portugal, o parque edificado é responsável por cerca de 30% do consumo global de energia e o 

setor residencial representa 60% do consumo elétrico total do país (Gonçalves, 2010a). 

Depreende-se assim que um dos setores que deve modificar os seus hábitos de consumo 

energético é o setor residencial. 

 

Perante este paradigma, e visto que o consumo energético dos edifícios tem um grande peso no 

quadro geral, é importante estudar as causas que estão na sua base para identificar formas de o 

diminuir. Foi nessa sequência que surgiu a reformulação da Diretiva 2002/91/CE sobre o 

Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD), que agrupa um conjunto de medidas que devem 

ser adotadas pelos Estados Membros, aumentando o nível de exigência da regulamentação, de 

forma a atingir-se, entre outros objetivos, o de que todos os edifícios novos, sejam edifícios 

com necessidades quase nulas de energia (nerly zero Energy Building, nZEB), até 2020 

(European Union, 2002). A EPBD-recast (diretiva 2010/31/EU) estabelece ainda que os 
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requisitos mínimos para o desempenho energético dos edifícios e dos elementos construtivos 

tenham em vista um equilíbrio ótimo em termos de rentabilidade (cost-optimal) dos 

investimentos efetuados e os custos de energia economizadas ao longo do ciclo de vida 

(European Union, 2010; Ferreira, 2012; Lopes, 2012). 

 

Apesar da definição de nZEB não se encontrar ainda estabelecida em todos os Estados 

Membros, conceptualmente aceitou-se ser necessário incidir na redução das necessidades de 

energia. Para além da redução de consumo, do aumento de eficiência dos equipamentos e 

melhoria dos comportamentos, será necessário efetuar um aproveitamento das energias 

endógenas, através da produção de energia proveniente de fontes renováveis (Lopes, 2012). 

 

Em Portugal com o Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, foi transposta para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios que veio reformular o regime 

estabelecido pela Diretiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

dezembro de 2002 (European Union, 2002, 2010; Parlamento Europeu, 2015). 

 

A Diretiva adota ainda a obrigatoriedade da contabilização das necessidades de energia para 

preparação das águas quentes sanitárias, numa ótica de consideração de todos os consumos de 

energia importantes, sobretudo, na habitação, com um objetivo específico de favorecimento da 

utilização dos sistemas de coletores solares ou outras alternativas renováveis (OASRN, 2006). 

A obrigatoriedade da instalação de painéis solares para a produção de água quente sanitária, ou 

outras formas renováveis de energia que captem, numa base anual, energia equivalente à dos 

coletores solares, podendo ser esta utilizada para outros fins que não o do aquecimento de água 

se tal for mais eficiente ou conveniente, abre um amplo mercado para o desenvolvimento das 

energias solares renováveis, que tão subutilizada tem sido, contribuindo para a diminuição da 

poluição e da dependência energética do país. 

 

Apesar desta obrigatoriedade, a questão mais pertinente passa pela integração destes sistemas 

nos edifícios. Este aspeto é extremamente importante para a possibilidade de minimizar o 

impacto estético e para quando a área de cobertura não for suficiente para colocar estes sistemas. 
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Um dos aspetos importantes quando se aborda esta temática é a identificação do tipo e 

localização mais adequados dos sistemas solares para o clima e soluções construtivas 

Portuguesas (Marques, 2014). 

 

1.2  Objetivos 

Perante a necessidade de persecução das metas definidas na EPBD-recast, é preciso melhorar o 

desempenho térmico, reduzir os consumos energéticos e produzir energia renovável. Assim, o 

objetivo desta dissertação é estudar a viabilidade de integrar painéis solares térmicos e painéis 

fotovoltaicos em edifícios de habitação multifamiliares por forma a colmatar as necessidades 

para produção de água quente sanitárias e para aquecimento destes.  

 

Para tal será analisado um caso de estudo, para o qual será estudada a possibilidade de 

integração de sistemas solares térmicos e fotovoltaicos na envolvente do edifício, em três 

localizações distintas, para abordar todo o clima em Portugal. 

 

Isto será realizado através de simulações, pretendendo-se determinar os consumos de energia 

com a integração destes dois sistemas em simultâneo integrados na fachada a Sul, com os dois 

sistemas, mas desta vez com os solares térmicos na fachada a Sul e fotovoltaicos na cobertura 

e apenas com o sistema solar térmico, comparando os seus resultados e analisando a 

possibilidade de alcançar um edifício autossuficiente com vista a alcançar as metas acima 

referidas. 

 

Esta simulação será feita com recurso do programa DesignBuilder que faz a interligação com o 

EnergyPlus.  

 

1.3  Organização da Dissertação 

O presente documento encontra-se organizado em cinco Capítulos, nos quais são apresentados 

os assuntos abordados para o desenvolvimento do trabalho realizado no âmbito da dissertação. 
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O Capítulo 1 – Introdução, de carácter geral, apresenta um breve enquadramento e 

contextualização do tema estudado, a definição dos objetivos da presente Dissertação e 

apresenta também o modo de organização do documento. 

 

O Capítulo 2 – Estado de Arte, mais centralizado no trabalho existente, apresenta as formas de 

integração dos sistemas solares, exemplo da existência deste tipo de integração e ainda uma 

visão do estado do parque habitacional Português. 

 

No Capítulo 3 – Metodologia, onde estão apresentados, para além do caso em estudo, todos os 

procedimentos e critérios adotados ao longo da presente Dissertação e as ferramentas utilizadas 

no âmbito das atividades realizadas, por forma a atingir os objetivos previamente definidos. 

 

No Capítulo 4 – Resultados, são apresentados e discutidos os resultados do trabalho 

desenvolvido.  

 

No Capítulo 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros, são apresentados os objetivos atingidos, 

conclusões pertinentes e perspetivas de desenvolvimentos futuros. 
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2. ESTADO DE ARTE 

Sendo o setor da construção o segundo setor que produz mais CO2, a redução dos consumos 

energéticos é uma das preocupações mais pertinentes hoje em dia e remetendo isto para o 

cumprimento das metas EPBD-recast para 2020 (redução dos consumos energéticos em 20%, 

aumento em 20% da utilização de energias renováveis e redução em 20% das emissões de gases 

de efeito de estufa em relação aos níveis de 1990) e a obtenção de edifícios nZEB – Nearly Zero 

Energy Buildings (edifícios com necessidades quase nulas de energia), e também as metas 

propostas recentemente pela UE para 2030 (aumento para 27% da utilização de energias 

renováveis e redução em 40% das emissões de gases de efeito de estufa em relação aos níveis 

de 1990) é essencial primeiro otimizar a envolvente, por forma a garantir o conforto interior 

dos ocupantes (European Commission, 2010, 2014). Isto consegue-se através, por exemplo, na 

melhoria das características das soluções construtivas, conjugando diferentes materiais que 

junto conferem melhor características térmicas. Como por si só isto não permite alcançar as 

metas descritas acima, depois de otimizar a envolvente é também essencial a instalação e 

integração dos sistemas solares (BARROS, 2012).  

 

Dentro destes sistemas existem duas formas de aproveitar a energia solar, sendo estas a energia 

solar elétrica (através de sistemas solares fotovoltaicos) e a energia térmica (através de sistemas 

solares térmicos). Nos sistemas fotovoltaicos ocorre a transformação da radiação solar em 

energia elétrica, através da criação de uma corrente elétrica pela radiação solar em materiais 

semicondutores. Já a energia solar térmica consiste no aquecimento da água, ou outro fluido, 

pela radiação solar (Portal eco hospedagem, n.d.). 

 

No caso da energia elétrica a radiação solar é transformada em eletricidade através de painéis 

solares que geram uma corrente elétrica. Os painéis utilizados nessa transformação são 

constituídos por células fotovoltaicas que por sua vez são formadas por duas camadas de 

materiais semicondutores (uma camada com carga positiva e outra com carga negativa), que 

durante a insolação geram corrente elétrica (Portal eco hospedagem, n.d.).  
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Quanto à energia solar térmica a superfície do painel solar transforma a luz solar em calor 

aproveitável. Este calor é absorvido pelo fluído que se encontra dentro do painel e é 

transportado com a ajuda de uma bomba, ou por termossifão através de um tubo, onde circula 

um líquido ou gás (não toxico), até ao depósito. Este depósito vai funcionar de forma idêntica 

a um termoacumulador elétrico, mas em vez de utilizar resistências elétricas para aquecer a 

água utiliza o calor do fluído que circula dentro do referido tubo. (Painéis Solares Fotovoltaicos, 

n.d.; Portal Energias - Energias Renováveis, n.d.). 

 

2.1 Formas de Integração 

A integração de painéis fotovoltaicos e de painéis solares térmicos na construção nova oferece 

grande potencialidade energética, sem comprometer o conforto e a estética. Estes sistemas não 

só podem contribuir para uma melhoria estética, como também oferecem uma boa relação 

custo/benefício (Archibald, 1999). Os painéis solares integrados, não devem apenas atender às 

necessidades técnicas, mas também atuar como elemento de construção multifuncional, parte 

da estrutura e como elemento de revestimento (Basnet, 2012). Assim, os sistemas solares num 

edifício têm de ser concebidos como parte integrante do conjunto. Estes sistemas devem ser 

tidos em conta na fase de projeto, e não devem ser tratados como elementos separados que são 

adicionados após o projeto ou a conclusão da construção. Em geral, a integração deve resultar 

da aceitação publica, desempenho térmico e estético e da relação custo/eficácia (Archibald, 

1999; Basnet, 2012). 

 

A prática comum tem sido a instalação de painéis fotovoltaicos e solares térmicos em telhados 

planos e inclinados. Isto é mais comum em áreas próximas da região equatorial, onde a posição 

do sol é geralmente elevada durante todo o ano. Normalmente existem três locais para integrar 

esses sistemas em edifícios. Eles são os telhados, fachadas e elementos de construção, como 

por exemplo guardas de varandas, palas e outros protetores solares (Basnet, 2012). 
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2.1.1 Integração em Coberturas 

A cobertura, é o elemento mais alto de um edifício, e está, em geral, menos sujeito a 

sombreamento, o que beneficia a produção de eletricidade e de energia para aquecimento de 

água ou para aquecimento de espaços, mas um dos objetivos da integração nos telhados é 

melhorar a visão arquitetónica global do edifício, sem afetar a função normal do telhado. Sendo 

esta última a função de proteger o edifício, este mantém a proteção contra a precipitação, resiste 

ao vento e em climas propícios suporta o peso da neve, granizo e gelo. Para além disto este 

funciona ainda como material isolante reduzindo as variações de temperatura (Archibald, 1999; 

Marques, 2014). Usar os painéis como cobertura reduz a quantidade de material de construção 

necessário, o que é favorável para a construção sustentável e pode ajudar a reduzir os custos 

(Basnet, 2012). 

 

É certo que o telhado de um edifício não é tão visível como as fachadas, mas o seu significado 

como expressão arquitetónica é tão importante quanto a do resto do edifício. Como resultado, 

a integração de coletores solares, especialmente no caso de telhado inclinados, irá afetar o 

aspeto visual do edifício. Em concordância com a arquitetura e para evitar sombras, os coletores 

solares não devem competir com outros elementos de construção na superfície do telhado, como 

águas-furtadas, claraboias, chaminés e exaustores (Marques, 2014). 

 

Tem ainda que ser referido que, no caso dos painéis fotovoltaicos, há também a possibilidade 

da utilização de produtos para uso em pequena escala como por exemplo as telhas fotovoltaicas 

(Figura 1) (Basnet, 2012). 
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Figura 1 - Exemplo de telhas fotovoltaicas (Basnet, 2012) 

 

2.1.2 Integração em Fachadas 

A integração nas fachadas é uma solução cada vez mais usual, quando não existe espaço 

suficiente na cobertura para instalar o número necessário de coletores solares e/ou a orientação 

não é adequada. Esta situação acontece maioritariamente em edifícios multifamiliares com um 

elevado número frações ou andares (Basnet, 2012; Marques, 2014). 

 

A integração dos painéis como revestimento em partes opacas do edifício não é mais cara do 

que outros materiais, pois estes desempenham várias funções, nomeadamente: funcionam como 

produtores de eletricidade (PV) e energia para aquecimento de água ou para aquecimento de 

espaços (STC), melhoram o isolamento térmico do edifício, protegem a fachada dos agentes 

climatéricos e são ao mesmo tempo um elemento estrutural da fachada (Basnet, 2012). Além 

disso, contribuem para reduzir perdas de calor porque os coletores apesar dos baixos níveis de 

luz solar no inverno, produzem sempre energia colorífica, reduzindo, assim, a diferença de 

temperatura entre o interior e o exterior do edifício. Esta utilização polivalente dos coletores na 

construção pode resultar numa considerável redução de custos tendo em consideração os 

benefícios que se obtém (Marques, 2014). 

 

No caso dos painéis fotovoltaicos estes podem ser também integrados nas partes envidraçadas 

da fachada. Os módulos fotovoltaicos transparentes ou semitransparentes têm sido 

desenvolvidos para ser utilizados em paredes cortina para controlar a luz do dia, para além da 

produção de energia, o que reduz as cargas de arrefecimento e o brilho (Basnet, 2012). 
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Os painéis fotovoltaicos orientados verticalmente têm baixa produção de eletricidade em 

comparação com painéis inclinados em direção ao sol, principalmente no verão, quando o sol 

está mais alto (Basnet, 2012). Para ultrapassar este problema, as fachadas podem ser inclinadas 

(Figura 2), reduzindo a luz solar direta no verão, mas permitindo o aquecimento solar no 

inverno. 

 

 

Figura 2 - Fachada com painéis fotovoltaicos inclinados (Basnet, 2012) 

 

Já no caso dos coletores solares térmicos a integração em fachadas tem vantagens, 

comparativamente com a integração na cobertura destes sistemas, pois a irradiação da luz do 

sol ao longo do ano é uniforme, devido à sua instalação vertical. Isto é benéfico pois uma grande 

quantidade de irradiação pode ser utilizada, mesmo no inverno, quando há maior procura de 

calor para aquecimento (Archibald, 1999). Em comparação com os sistemas fotovoltaicos, os 

coletores solares térmicos adaptam-se melhor à integração nas fachadas (Basnet, 2012).  

 

2.2 Exemplo de Edifícios onde existe integração de sistemas solares 
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2.2.1 Centro Operacional da Brisa  

O Centro de Coordenação Operacional (CCO) de Carcavelos (Figura 3), pertencente à empresa 

BRISA Autoestradas de Portugal. Este edifício, inaugurado em 2004, tem uma área útil de 800 

m2 e localiza-se no concelho de Cascais, Portugal, a cerca de 80 m de altitude (Figueiredo, 

2013). 

 

 

Figura 3 - Fotografia Panorâmica do lado Sudeste do Edifício CCO (Brisa, n.d.) 

 

Este edifício procura conjugar um elevado desempenho nas condições térmicas interiores com 

um reduzido impacto ambiental. Apresentando então as fachadas exteriores, exceto a fachada 

Norte, revestidas por coletores solares térmicos, aproveitando assim os níveis significativos de 

energia solar disponíveis do local (Brisa, n.d.). Estes coletores podem cumprir assim várias 

funções: alimentação do sistema de aquecimento e arrefecimento, sombreamento da fachada e 

reforço do isolamento térmico e acústico. O edifício utiliza ainda um sistema de arrefecimento 

por ciclo de absorção (de efeito simples) visto que as suas maiores necessidades térmicas são 

de arrefecimento (Figueiredo, 2013).  

 

A presença destes painéis solares no edifício tornou-se num ponto fulcral da arquitetura, 

marcando a sua aparência exterior. De forma a se conseguir uma boa integração desses painéis 

na arquitetura, os painéis instalados nas fachadas Sul, este e oeste são do tipo Concentrador 

Parabólico Composto (CPC). Este tipo de painel possui uma face exterior integralmente em 

vidro, permitindo a conceção de fachadas com exterior em vidro, resultando numa ótima 

integração de painéis solares (Figueiredo, 2013).  
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2.2.2 Sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD) 

A central solar do Edifício Sede da CGD (Figura 4) situado na Av. João XXI, em Lisboa, é a 

maior central do país aplicada num edifício de serviços e a medida mais visível para a redução 

de emissões de CO2, permitindo também a produção de energia que é utilizada para aquecer e 

arrefecer (através de um chiller de absorção) água para sistemas de climatização, instalações 

sanitárias e cozinha do refeitório (Caixa Geral de Depósitos, n.d.). 

 

 

Figura 4 - Edifício Sede da CGD (Caixa Geral de Depósitos, n.d.) 

 

O edifício é composto por 158 coletores integrados em 600 m2 da cobertura do edifício. Os 

painéis solares térmicos captam a energia do sol e transformam-na em calor, permitindo poupar 

até 70% da energia necessária ao aquecimento de águas do edifício. Desde a sua entrada em 

funcionamento em 2008, a central solar produziu cerca de 6.800.000kWh de energia a qual foi 

distribuída entre aquecimento (67%), água quente, sanitária e cozinha (19%) e arrefecimento 

(14%) (Caixa Geral de Depósitos, n.d.). 
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2.2.3 Edifício Solar XXI 

O Edifício Solar XXI (Figura 5) é um edifício situado no Departamento de Energias Renováveis 

do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnológica e Inovação (INETI), construído com o 

principal objetivo de se conceber um edifício de serviços com um baixo consumo de energia, 

integrando tecnologias renováveis (solar térmico e fotovoltaico) e sistemas passivos para 

aquecimento e arrefecimento ambiente (Gonçalves, 2010a). 

 

 

Figura 5 - Edifício Solar XXI (INETI, 2006) 

 

Este projeto contemplava ainda outros objetivos como ser um exemplo, demonstrar a 

promotores, projetistas e construtores de edifícios, que é possível construir edifícios menos 

consumidores de energia sem sobrecustos significativos, bem como, realçar o papel da energia 

solar (térmica e fotovoltaica) nos edifícios, diminuir custos de exploração energética para o 

cidadão e para as empresas e diminuir as emissões de CO2 no setor dos edifícios (INETI, 2006).  

 

Estes objetivos foram cumpridos através da redução das necessidades energéticas para 

aquecimento, arrefecimento e iluminação, integração na fachada de painéis fotovoltaicos para 

produção de energia elétrica e integração de coletores solares térmicos para aquecimento do 

edifício e da utilização de um sistema de arrefecimento através de tubos enterrados no solo 

(INETI, 2006). 
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2.3 Situação do Parque Habitacional Português  

A intensidade da construção habitacional e a grande expressão da construção nova foram duas 

características gerais que marcaram o território nacional, com maior preponderância até ao ano 

de 2003. De uma forma geral, o acréscimo da construção no início da década deveu-se, 

sobretudo, ao crescimento excecional do número de alojamentos. A construção de novos 

alojamentos teve o seu pico em 2001, destacando-se mais claramente nas obras concluídas. Tal 

comportamento deveu-se, em parte, ao aproveitamento de uma conjuntura muito favorável para 

o setor da construção (INE, 2012). Embora o mesmo não se tenha verificado nos últimos anos, 

prevê-se uma melhoria nos próximos anos devido a uma conjuntura novamente mais favorável. 

 

2.3.1 Realidade Portuguesa até 2011 

Em 2011 existiam em Portugal cerca de 3,5 milhões de edifícios, dos quais 87,2% com um 

alojamento e 12,8% com dois ou mais alojamentos (INE & LNEC, 2013). 

 

O parque habitacional português, em 2011, era constituído maioritariamente por edifícios de 

baixa altura. Os edifícios com um e dois pisos representavam 84,9% do total de edifícios. Dos 

restantes edifícios, 9,5% tinham três pisos e 5,6% tinham quatro pisos ou mais. Entre 2001 e 

2011, o crescimento, em termos absolutos, do número de edifícios segundo o número de pisos 

acompanhou aproximadamente a sua distribuição relativa no parque habitacional português. 

Destacou-se o aumento dos edifícios com dois pisos que representou mais de metade do 

aumento total de edifícios. Apesar do reduzido aumento em termos absolutos, os edifícios com 

mais de dois pisos foram os que registaram um aumento relativo mais elevado na última década, 

na ordem dos 20% (Figura 6) (INE & LNEC, 2013). 
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Figura 6 – Número de pisos, em 2011 (INE & LNEC, 2013) 

 

Em 2011, quase metade dos edifícios do País tinha estrutura de betão armado (48,6%) e 

sensivelmente 1/3 dos edifícios tinha estrutura constituída por paredes de alvenaria com placa 

(31,7%). Os restantes edifícios tinham tipos de estrutura menos representativos: paredes de 

alvenaria sem placa (13,6%), paredes de alvenaria de pedra solta ou de adobe (5,3%) e outros 

tipos de estrutura (0,8%). Entre 2001 e 2011 verificou-se um aumento de 77,8% (+753 132) do 

número de edifícios com estrutura de betão armado. O número de edifícios com outros tipos de 

estrutura quase duplicou ao registar um aumento de 92,7% (+14 101), mantendo, contudo, uma 

reduzida representatividade no parque edificado. No mesmo período verificou-se uma 

diminuição do número de edifícios com estrutura em paredes de alvenaria (Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Número de edifícios em função do tipo de estrutura, entre 2001 e 2011 (INE & 

LNEC, 2013) 
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O revestimento das fachadas é maioritariamente composto por reboco tradicional ou marmorite 

(84%). A restante distribuição do revestimento é constituída por pedra (11,6%), ladrilho 

cerâmico ou mosaico (3,8%) e outros revestimentos (0,6%). Entre 2001 e 2011 verificou-se um 

aumento de 52,3% (+1 022 175) do número de edifícios com revestimento exterior das paredes 

em reboco tradicional ou marmorite. No mesmo período verificou-se uma diminuição de 10,7% 

(-49 195) dos edifícios com revestimento em pedra, de -6,6% (-9 399) dos edifícios com 

revestimento em ladrilho cerâmico ou mosaico, e de -16,6% (-4 585) dos edifícios com outros 

tipos de revestimentos (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Número de edifícios segundo o tipo de revestimento exterior, entre 2001 e 2011 

(INE & LNEC, 2013) 

 

A grande maioria dos edifícios do País tinha, em 2011, cobertura inclinada revestida a telhas 

cerâmicas ou de betão (93,1%). A cobertura dos restantes edifícios dividia-se de forma 

aproximadamente equilibrada entre cobertura inclinada revestida a outros materiais (1,8%), 

cobertura mista (inclinada e terraço) (2,1%) e cobertura em terraço (3,0%) (Figura 9). A 

distribuição dos edifícios segundo o tipo de cobertura não se alterou significativamente, entre 

os anos de 2001 a 2011. 
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Figura 9 - Número de edifícios segundo o tipo de cobertura, entre 2001 e 2011 (INE & 

LNEC, 2013) 

 

Existe uma grande diversidade e especificidades regionais nas soluções de aquecimento dos 

alojamentos. Em 2011, quase metade (48,7%) dos alojamentos familiares clássicos, ocupados 

como residência habitual, tinha aquecimento proporcionado através de aparelhos móveis ou 

fixos. As lareiras e os recuperadores de calor eram o tipo de aquecimento disponível em 26,6% 

dos alojamentos. 10,7% dos alojamentos tinha aquecimento central. Os restantes 14,0% dos 

alojamentos não tinham aquecimento disponível (Figura 10). Estes dados variam 

substancialmente de região para região visto que a necessidade de aquecimento é variável.  

 

 

Figura 10 - Tipos de sistemas de aquecimento nos edifícios do parque habitacional, em 2011 

(INE & LNEC, 2013) 
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A eletricidade é a principal fonte de energia para aquecimento dos alojamentos. No entanto, os 

combustíveis sólidos têm tido uma forte expressão em algumas regiões. Assim sendo em 2011, 

pouco mais de metade (53,4%) dos alojamentos clássicos que dispunham de aquecimento, 

utilizavam a eletricidade como principal fonte de energia para aquecimento. Cerca de 1/3 

(34,1%) dos alojamentos utilizavam a madeira, carvão ou outros combustíveis sólidos para o 

mesmo fim. Os combustíveis gasosos eram utilizados com principal fonte de energia para 

aquecimento em 8,6% dos alojamentos. A utilização de combustíveis líquidos e outras fontes 

de energia era menos representativa (Figura 11). Existindo também uma variação de região para 

região. 

 

 

 

Figura 11 - Fontes de Energia utilizadas para Aquecimento, em 2011 (INE & LNEC, 2013) 

 

O arrefecimento das habitações em Portugal, até 2011, quando existe, é feito quase em 

exclusivo por aparelhos de ar condicionado. Em 2011, a grande maioria (89,8%) dos 

alojamentos clássicos, ocupados como residência habitual, não dispunha de ar condicionado. 

No total 407 044 alojamentos clássicos do parque habitacional tinham este equipamento (Figura 

12). 
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Figura 12 - Número de alojamentos familiares clássicos com ar condicionado, em 2011 (INE 

& LNEC, 2013) 

 

Em jeito de conclusão, das temáticas abordadas neste subcapítulo, e tendo em conta a análise 

dos dados referidos acima, no próximo capítulo irá ser feita uma descrição detalhada do edifício 

em estudo.   



 

19 
 

 

 

3. METODOLOGIA 

Para proceder à escolha do caso de estudo é necessário perceber as caraterísticas das habitações 

em Portugal, fazendo uma análise cuidadosa do parque habitacional português (apresentada na 

secção 2.3). Desta forma serão selecionadas as habitações que são mais comuns no país, tendo 

em conta nº de pisos, soluções construtivas, uso de sistemas técnicos, entre outros aspetos. Com 

base nesta informação foi selecionado o caso de estudo utilizado para o desenvolvimento do 

trabalho, cujas características se apresentam na Secção 3.1. Na Secção 3.2 descreve-se, de 

forma breve, as características das metodologias de cálculo e de simulação utilizadas para a 

realização do estudo apresentado. 

 

Para a avaliação das necessidades energéticas do edifício e das mais valias da integração de 

sistemas solares térmicos em edifícios em Portugal foram estudadas três localizações, 

correspondendo a diferentes climas (zonas climáticas) e número de horas de sol. As localizações 

escolhidas foram as cidades de Bragança, Faro e Porto. 

 

3.1 Descrição do Caso de Estudo 

O edifício em estudo é um edifício multifamiliar, com doze frações autónomas, (três de 

tipologia tipo T1, três de tipologia tipo T2 e seis de tipologia tipo T3), composto por 5 pisos 

(rés-do-chão e quatro andares) e sótão (desvão da cobertura), destinado exclusivamente a 

arrumos (Figura 13 a 21). A escolha de um edifício multifamiliar com mais de dois pisos deve-

se ao facto de se prever a continuação do aumento da construção deste tipo deste tipo de 

edifícios.  

 

A nível estrutural, todos os elementos estruturais são compostos por betão armado, sendo que 

todas as lajes de pavimento e cobertura são aligeiradas com 0,23 cm de espessura. 
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A solução construtiva das paredes exteriores passa por uma solução em blocos de betão, pois 

confere melhor resistência, melhores características térmicas e acústicas quando comparado 

com o tijolo cerâmico convencional. Além disso, permite um revestimento térmico pelo 

exterior, que tem vindo a demostrar um desempenho bastante favorável (Santos, Carlos; Matias, 

2006). O isolamento será feito pelo exterior com uma placa de 8cm de Poliestireno Expandido 

(EPS). 

 

 

Figura 13 – Alçado principal do edifício em estudo  
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Figura 14 - Alçado posterior do edifício em estudo 

 

 

Figura 15 - Alçado Norte do edifício em estudo 
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Figura 16 - Alçado Sul do edifício em estudo 

 

 

Figura 17 - Planta da cobertura do edifício em estudo 
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Figura 18 - Corte AB do edifício em estudo 

 

 

Figura 19 - Corte CD do edifício em estudo 
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Figura 20 - Corte EF do edifício em estudo 

 

 

Figura 21 - Corte GH do edifício em estudo 
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Tal como os dados referem, o revestimento das paredes mais usado é o reboco tradicional e não 

havendo nenhuma contraindicação encontrada é este o tipo de revestimento que irá ser utilizado 

no edifício em questão, com apenas uma exceção nas paredes interiores das cozinhas e casas de 

banho, por questões hidrófugas, sendo estas revestidas por um material cerâmico. 

 

A cobertura também seguirá o padrão apresentado, sendo escolhido a telha cerâmica 

convencional, à exceção de uma pequena parte em cobertura plana onde se utilizará um 

revestimento adequado, nomeadamente gravilha, seixo ou brita. Quanto ao isolamento desta, 

será mais uma vez pelo exterior, com placa de Poliestireno Extrudido (XPS) de 8 cm, seguido 

de um sistema de impermeabilização. Todas as coberturas (exteriores e interiores) contemplam 

um teto falso com uma caixa de ar de 0,19 m e gesso cartonado de 0,013 m.  

 

À semelhança da cobertura também o piso térreo terá um isolamento de Poliestireno Extrudido 

(XPS) de 8 cm. Neste o revestimento interior seguirá o padrão das paredes interiores, ou seja, 

nas divisões da cozinha e casas de banho, por questões de hidrófugas, será revestido por um 

material cerâmico e nas restantes divisões por soalho. 

 

Os vão envidraçados serão simples, sem quadricula, com caixilharia metálica com corte 

térmico, giratória, fixa ou de correr, com vidro duplo incolor de 5 mm em ambas as faces com 

lamina de ar de 12 mm e proteção exterior com estore enrolável de réguas horizontais metálicas 

ou plásticas de cor clara e cortina muito transparente no interior (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Fatores solares dos vãos envidraçados 

Envidraçado 
Geral 

gTvc g˔,vi g100% 

0,04 0,75 0,04 
 
 

É de ressalvar que todas as pontes térmicas serão devidamente isoladas e que dentro da 

envolvente interior, assumiu-se alguns casos particulares no que toca às paredes divisórias e 
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pavimentos interiores de espaços úteis e não úteis, que serão devidamente pormenorizados na 

Tabela 2 e 3, assim como todas as restantes soluções construtivas. 

 

Tabela 2 - Soluções construtivas da envolvente exterior 

Solução 
Construtiva 

Elementos 
e λ RD RD TOTAL U 

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2°C) 

Parede 
Exterior 

Rse  0,04 

3,18 0,31 

Argamassa de Regularização 0,02 1,30 0,01 
Poliestireno Expandido (EPS) 0,08 0,04 1,90 
Argamassa de Regularização 0,02 1,30 0,01 

Bloco Térmico 0,25 0,27 1,07 
Argamassa de Reboco 0,02 1,30 0,02 

Rsi  0,13 

Piso Térreo 
Cerâmico 

   

2,43 0,24 

Laje aligeirada bloco leve 0,23 - 0,23 

Argamassa de Regularização 0,02 1,30 0,01 

Poliestireno Extrudido (XPS) 0,08 0,04 2,16 

Argamassa Armada 0,02 1,30 0,02 

Revestimento Cerâmico 0,02 1,30 0,01 

Piso Térreo 
Soalho 

   

2,50 0,24 

Laje aligeirada bloco leve 0,23 - 0,23 

Argamassa de Regularização 0,02 1,30 0,01 

Poliestireno Extrudido (XPS) 0,08 0,04 2,16 

Argamassa Armada 0,02 1,30 0,02 

Soalho 0,02 0,18 0,08 

Pavimento 
sobre 
espaço 

exterior 

Rse  0,04 

1,41 0,71 

Cerâmica vidrada/Grés 
cerâmico 

0,01 1,30 0,00 

Laje de Betão Armado 0,20 2,30 0,09 

Argamassa de Regularização 0,02 1,30 0,02 

Poliestireno Extrudido (XPS) 0,04 0,04 1,08 

Argamassa de Reboco 0,02 1,30 0,02 
Rsi  0,17 
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Tabela 2 - Soluções construtivas da envolvente exterior (continuação) 

Envolvente Exterior 
Solução 

Construtiva 
Elementos 

e λ RD RD TOTAL U 
(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2°C) 

Cobertura 
Plana 

Rse  0,04 

2,83 0,35 

Areia, Gravilha, Seixo, Brita 0,05 2,00 0,03 
Geotêxtil 0,01 - 0,01 

Poliestireno Extrudido (XPS) 0,08 0,04 2,16 
Sistema de 

Impermeabilização 
0,02 - 0,01 

Betão de Enchimento 0,04 1,65 0,02 
Laje aligeirada bloco 

cerâmico 
0,23  0,23 

Caixa de ar 0,19  0,16 
Gesso Cartonado 0,02 0,25 0,06 

Rsi  0,10 
 

 

 

 

 

 

Pontes 
Térmicas 

Planas 
(vigas e 
pilares) 

Rse  0,04 

2,24 0,45 

Argamassa de Reboco 0,02 1,30 0,02 
Argamassa de 
Regularização 

0,02 1,30 0,01 

Poliestireno Expandido 
(EPS) 

0,08 0,04 1,90 

Argamassa de 
Regularização 

0,02 1,30 0,01 

Betão Armado 0,25 2,30 0,11 

Argamassa de Reboco 0,02 1,30 0,02 
Rsi  0,13 

Pontes 
Térmicas 

Planas 
(caixa de 
estore) 

Rse  0,04 

1,63 0,61 

Argamassa de Reboco 0,02 1,30 0,02 
Poliestireno Expandido 

(EPS) 
0,06 0,04 1,43 

Estrutura em aço    

Argamassa de Reboco 0,02 1,30 0,02 
Rsi  0,13 
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Tabela 3 - Soluções construtivas da envolvente interior 

Envolvente Interior 
Solução 

Construtiva 
Elementos 

e λ RD RD TOTAL U 
(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2°C) 

Parede 
Interior 

Rsi  0,13 

0,63 1,59 
Estuque Projetado 0,02 0,40 0,05 
Tijolo de 11 cm 0,11 - 0,27 

Estuque Projetado 0,02 0,40 0,05 
Rsi  0,13 

Pisos 
Intermédios 

sobre 
garagem 

Rsi  0,17 

3,33 0,30 

Revestimento Cerâmico 0,02 1,30 0,01 
Argamassa Armada 0,02 1,30 0,02 

XPS 0,10 0,04 2,70 
Argamassa de Regularização 0,02 1,30 0,01 

Laje aligeirada bloco 
cerâmico 

0,23 - 0,23 

Revestimento de Piso 
(Reboco) 

0,02 1,30 0,02 

Rsi  0,17 

Cobertura 
Interior 

Laje de teto 
sob 

arrumos/ 
desvão 
telhado 

Rsi  0,13 

1,58 0,63 

Poliestireno Extrudido (XPS) 0,04 0,04 1,08 
Laje aligeirada bloco 

cerâmico 
0,23 - 0,23 

Revestimento de Piso 
(Reboco) 

0,02 1,30 0,01 

Rsi  0,13 

Cobertura 
Interior 

Arrumos/ 
Habitação 

Rsi  0,13 

2,08 0,48 

Cerâmica vidrada/Grés 
cerâmico 

0,01 1,30 0,00 

Betão de Enchimento 0,04 1,65 0,02 
Poliestireno Extrudido (XPS) 0,05 0,04 1,35 

Laje aligeirada bloco 
cerâmico 

0,23 - 0,23 

Caixa de ar 0,19 - 0,16 
Gesso Cartonado 0,01 0,25 0,05 

Rsi  0,13 

Cobertura 
Interior 

Habitação/ 
Habitação 
Cerâmico 

Rsi  0,13 

2,09 0,48 

Mosaico Cerâmico 0,02 1,30 0,01 
Betão de Enchimento 0,04 1,65 0,02 

Poliestireno Extrudido (XPS) 0,05 0,04 1,35 
Laje aligeirada bloco 

cerâmico 
0,23 - 0,23 

Caixa de ar 0,19 - 0,16 
Gesso Cartonado 0,01 0,25 0,05 

Rsi  0,13 
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Tabela 3 - Soluções construtivas da envolvente interior (continuação) 

Solução 
Construtiva 

Elementos 
e λ RD RD TOTAL U 

(m) (W/m°C) (m2°C/W) (W/m2°C) 

Cobertura 
interior 

Habitação/ 
Habitação 

Soalho 

Rsi  0,13 

2,16 0,46 

Soalho 0,02 0,18 0,08 
Betão de Enchimento 0,04 1,65 0,02 

Poliestireno Extrudido (XPS) 0,05 0,04 1,35 
Laje aligeirada bloco 

cerâmico 
0,23 - 0,23 

Caixa de ar 0,19 - 0,16 
Gesso Cartonado 0,01 0,25 0,05 

Rsi  0,13 

Portas 
Interiores 

Rsi  0,13 
0,43 2,34 Madeira semi-densa 0,03 0,18 0,17 

Rsi  0,13 

Parede Int. 
Separação 

ENU/ 
Corette 

Rsi  0,13 

2,70 0,37 

Poliestireno Extrudido (XPS) 0,08 0,04 2,16 
Tijolo de 11 cm 0,11 670,00 0,27 

Argamassa de Reboco 0,01 1,30 0,01 
Cerâmica vidrada/Grés 

cerâmico 
0,01 1,30 0,00 

Rsi  0,13 
Parede Int. 
Separação 

ENU-
Garagem, 

Hall de 
Dist. Geral, 

Caixa de 
Escadas, 
Edf. Adj. 

Rsi  0,13 

2,82 0,36 

Argamassa de Reboco 0,01 1,30 0,01 
Tijolo de 11 cm 0,11 670,00 0,27 

Lã de rocha 0,08 0,04 2,00 
Tijolo de 11 cm 0,11 670,00 0,27 

Estuque ou Revest. Cerâmico 0,01 1,30 0,01 

Rsi  0,13 

Parede Int. 
Separação 
ENU-Caixa 
de Elevador 

Rsi  0,13 

1,38 0,73 
Gesso cartonado 0,01 0,25 0,05 
Isolamento MW 0,04 0,04 1,00 
Betão Armado 0,15 2,30 0,07 

Rsi  0,13 

Parede Int. 
Separação 

ENU-
Arrumos 

Rsi  0,13 

0,68 1,47 
Argamassa de Reboco 0,02 1,30 0,02 

Tijolo de 15 cm 0,15 - 0,39 
Argamassa de Reboco 0,02 1,30 0,02 

Rsi  0,13 
 

No que diz respeito ao tipo de aquecimento e às fontes de energia utilizadas para o mesmo e 

sendo este um aspeto negligenciado na construção existente no país e não sendo as soluções 

encontradas até 2011 as mais indicadas, este trabalho não seguirá o padrão comum do parque 
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habitacional português. Assim sendo para o sistema de aquecimento foi prevista a introdução 

de uma bomba de calor com COP (Coefficient of performance) de 4 em cada fração, sendo a 

sua fonte de energia a eletricidade. É ainda de referir que, de acordo com a nova Diretiva sobre 

as Renováveis, REN 2009/28/EC (European Union, 2009), será contabilizado a percentagem 

de energia renovável da bomba de calor. 

 

Para colmatar as necessidades de energia elétrica, tanto da bomba de calor introduzida como 

das restantes necessidades elétricas de cada fração, o edifício vai conter outras formas de captar 

energia renovável, através de painéis fotovoltaicos. Assim como, o recurso a sistemas de 

coletores solares térmicos para a produção de águas quentes sanitárias (AQS) de cada fração 

autónoma.  

 

Não estando prevista a instalação de nenhum sistema de arrefecimento, a ventilação será 

assegurada de forma natural e com grelhas de extração, nas cozinhas e casa de banho, sendo 

cumprido o estipulado na NP 1037-1 (Norma Portugues Homolgada, 2002). 

 

O edifício será implantado num lote de terreno com uma área de 1.140,00 m2. Situado no 

interior de uma zona Urbana. Todas as frações têm um pé direito de 2,60 m e não é previsível 

a existência de obstáculos/edifícios que provoquem sombreamento significativo. É ainda de 

referir que todas as frações possuem uma Inércia Térmica Média. 

 

A fração A é um apartamento tipo T2, orientada a Sul, com uma área útil de 111,8 m2. Composto 

por sala, cozinha, instalações sanitárias, despensa e dois quartos (Figura 22). 

 

A fração B é um apartamento tipo T2, orientada a Norte, com uma área útil de 89,8 m2. 

Composto por sala, cozinha, instalações sanitárias e dois quartos (Figura 22). 
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Figura 22 - Planta fração A e B 

 

A fração C é um apartamento tipo T3, orientada a Sul, com uma área útil de 142,8 m2. Composto 

por sala, cozinha, instalações sanitárias, despensa e três quartos. A fração está confinada, 

superior e inferiormente, entre frações de habitação e o ENU, Garagem A (Figura 23). 

 

A fração D é um apartamento tipo T1, orientada a Este, com uma área útil de 68,3 m2. Composto 

por sala, cozinha, instalações sanitárias, despensa e um quarto. A fração está confinada, superior 

e inferiormente, entre frações de habitação (Figura 23). 

 

A fração E é um apartamento tipo T2, orientada a Oeste, com uma área útil de 90,5 m2. 

Composto por sala, cozinha, instalações sanitárias e dois quartos. A fração está confinada, 

superior e inferiormente, entre frações de habitação, mas maioritariamente sobre os ENU’s, 

Garagem B, I e H. (Figura 23). 

N 
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Figura 23 - Planta frações C, D e E 

 

A fração F é um apartamento tipo T3, orientada a Sul, com uma área útil de 142,8 m2. Composto 

por sala, cozinha, instalações sanitárias, despensa e três quartos. A fração está confinada, 

superior e inferiormente, entre frações de habitação (Figura 24). 

 

A fração G é um apartamento tipo T1, orientada a Este, com uma área útil de 68,3 m2. Composto 

por sala, cozinha, instalações sanitárias, despensa e um quarto. A fração está confinada, superior 

e inferiormente, entre frações de habitação (Figura 24). 

 

A fração H é um apartamento tipo T2, orientada a Oeste, com uma área útil de 66,4 m2. 

Composto por sala, cozinha, instalações sanitárias e dois quartos. A fração está confinada, 

superior e inferiormente, entre frações de habitação (Figura 24). 

N 
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Figura 24 - Planta frações F, G e H 

 

A fração I é um apartamento tipo T3, orientada a Sul, com uma área útil de 142,8 m2. Composto 

por sala, cozinha, instalações sanitárias, despensa e três quartos. A fração está confinada, 

superior e inferiormente, entre frações de habitação (Figura 25). 

 

A fração J é um apartamento tipo T3, orientada a Norte, com uma área útil de 145,9 m2. 

Composto por sala, cozinha, instalações sanitárias, despensa e três quartos. A fração está 

confinada, superior e inferiormente, entre frações de habitação (Figura 25). 

 

N 
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Figura 25 - Planta frações I e J 

 

A fração K é um apartamento tipo T3, orientada a Sul, com uma área útil de 143,3 m2. Composto 

por sala, cozinha, instalações sanitárias, despensa, arrumos e três quartos. A fração está 

confinada, superior e inferiormente, entre frações de habitação (Figura 26). 

 

A fração L é um apartamento tipo T3, orientada a Norte, com uma área útil de 146,3 m2. 

Composto por sala, cozinha, instalações sanitárias, despensa, arrumos e três quartos. A fração 

está confinada, superior e inferiormente, entre frações de habitação (Figura 26). 

N 
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Figura 26 - Planta frações K e L 

 

3.2 Clima e Localização do Edifício 

Para a escolha dos climas e localizações do edifício, foi realizada primeiramente uma análise 

global do clima português, onde se destacaram estas três cidades, por terem climas distintos, 

sendo estas: Bragança, Faro e Porto. Neste subcapítulo irá realizar-se uma análise mais 

detalhada destes três climas e suas características.  

 

O Distrito de Bragança localiza-se no Norte do país, faz parte da terceira Nomenclatura das 

Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS III): Alto Trás-os-Montes, com uma latitude 

e longitude de 41.6ºN e 7.1ºW, respetivamente, a uma altitude de referência de 680 m.  Em 

Bragança a temperatura média é de 11,6ºC e a pluviosidade média anual de 744 mm. O mês 

mais seco é agosto com 14 mm de precipitação e com uma média de 100 mm, no mês de janeiro 

que corresponde ao mês com maior precipitação. Comparado o mês mais seco com o mais 

chuvoso é possível verificar que existe uma diferença de precipitação de 86mm, já as 

temperaturas medias variam 16,4ºC. Com a temperatura média de 20,3ºC, agosto é o mês mais 

quente do ano e com uma temperatura média de 3,9ºC, janeiro é o mês com a temperatura mais 

baixa ao longo do ano (Tabela 4).  

 

N 
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Ao contrário de Bragança, Faro localiza-se no Sul do país, fazendo parte da Nomenclatura das 

Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS III): Algarve, situa-se a uma latitude e 

longitude iguais a 37.3ºN e 8.0ºW, respetivamente, com uma altitude de referencia de 145 m. 

A temperatura média de Faro é 17,2ºC, a pluviosidade média anual é de 501 mm. julho é o mês 

mais seco com 1mm de precipitação e janeiro o de maior precipitação, apresentando uma média 

de 87 mm. O mês mais quente de Faro é agosto com as temperaturas médias a rondar os 23,5ºC. 

Ao longo do ano janeiro com uma temperatura média de 11,9ºC é o mês com a temperatura 

média mais baixa do ano (Tabela 5). 

 

O Porto, tal como Bragança localiza-se no Norte do país, faz parte da Nomenclatura das 

Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS III): Grande Porto, tendo latitudes e 

longitudes, de 41.3ºN e 8.6ºW, com altitude de referencia de 96 m. A temperatura média anual 

no Porto é de 14,4ºC e 1178 mm é o valor da pluviosidade média anual, com 15 mm de 

precipitação no mês de julho, que é o mês mais seco, e 164 mm em dezembro, mês de maior 

precipitação. O mês mais quente do ano é agosto com uma temperatura média de 19,6ºC. Ao 

longo do ano janeiro tem uma temperatura média de 9,1ºC, sendo esta a temperatura mais baixa. 

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e o mês mais chuvoso é de 149 mm, já as 

temperaturas médias variam 10,5ºC durante o ano (Tabela 6). 

 

Tabela 4 - Dados climáticos Bragança 

Estação de aquecimento  
Período: 7,3 meses 

Temperatura média: 5,5 ͦ C 
Graus-dia: 2015  ͦC 

Estação de arrefecimento 
Temperatura média: 21,5 ͦ C 

Zonas de Verão e Inverno 
V2 I3 
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Tabela 5 - Dados climáticos Faro 

Estação de aquecimento  
Período: 4,8 meses 

Temperatura média: 11,3 ͦ C 
Graus-dia: 987  ͦC 

Estação de arrefecimento 
Temperatura média: 23,1 ͦ C 

Zonas de Verão e Inverno 
V3 I1 

 

Tabela 6 - Dados climáticos Porto 

Estação de aquecimento  
Período: 6,2 meses 

Temperatura média: 9,9 Cͦ 
Graus-dia: 1250 ͦC 

Estação de arrefecimento 
Temperatura média: 20,9 Cͦ 

Zonas de Verão e Inverno 
V2 I1 

 

Comparando as três cidades pode-se verificar que, Bragança é a cidade que apresente maiores 

diferenças de temperatura entre o mês mais quente e mais frio, sendo a cidade que apresenta 

temperaturas mais baixas no inverno. Faro apresenta as temperaturas mais elevadas durante o 

Verão e é a menos chuvosa. A cidade do Porto é a mais chuvosa e a que apresenta as 

temperaturas mais uniformes ao longo de todo o ano. 

 

3.3 Avaliação das Necessidades Energéticas 

Para a avaliação das necessidades energéticas do edifício foi utilizada a metodologia de cálculo 

do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH), de acordo com 

o Decreto-Lei n.º118/2013 de 20 de agosto. 

 

O REH tem como base de avaliação o comportamento térmico e a eficiência dos sistemas de 

edifícios de habitação. Esta avaliação é feita através da comparação dos requisitos padrão 

mínimos de qualidade térmica e eficiência energética (esta última inclui os sistemas de 
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climatização, de preparação de água quente sanitária, de iluminação e de aproveitamento de 

energias renováveis) com os valores do edifício em análise (DGEG, 2013). 

 

3.3.1 Preenchimento da folha de cálculo do REH 

Após definidas todas as soluções construtivas de paredes exteriores e interiores, coberturas, 

lajes de pios, vãos de janelas e portas interiores e exteriores e calculados os respetivos 

coeficientes de transmissão térmica, de cada uma destas soluções e inercia térmica de cada 

fração foi aplicada a folha de cálculo em vigor desde 16 de março de 2016, a folha de cálculo 

de avaliação do comportamento térmico e do desempenho energético de edifícios, de acordo 

com o REH (Decreto-Lei n.º118/2013 de 20 de agosto). 

 

Nesta folha de cálculo são inseridos primeiramente dados relativos à localização geográfica 

(localidade, altitude, distância à costa, zona, neste caso zona urbana, entre outros) e 

características do imóvel (o tipo de imóvel, a sua tipologia, tipo de utilização, nº de pisos, 

inercia térmica, entre outros). 

 

Depois de inseridos todos estes dados é feito um levantamento dimensional, onde são inseridas 

todas as divisões do edifício e respetivas áreas e pé direito, para posteriormente ser calculado o 

volume das mesmas.   

 

Em seguida são introduzidas todas as soluções relativas à envolvente exterior, assim como as 

suas características, como por exemplo, o seu coeficiente de transmissão térmica, áreas e outros 

aspetos relevantes.  

 

À semelhança do passo anterior e seguindo o mesmo procedimento, segue-se a envolvente 

interior. Nesta estão inseridas para além da definição dos espaços não-úteis, as soluções 

construtivas das paredes interiores e pontes térmicas planas interiores, coberturas interiores e 

pontes térmicas lineares interiores. 
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Outro aspeto relevante no preenchimento desta folha de cálculo é a ventilação. Nesta fase 

apenas são inseridos os valores das renovações de ar por hora, estimada, mínima, da estação de 

aquecimento e arrefecimento, pois é usada outra ferramenta de cálculo, ferramenta de cálculo 

citada no n.º3, do ponto 12.1, do despacho n.º 15793-K/2013. 

 

Por fim é inserido neste documento informação alusiva aos sistemas técnicos utilizados. No 

edifício em questão, estes são dois sistemas de fontes de energia renovável - energia solar, 

painéis solares térmicos e painéis fotovoltaicos, um sistema fornecido por gás natural, 

esquentador, e ainda um sistema elétrico, bomba de calor.  

 

O aquecimento das águas quentes sanitárias é suportado pelos painéis solares térmicos e quando 

este não for suficiente pelo sistema a gás natural. Utiliza-se a bomba de calor com a função de 

aquecimento e os painéis fotovoltaicos servirão para colmatar as necessidades do quarto 

sistema, a bomba de calor. Para suprir todas as necessidades de aquecimento da bomba de calor, 

a energia renovável tem que ser maior ou igual ao consumo de energia final desta, o que é 

possível verificar em todas as frações. 

 

Para o cálculo da contribuição efetiva destes sistemas foi usado, no caso dos painéis 

fotovoltaicos a plataforma online do PVGis-CMSAF (Figura 27) e no caso dos painéis solares 

térmicos e da bomba de calor foi usado o Software a que se refere o Despacho DGEG 

nº3156/2016 de 1 de março (Figura 28) (PVGIS photovoltaic software, n.d.). 
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Figura 27 - Plataforma online do PVGIS (PVGIS photovoltaic software, n.d.) 
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Figura 28 - Folha de cálculo do DGEG 

 

3.4 Simulação do Edifício através do Software DesignBuilder  

O EnergyPlus é uma ferramenta de simulação de energia para a avaliação do desempenho 

energético de edifícios, desenvolvida pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos 

(DOE), que permite simular os sistemas de aquecimento, arrefecimento, iluminação e 

ventilação, de forma a quantificar o consumo de energia. Tem capacidade de simulação de 

cargas térmicas e consumos numa base horária e sub-horária e por multi-zona. Apesar das suas 

elevadas capacidades, o EnergyPlus usa um código de simulação e construção state-of-the-art 

avançado, o que não permite que este tenha uma interface fácil de manusear, dificultando o 

processo de input e output de dados. (Marques, 2014; Natural Works, n.d.). 

 

O DesignBuilder é a interface mais comum e por isso mais usada, detalhada e avançada para o 

programa de simulação térmica dinâmica EnergyPlus (DesignBuilder, n.d.). A interface do 
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DesignBuilder permite ao utilizador modelar um edifício através da criação de “blocos” que 

são desenhados num espaço 3D, de forma a criar um modelo com características geométricas 

iguais ao edifício real em estudo, permitindo depois proceder à simulação térmica dinâmica 

desse modelo com o EnergyPlus que está incorporado na estrutura do DesignBuilder. Tendo 

este último uma vasta base de dados, ao nível dos materiais de construção, soluções 

construtivas, de sombreamento e iluminação, sistemas AVAC e ainda a interligação com o 

modelo Português de indicadores de eficiência energética (IEE), com o conversor de ficheiros 

climáticos, permite a melhor obtenção de resultados. 

 

3.4.1 Criação do modelo  

Este software permite a importação de ficheiros em formato AutoCad, num formato específico 

ou criando um novo modelo (opção utilizada). Para tal começa-se a criação de um novo projeto 

no programa DesignBuider, onde se introduz o título, a localização e o tipo de análise 

pretendida, sendo esta ultima através do EnergyPlus como referido anteriormente (Figura 29). 

 

 

Figura 29 - Criação do novo projeto 
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Após a introdução destes dados define-se a latitude, a longitude, a altura média em relação ao 

nível do mar e a orientação do edifício (Figura 30). 

 

  

Figura 30 - Introdução de dados relativos à localização e orientação do edifício 

 

O passo seguinte foi a criação, propriamente dita do modelo, com a criação dos pisos através 

da função Building block, até à cobertura (Figura 31). 



 

44 
 

 

Figura 31 - Construção dos pisos através de Building block 

 

Após a criação de todos os pisos, faltava ainda o piso da cobertura que neste caso é composto 

pelo sótão em desvão de cobertura, para tal desenhou-se um Building block, de 0,8 m de altura 

e por outro correspondente à cobertura do anterior. 

 

Por último foi ainda adicionado Component block, para a definição de elementos com as 

varandas (elementos a cor de rosa) (Figura 32). 
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Figura 32 - Representação geométrica do modelo 

 

3.4.2 Identificação das Zonas  

A identificação das zonas e posteriormente a definição das atividades associadas é um aspeto 

com bastante relevância, pois é a partir deste que se obtém determinadas informações sobre o 

espaço, como por exemplo, a sua ocupação, os equipamentos presentes, os períodos de 

ocupação, entre outros dados que serão importantes a quando da quantificação dos ganhos 

térmicos interiores. 

 

As zonas são criadas com a construção das paredes interiores e a sua atividade é atribuída no 

separador Activity, onde estão disponíveis espaços pré-definidos com as respetivas 

características associadas. No entanto após a escolha do espaço podem ser alteradas algumas 

destas caraterísticas, não tendo sido aplicadas neste trabalho, mantendo-se as opções originais, 

do template correspondente ao Residencial space.  

 

Nas Figuras 33 e 34 estão representadas a planta do Rés do Chão do edifício em Bragança, onde 

se pode observar a divisão das zonas e o separador Activity, respetivamente. 
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Figura 33 - Plata com identificação das zonas 

 

 

Figura 34 - Separador Activity 

 

Com a divisão das diferentes zonas do edifício, apareceu a primeira grande dificuldade da 

elaboração deste modelo, pois, por limitação do programa, no máximo este poderia ter 50 zonas 

distintas e o edifício em causa ultrapassaria este valor. Devido a esta facto, a análise do edifício, 

fez-se piso a piso, tendo, no entanto, que se garantir que a envolvente do mesmo era a correta.  
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3.4.3 Definição dos elementos construtivos 

No separador Construction, define-se a constituição dos elementos construtivos, 

nomeadamente, paredes exteriores e interiores, pavimentos, coberturas, portas, entre outros. 

Neste separador, encontram-se soluções já existentes e diversos materiais de construção com 

toda a sua caraterização pré-definida. Podem-se então usar os elementos construtivos já 

existentes nas bibliotecas do programa ou definir, material a material a constituição dos 

elementos.  

 

Na Figura 35 pode-se visualizar o separador da definição das características paredes exteriores, 

assim como todas as suas camadas (materiais) e espessuras. 

 

 

Figura 35 - Separador da constituição das paredes exteriores 
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3.4.4 Definição dos elementos envidraçados  

As características dos vãos envidraçados são um aspeto importante, pois estão diretamente 

relacionados com os ganhos solares e perdas e com as necessidades de arrefecimento e 

aquecimento, no Verão e Inverno, respetivamente. 

 

Assim sendo a definição destes elementos é feita num separador distinto, no Openings, onde é 

possível definir as características dos envidraçados, à semelhança do descrito anteriormente 

para as soluções construtivas dos elementos opacos, nomeadamente o tipo de caixilho, vidro e 

a espessura deste e da sua caixa de ar, caso exista, assim como, o gás que a constitui. 

 

Neste separador foi ainda definido o sistema de proteção solar do envidraçado e as suas 

características (Figura 36). 

 

 

Figura 36 - Separador de definição dos envidraçados 
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3.4.5 Definição do tipo de iluminação 

A definição do tipo de iluminação do edifício em estudo é realizada no separador Lighting. 

Neste separador é possível definir todos os dispositivos presentes no edifício, tendo sido 

consideradas para Portugal as predefinições existentes no software, como se pode verificar na 

Figura 37. 

 

 

Figura 37 - Separador da definição do tipo de iluminação 

 

3.4.6 Definição do Sistema AVAC 

Este é dos pontos mais importantes deste trabalho, onde se incidiu maior atenção e se obteve 

maior aprendizagem. No separador HVAC foi definida zona a zona, todos os requisitos 

correspondentes aos principais parâmetros relativos à ventilação, aquecimento, arrefecimento, 

preparação de AQS, entre outros fatores. 

 

A semelhança dos pontos anteriores também para a modelação do sistema de preparação de 

AQS e aquecimento ambiente o DesignBuilder dispõe de um conjunto de soluções predefinidas, 

no entanto nenhuma destas soluções contempla os dois sistemas em simultâneo. Por isso foi 

necessário adaptar um sistema existente às necessidades do edifício em análise.  
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Foi então selecionado um sistema que continha um circuito para o sistema solar e de 

fornecimento de AQS (Solar assisted DHW). Aquando desta seleção foram também escolhidas 

as zonas que necessitavam destes sistemas, assim como as características que se pretendia para 

o mesmo. A este foi acrescentado ainda um grupo de zonas às quais se associou uma bomba de 

calor que permitirá o aquecimento ambiente. Estando assim satisfeitas as necessidades de AQS 

e aquecimento, no caso das necessidades de arrefecimento irão ser realizadas através da 

ventilação natural e das grelhas de extração nas cozinhas e casa de banho. 

 

Nas figuras seguintes pode-se verificar o sistema escolhido inicialmente (Figura 38) e o seu 

aspeto após a inclusão dos restantes dispositivos (Figura 39). Esta última é o exemplo do 

primeiro andar do edifício situado em Bragança. 

 

 

Figura 38 - Sistema de AVAC inicial 
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Figura 39 - Sistema AVAC final 

 

Depois de definido o sistema, foi necessário atribuir a todas as componentes do sistema as 

características pretendidas, procedimento descrito em seguida. 

 

3.4.6.1 Circuito do Sistema Solar 

O circuito do sistema solar é constituído por um coletor solar, um depósito acumulador, uma 

bomba electrocirculadora, um controlador diferencial entre outros acessórios (Figura 40). Aqui 

foram escolhidos entre a lista que o software dispõe, os coletores solares, sendo estes coletores 

solares planos com cobertura e ainda escolhido o tipo de depósito e a sua capacidade, sendo 

este o pré-definido, alterando apenas a sua capacidade para 300 litros. Em todos os restantes 

elementos manteve-se a definição do programa. 
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Figura 40 - Circuito do sistema solar 

 

Ainda dentro deste circuito desenhou-se no edifício os painéis, sendo a localização destes na 

fachada a Sul, como mostra a Figura 41. Nesta pode-se ver os coletores solares representados a 

amarelo. Após isto atribui-se a cada painel, anteriormente adicionado ao circuito, a sua 

localização. 

 

 

Figura 41 - Localização dos painéis 
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3.4.6.2 Circuito de água quente  

Este circuito é composto por uma caldeira a gás natural, uma bomba electrocirculadora, um 

controlador diferencial e outros acessórios suplementares (Figura 42). 

 

Este sistema no projeto inicial era composto por um esquentador, mas como o software não 

disponha do esquentador pretendido, optou-se por colocar uma caldeira, mas com as mesmas 

características do esquentador selecionado anteriormente. Nos restantes dispositivos manteve-

se as predefinições do programa. 

 

O sistema presentado a cima tem uma função suplementar, ou seja, este sistema só irá funcionar 

quando o sistema solar não for suficiente para colmatar as necessidades de AQS. 

 

 

Figura 42 - Sistema de água quente 
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3.4.6.3 Circuito do Sistema de AQS 

O circuito para AQS é composto por um depósito acumulador, bomba electrocirculadora, 

controlador diferencial, dispositivos que permitam o transporte e fornecimento de água e outros 

acessórios complementares (Figura 43). Todos os equipamentos deste sistema ficarão com as 

predefinições do programa, apenas foi assegurado que o deposito acumulador tivesse uma 

capacidade de 300 litros.  

 

Este sistema tem a função de levar a água à temperatura desejada a todos os compartimentos 

que assim o solicitem. 

 

 

Figura 43 - Circuito do sistema de AQS 

 

3.4.6.4 Sistema de Aquecimento 

O aquecimento ambiente é feito com o apoio de uma bomba de calor elétrica. Para colmatar as 

necessidades energéticas desta, foram colocados painéis fotovoltaicos. Estes encontram-se 

representados na Figura 41 a lilás. À semelhança dos coletores solares este encontra-se em 

grande maioria na fachada a Sul do edifício, nos pisos do primeiro e segundo andar. Por 

incapacidade dimensional da fachada a Sul foi colocado um terceiro painel no telhado de 
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cobertura, em todos os restantes pisos tanto os painéis solares térmicos e fotovoltaicos 

encontram-se na fachada a Sul. 

 

3.4.7 Simulações Dinâmicas 

Uma vez definidos todos os elementos do modelo do edifício em estudo, em todas as suas 

localizações, foi determinado o desempenho deste através do separador Simulation, onde é 

possível discriminar o período de simulação e o tipo de resultados pretendidos. Neste estudo 

foi considerado o período de simulação de 1 de janeiro a 31 de dezembro (Figura 44). 

 

 

Figura 44 - Separador Simulation 

 

Em cada simulação são apresentados através de um relatório final com os dados obtidos, tabelas 

e gráficos resumo, uma análise detalhada do desempenho do edifício, o que permite que de 

forma mais detalhada se realize uma análise do edifício. Para melhor perceção dos resultados 

obtidos nas Figuras 45 a 51 apresenta-se o exemplo referente ao primeiro andar do edifício 

situado em Bragança.  
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Figura 45 - Exemplo do excerto do relatório final 

 

 

Figura 46 - Exemplo dos resultados anuais apresentados em formato de tabela 
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Figura 47 - Exemplo dos resultados anuais apresentados em formato de gráfico 

 

 

Figura 48 - Exemplo dos resultados mensais apresentados em formato de tabela 
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Figura 49 - Exemplo dos resultados mensais apresentados em formato de gráfico 

 

 

Figura 50 - Exemplo dos resultados diários apresentados em formato tabela 
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Figura 51 - Exemplo dos resultados diários apresentados em formato de gráfico 

 

No Capitulo seguinte intitulado Resultados irá apresentar-se os resultados obtidos através da 

metodologia do REH e também vai ser realizada uma análise comparativa dos resultados 

obtidos no DesignBuilder, para melhor compreensão das necessidades energéticas do edifício 

e a vantagem da integração dos painéis solares térmicos e fotovoltaicos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Necessidades energéticas do edifício (REH) 

Introduzidos todos os dados necessários ao cálculo das necessidades nominais anuais de energia 

útil, energia útil para preparação de água quente sanitária, energia produzida pelos sistemas 

renováveis e a exportada proveniente destas mesmas fontes renováveis, de cada fração e 

respetiva localização, é obtido para cada uma a sua classe energética. 

 

Neste ponto é imponente que todos os índices e os requisitos mínimos sejam cumpridos, pois 

não é suficiente ter uma classe energética A ou A+, visto que estas classes energéticas podem 

dever-se somente à forte carga de energia renovável, não sendo o pretendido. 

 

Após verificado o cumprimento de todos os requisitos nas Tabelas 7, 8 e 9 são apresentados os 

resultados obtidos, para cada fração nas diferentes localizações das mesmas, respetivamente 

Bragança, Faro e Porto.  

 

Conclui-se então que as necessidades nominais anuais globais de energia primária das cidades 

de Bragança e Faro são superiores às da cidade do Porto, isto deve-se em grande parte ao facto 

do clima do Porto ser mais ameno, sendo a sua temperatura mais constante ao longo de todo o 

ano do que nas outras cidades em estudo. Verifica-se ainda que Bragança tem maiores 

necessidades de aquecimento e Faro maiores necessidades de arrefecimento. 
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Tabela 7 - Resultados preconizados pela folha de cálculo do REH para a cidade de Bragança 

Bragança Nic Nvc Qa Eren Ntc Ntc/Nt 
Classe 

Energética 
Fração A 71,02 9,62 1783 6861 21,62 0,26 A 
Fração B 81,92 6,82 1783 6861 18,74 0,22 A+ 

Fração C 65,35 10,25 2377 7042 26,11 0,37 A 
Fração D 63,58 10,37 1189 5196 9,85 0,12 A+ 

Fração E 80,81 10,39 1783 6861 20,97 0,26 A 

Fração F 61,54 10,41 2377 7042 23,87 0,34 A 
Fração G 61,96 10,55 1189 5085 10,01 0,12 A+ 

Fração H 76,28 10,71 1189 5918 10,17 0,11 A+ 

Fração I 64,81 10,05 2377 7042 25,60 0,36 A 

Fração J 62,42 9.87 2377 7042 24,34 0,35 A 
Fração K 65,39 9,95 2377 7042 25,96 0,38 A 
Fração L 65,76 9,48 2377 7042 26,16 0,33 A 

 

Tabela 8 - Resultados preconizados pela folha de cálculo do REH para a cidade de Faro 

Faro Nic Nvc Qa Eren Ntc Ntc/Nt 
Classe 

Energética 
Fração A 24,63 17,53 1783 4040 15,60 0,26 A 
Fração B 26,81 14,16 1783 3524 13,63 0,21 A+ 

Fração C 22,36 17,73 2377 4714 16,26 0,24 A+ 

Fração D 20,55 18,55 1189 2355 16,32 0,24 A+ 

Fração E 33,76 18,79 1783 4314 17,01 0,22 A+ 

Fração F 22,30 17,72 2377 4705 16,25 0,24 A+ 

Fração G 20,20 18,64 1189 2332 16,39 0,24 A+ 

Fração H 28,64 17,37 1189 2854 15,35 0,23 A+ 

Fração I 21,26 17,96 2377 4556 16,45 0,27 A 

Fração J 20,93 17,61 2377 4558 16,13 0,27 A 

Fração K 20,48 18,11 2377 4453 16,57 0,28 A 

Fração L 19,73 17,50 2377 4392 16,04 0,27 A 
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Tabela 9 - Resultados preconizados pela folha de cálculo do REH para a cidade do Porto 

Porto Nic Nvc Qa Eren Ntc Ntc/Nt 
Classe 

Energética 
Fração A 34,46 8,33 1783 5009 8,18 0,13 A+ 

Fração B 36,24 6,24 1783 4371 7,03 0,11 A+ 

Fração C 31,29 8,74 2377 5782 9,12 0,17 A+ 

Fração D 30,76 9,09 1189 2978 8,70 0,12 A+ 

Fração E 44,34 8,76 1783 5134 9,02 0.11 A+ 

Fração F 31,06 8,78 2377 5748 9,16 0,17 A+ 

Fração G 34,51 8,39 1189 3234 8,11 0,15 A+ 

Fração H 39,77 7,98 1189 3517 7,81 0,13 A+ 

Fração I 29,69 9,05 2377 5553 9,38 0,17 A+ 

Fração J 28,86 8,88 2377 5513 9,21 0,18 A+ 

Fração K 29,10 9,10 2377 5512 9,42 0,14 A+ 

Fração L 28,01 9,03 2377 5389 9,33 0,14 A+ 

 

O desempenho do edifício em Bragança poderia ser melhorado otimizando a espessura de 

isolamento da zona corrente e as características dos vãos envidraçados, e para todas as 

localizações, mas em especial a de Faro, pode ser melhorada através da otimização dos sistemas 

de sombreamento. Isto deveria ter sido feito, pois primeiro reduzem-se as necessidades 

energéticas, depois selecionam-se sistemas de climatização de elevado rendimento e só depois 

se instalam os sistemas de energia renovável. Como se pretendia fazer a análise com soluções 

correntes mantiveram se as soluções não otimizadas e iguais para todas as localizações. 

 

É ainda importante referir que, a energia renovável em Bragança é maior que nas outras cidades, 

devido aos sistemas terem como principal objetivo colmatar somente as necessidades para a 

produção de AQS e aquecimento e para tal as áreas de painéis é diferente logo a energia 

produzida por estes também. 

 

Fazendo uma análise fração a fração pode-se verificar que as diferenças entre estas são 

mínimas, apesar da diferença de classe energética em algumas situações. Isto deve-se somente 

ao facto de estarem no limite de ambas as classes. 

 

A análise fração a fração é de elevada importância, pois como já foi referido no software 

DesignBuilder não será possível de realizar, mas concluindo-se aqui esta pequena diferença 
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entre frações pode-se fazer a análise seguinte por piso, permitindo ter maior segurança nos 

resultados obtidos. 

 

4.2  Apresentação dos resultados 

No presente subcapítulo serão apesentados os resultados das simulações realizadas ao caso em 

estudo. Estas foram feitas para o período de um ano, por forma a avaliar as necessidades 

energéticas do edifício em questão.  

 

De maneira a fazer uma análise comparativa de diversas situações, foram realizadas três 

simulações distintas, sendo o que as distingue é a incorporação dos sistemas solares, ou seja, 

na primeira simulação, o edifício contempla todos os sistemas solares (coletores solares 

térmicos e painéis fotovoltaicos) na fachada a Sul do edifício (com uma pequena exceção no 1º 

e 2º andares por falta de área disponível na fachada), enquanto que na segunda simulação estão 

novamente inseridos os dois sistemas, mas os coletores solares encontram-se na fachada a Sul 

deste e os painéis fotovoltaicos na cobertura, com uma inclinação de 32 ͦ , igual à da cobertura. 

Na terceira simulação o edifício contempla somente os coletores solares térmicos.  

 

A apresentação dos resultados vai ser realizada seguindo o seguinte padrão, nomeadamente, 

primeiro irão ser apresentados os resultados piso a piso das três simulações distintas e das três 

localizações, Bragança, Faro e Porto, respetivamente. 

 

4.2.1 Resultados Bragança 

Aqui são apresentados todos os consumos de energia utilizados para aquecimento, 

arrefecimento, iluminação, equipamentos, bomba de calor e ainda para AQS, sendo que esta 

última representa apenas o que não é suportado pelos coletores solares térmicos, obtendo-se 

assim, com o somatório destes consumos, a energia total das componentes. A energia total final 

obtém-se através da subtração da energia produzida pelos painéis fotovoltaicos e energia total 

das componentes. 
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Na Tabela 10 são apresentados os resultados após a simulação de todos os andares, na 

localização de Bragança e com a incorporação de todos os sistemas solares (térmicos e 

fotovoltaicos) na fachada a Sul. 

 

Pode-se verificar que os painéis fotovoltaicos reduzem entre 5 a 7% os consumos de energia, 

que representam não só a energia necessária ao funcionamento da bomba de calor como ainda 

disponibiliza alguma energia para as restantes componentes. 

 

Tabela 10 - Resultados obtidos no DesignBuilder de Bragança com a incorporação de todos 

os painéis na fachada a Sul 

Energia Elétrica 
[kWh/m2] RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Aquecimento 66,99 65,84 65,56 64,58 62,00 
Arrefecimento 7,79 10,37 12,08 11,82 12,19 

Iluminação Interior 344,82 218,24 241,80 242,96 246,20 
Equipamentos 310,41 203,31 223,46 222,15 219,63 

Ventoinhas (bomba de 
calor) 

2,23 2,42 2,48 2,44 2,38 

Bomba de calor 0,83 0,59 0,63 0,57 0,56 
AQS 3,14 1,98 2,16 2,12 2,14 

Energia Total das 
componentes 

736,21 506,76 548,17 546,64 545,09 

Energia Produzido 
pelo PV 

38,89 34,35 37,24 31,70 31,61 

Energia Total Final 697,32 468,41 510,93 514,94 513,48 
 

Na Tabela 11 serão apresentados os resultados após a simulação de todos os andares, com a 

localização de Bragança e com a incorporação dos painéis fotovoltaicos na cobertura. 

 

Sendo aplicados na cobertura os painéis fotovoltaicos reduzem novamente entre 5 a 7% os 

consumos totais de energia. Verifica-se, no entanto, que a energia produzida pelos painéis 

fotovoltaicos é maior na cobertura e, embora não seja visível, é necessária menor área de 

painéis, pois a produtividade destes é maior quando aplicados na cobertura.  
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Tabela 11 - Resultados obtidos no DesignBuilder de Bragança com a incorporação dos painéis 

fotovoltaicos na cobertura 

Energia Elétrica 
[kWh/m2] 

RC Andar1 Andar2 Andar3 Andar4 

Aquecimento 66,93 65,75 65,44 64,45 61,88 
Arrefecimento 7,80 10,4 12,11 11,84 12,21 
Luz Interior 344,82 218,24 241,8 242,96 246,2 

Equipamentos 310,41 203,31 223,46 222,15 219,63 

Ventoinhas (bomba de 
calor) 

2,23 2,42 2,48 2,43 2,37 

Bomba de calor 0,83 0,59 0,63 0,57 0,56 
AQS 3,14 1,98 2,16 2,12 2,14 

Energia Total das 
componentes 

736,17 502,69 548,07 546,54 544,98 

Energia Produzido pelo 
PV 

48,04 30,30 32,86 32,63 32,54 

Energia Total Final 688,13 472,39 515,21 513,91 512,44 
 

Na Tabela 12 serão apresentados os resultados após a simulação de todos os andares, com a 

localização de Bragança e com a incorporação apenas dos painéis solares térmicos. 

 

Tabela 12 - Resultados obtidos no DesignBuilder de Bragança com a incorporação apenas dos 

coletores solares térmicos 

Energia Elétrica 
[kWh/m2] RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Aquecimento 66,93 65,74 65,44 64,44 61,86 
Arrefecimento 7,80 10,40 12,12 11,85 12,22 

Iluminação Interior 344,82 218,24 241,8 242,96 246,2 
Equipamentos 310,41 203,31 223,46 222,15 219,63 

Ventoinhas (bomba de 
calor) 

2,23 2,42 2,48 2,43 2,37 

Bomba de calor 0,83 0,59 0,63 0,57 0,56 
AQS 3,14 1,98 2,16 2,12 2,14 

Energia Total Final 736,16 502,69 548,08 546,53 544,98 
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Como era de prever, só com os coletores solares térmicos, a energia total é maior quando 

comparada com as restantes soluções. 

 

 Mais uma vez verifica-se que em Bragança a energia necessária para aquecimento é mais 

elevada do que para arrefecimento, devido aos Invernos rigorosos. 

 

4.2.2 Resultados Faro 

Na Tabela 13 serão apresentados os resultados após a simulação de todos os andares, com a 

localização de Faro e com a incorporação de todos os sistemas solares (térmicos e fotovoltaicos) 

na fachada. 

 

Tabela 13 - Resultados obtidos no DesignBuilder de Faro com a incorporação de todos os 

painéis na fachada 

Energia Elétrica 
[kWh/m2] RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Aquecimento 22,42 20,32 19,47 19,16 18,14 
Arrefecimento 19,98 27,06 31,12 30,3 30,76 

Iluminação Interior 328,57 208,28 230,82 232,57 236,30 
Equipamentos 310,41 203,31 223,46 222,15 219,63 

Ventoinhas (bomba de 
calor) 

1,07 1,28 1,37 1,34 1,32 

Bomba de calor 0,89 0,63 0,68 0,60 0,60 
AQS 3,14 1,98 2,16 2,12 2,14 

Energia Total das 
componentes 

686,47 462,87 509,07 508,25 508,88 

Energia Produzido 
pelo PV 

15,64 15,41 21,39 21,24 21,18 

Energia Total Final 670,83 447,46 487,68 487,01 487,70 

 

De acordo com os resultados apresentados pode-se verificar que os painéis fotovoltaicos 

reduzem entre 2 a 4% os consumos de energia, que à semelhança da cidade de Bragança 
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representa não só a energia necessária ao funcionamento da bomba de calor como ainda 

disponibiliza alguma energia para as restantes componentes. 

 

Na Tabela 14 serão apresentados os resultados após a simulação de todos os andares, com a 

localização de Faro e com a incorporação dos painéis fotovoltaicos na cobertura.  

 

Nos resultados apresentados verifica-se que os painéis fotovoltaicos reduzem entre 4 a 5% os 

consumos de energia, sendo que mais uma vez é assegura não só a energia necessária ao 

funcionamento da bomba de calor como ainda disponibiliza energia para as restantes 

componentes. 

 

Verifica-se que a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos é maior na cobertura e, embora 

não seja visível, é necessária menor área de painéis, pois a produtividade destes painéis é maior 

quando aplicados na cobertura.  

 

Tabela 14 - Resultados obtidos no DesignBuilder de Faro com a incorporação dos painéis 

fotovoltaicos na cobertura 

Energia Elétrica 
[kWh/m2] 

RC Andar1 Andar2 Andar3 Andar4 

Aquecimento 22,39 20,27 19,42 19,11 18,09 

Arrefecimento 19,99 27,1 31,16 30,33 30,82 

Luz Interior 328,57 208,28 230,82 232,57 236,3 

Equipamentos 310,41 203,31 223,46 222,15 219,63 

Ventoinhas (bomba de 
calor) 

1,07 1,28 1,37 1,33 1,32 

Bomba de calor 0,89 0,63 0,68 0,6 0,6 

AQS 3,14 1,98 2,16 2,12 2,14 

Energia Total das 
componentes 

686,47 462,85 509,06 508,23 508,89 

Energia Produzido 
pelo PV 

26,60 25,17 27,29 18,07 18,02 

Energia Total Final 659,87 437,68 481,77 490,16 490,87 
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Na Tabela 15 serão apresentados os resultados após a simulação de todos os andares, com a 

localização de Faro e com a incorporação apenas dos painéis solares térmicos.  

 

Em concordância com a cidade de Bragança verificar-se que sem os painéis fotovoltaicos, o 

consumo total de energia é maior.  

 

Tabela 15 - Resultados obtidos no DesignBuilder de Faro com a incorporação apenas dos 

coletores solares térmicos 

Energia Elétrica 
[kWh/m2] RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Aquecimento 22,38 20,27 19,42 19,11 18,09 
Arrefecimento 20,00 27,1 31,16 30,34 30,83 

Iluminação Interior 328,57 208,28 230,82 232,57 236,3 
Equipamentos 310,41 203,31 223,46 222,15 219,63 

Ventoinhas (bomba de 
calor) 

1,07 1,28 1,37 1,34 1,32 

Bomba de calor 0,89 0,63 0,68 0,6 0,6 
AQS 3,14 1,98 2,16 2,12 2,14 

Energia Total Final 686,45 462,85 509,09 508,24 508,90 
 

4.2.3 Resultados Porto 

Na Tabela 16 serão apresentados os resultados após a simulação de todos os andares, com a 

localização da cidade do Porto e com a incorporação de todos os sistemas solares (térmicos e 

fotovoltaicos) na fachada. 

 

Pode-se verificar que os painéis fotovoltaicos reduzem entre 2 a 5% os consumos de energia, 

que à semelhança das cidades de Bragança e Faro representa não só a energia necessária ao 

funcionamento da bomba de calor como ainda disponibiliza energia para as restantes 

componentes. 
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Tabela 16 - Resultados obtidos no DesignBuilder do Porto com a incorporação de todos os 

painéis na fachada a Sul 

Energia Elétrica 
[kWh/m2] RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Aquecimento 43,79 42,29 41,42 40,76 39,04 
Arrefecimento 3,43 4,59 6,08 5,85 6,19 

Iluminação Interior 350,60 221,73 245,60 246,51 249,64 
Equipamentos 310,41 203,31 223,46 222,15 219,63 

Ventoinhas (bomba de 
calor) 

1,21 1,28 1,30 1,28 1,24 

Bomba de calor 0,84 0,59 0,63 0,57 0,56 
AQS 3,14 1,98 2,16 2,12 2,14 

Energia Total das 
componentes 

713,42 475,77 520,65 519,24 518,44 

Energia Produzido 
pelo PV 

15,64 24,66 21,39 21,24 21,18 

Energia Total Final 697,78 451,11 499,26 498,00 497,26 

 

Na Tabela 17 serão apresentados os resultados após a simulação de todos os andares, com a 

localização da cidade do Porto e com a incorporação dos painéis solares térmicos na fachada a 

Sul e fotovoltaicos na cobertura. ´ 

 

Nos resultados apresentados pode apurar-se que os painéis fotovoltaicos reduzem entre 3 a 5% 

os consumos de energia, mais uma vez assegura não só a energia necessária ao funcionamento 

da bomba de calor como ainda disponibilizam alguma energia para as restantes componentes. 

 

Em concordância com as cidades anteriores, uma vez mais a energia produzida pelos painéis 

fotovoltaicos é maior na cobertura e, embora não seja visível, é necessária menor área de 

painéis, pois a produtividade destes painéis é maior quando aplicados na cobertura. 
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Tabela 17 - Resultados obtidos no DesignBuilder do Porto com a incorporação dos painéis 

fotovoltaicos na cobertura 

Energia Elétrica 
[kWh/m2] RC Andar1 Andar2 Andar3 Andar4 

Aquecimento 43,75 42,21 41,34 40,64 38,93 
Arrefecimento 3,43 4,61 6,1 5,88 6,23 
Luz Interior 350,6 221,73 245,6 246,51 249,64 

Equipamentos 310,41 203,31 223,46 222,15 219,63 

Ventoinhas (bomba de 
calor) 

1,21 1,28 1,3 1,27 1,24 

Bomba de calor 0,84 0,59 0,63 0,57 0,56 
AQS 3,14 1,98 2,16 2,12 2,14 

Energia Total das 
componentes 

713,39 475,71 520,58 519,16 518,36 

Energia Produzido 
pelo PV 

24,02 22,73 24,61 16,32 16,27 

Energia Total Final 689,37 452,98 495,97 502,84 502,09 
 

Na Tabela 18 serão apresentados os resultados após a simulação de todos os andares, com a 

localização da cidade do Porto e com a incorporação apenas dos painéis solares térmicos. 

 

Tabela 18 - Resultados obtidos no DesignBuilder do Porto com a incorporação apenas dos 

coletores solares térmicos 

Energia Elétrica 
[kWh/m2] RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Aquecimento 43,75 42,21 41,34 40,64 38,92 
Arrefecimento 3,43 4,61 6,1 5,88 6,23 

Iluminação Interior 350,6 221,73 245,6 246,51 249,64 
Equipamentos 310,41 203,31 223,46 222,15 219,63 

Ventoinhas (bomba de 
calor) 

1,21 1,28 1,3 1,27 1,24 

Bomba de calor 0,84 0,59 0,63 0,57 0,56 
AQS 3,14 1.98 2,16 2,12 2,14 

Energia Total Final 713,38 475,71 520,59 519,15 518,36 

 

À semelhança das cidades anteriores verificar-se que sem os painéis fotovoltaicos, o consumo 

total de energia é maior. 
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Comparando com a cidade de Bragança e Faro podemos averiguar que a cidade do Porto tem 

menor consumos de energia de arrefecimento do que ambas as cidades. Mas, em relação aos 

consumos para aquecimento, estas são menores do que em Bragança e maiores do que em Faro. 

Isto reflete-se devido ao clima na cidade do Porto ser mais constante do que nas restantes 

cidades em análise. 

 

4.3 Análise Económica 

Para além da análise dos consumos energéticos das três situações apresentadas anteriormente é 

necessário fazer uma análise económica para aferir se as reduções dos consumos energéticos 

trazem uma vantagem económica ou se são insuportáveis do ponto de vista económico. 

 

Para tal foi considerado o custo médio da eletricidade que até ao momento se encontrava em 

0,164 €/kWh. O cálculo do período de retorno foi realizado através da divisão do custo de 

investimento pela poupança de energia. Sendo o custo total de investimento obtido através do 

somatório das despesas, em €/m2, com a integração dos painéis fotovoltaicos. Aqui não são 

incluídos os custos dos coletores solares, visto que são custos inerentes às duas situações em 

comparação. No caso da poupança de energia, esta obtém-se através da diferença dos consumos 

de energia entre a solução que não incorpora a integração dos conectores solares com a 

integração destes ou na fachada a Sul ou na cobertura. Neste cálculo não são consideradas as 

taxas de juro e a inflação do custo da energia.  

 

Na Tabela 19 são apresentados os custos painéis fotovoltaicos, que incluem a instalação dos 

painéis, o custo de manutenção durante 20 anos e ainda as suas baterias.  

 

Tabela 19 - Estimativa de custos dos sistemas fotovoltaicos (LeroyMerlim, n.d.) 

Descrição Custo unitário (€) 
Painel Fotovoltaico + Baterias 1989 

Restantes componentes 500 
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 Na análise económica irá comparar-se os períodos de retorno da incorporação dos painéis 

fotovoltaicos na fachada a Sul com os períodos de retorno da incorporação destes na cobertura, 

por forma a verificar qual destas situações é a mais viável do ponto de vista económico. 

 

As Tabelas 20 e 21 apresentam os cálculos dos períodos de retorno dos painéis fotovoltaicos 

integrados na fachada a Sul e na cobertura, respetivamente, para o edifício localizado em 

Bragança. 

 

É importante referir que a quando da integração na fachada a Sul do edifício são necessários: 

para o rés-do-chão 5 m2 de painel fotovoltaico, para o primeiro e segundo andar 7 m2 e para o 

terceiro e quarto andar 6m2. Já no caso da integração na cobertura são necessários: para o rés-

do-chão, segundo, terceiro e quarto andar 4 m2 de painel fotovoltaico e para o primeiro andar 5 

m2. 

 

Tabela 20 – Custos e períodos de retorno quando os painéis fotovoltaicos são colocados na 

fachada a Sul, para a cidade de Bragança 

Bragança RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Energia 
Electrica 

[kWh/m2] 

S/ painéis fotovoltaicos 733,01 500,70 545,93 544,40 542,85 

C/ painéis fotovoltaicos 
na fachada 

697,32 468,41 510,93 514,94 513,48 

Diferença 35,69 32,29 35,00 29,46 29,37 
Custo da Eletricidade (€/kWh) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Poupança de energia €/m2 5,85 5,29 5,74 4,83 4,82 

Despesas 
€/m2 

Painéis fotovoltaicos  60,01 52,99 57,46 48,91 48,78 
Restantes componentes 4,03 2,54 2,76 2,74 2,73 

Total Investimento 64,04 55,54 60,21 51,65 51,51 
Período de Retorno 11 10 10 11 11 
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Tabela 21 - Custos e períodos de retorno quando os painéis fotovoltaicos são colocados na 

cobertura, para a cidade de Bragança 

Bragança RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Energia 
Electrica 

[kWh/m2] 

S/ painéis fotovoltaicos 733,01 500,7 545,93 544,4 542,85 

C/ painéis fotovoltaicos 
na cobertura 

688,13 464,81 515,26 513,73 512,17 

Diferença 44,88 35,89 30,67 30,67 30,68 
Custo da Eletricidade (€/kWh) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Poupança de energia €/m2 7,36 5,89 5,03 5,03 5,03 

Despesas 
€/m2 

Painéis fotovoltaicos  48,01 37,85 32,83 32,61 32,52 
Restantes componentes 4,03 2,54 2,76 2,74 2,73 

Total Investimento 52,04 40,40 35,59 35,35 35,25 
Período de Retorno 7 7 7 7 7 

 

Após estes cálculos pode-se apurar que, aquando da integração dos painéis fotovoltaicos na 

cobertura, o período de retorno do investimento inicial é menor, logo esta opção torna-se mais 

viável do ponto de vista económico. Isto deve-se, em grande parte, à maior produtividade dos 

painéis, aquando da sua integração na cobertura, e por consequência a uma poupança de energia 

e uma de menor área de painel, o que se reflete também num menor investimento. 

 

As Tabelas 22 e 23 apresentam o cálculo do período de retorno dos painéis fotovoltaicos 

integrados na fachada a Sul e na cobertura, respetivamente, para o edifício localizado em Faro. 

 

É importante referir que, nesta localização tanto na integração na fachada a Sul do edifício como 

na cobertura, são necessários: para o rés-do-chão, terceiro e quarto andares 2 m2 de painel 

fotovoltaico e para o primeiro e segundo andar 3 m2.  
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Tabela 22 - Custos e períodos de retorno quando os painéis fotovoltaicos são colocados na 

fachada a Sul, para a cidade de Faro 

Faro RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Energia 
Electrica 

[kWh/m2] 

S/ painéis fotovoltaicos 686,45 462,85 509,06 508,24 508,9 

C/ painéis fotovoltaicos 
na fachada 

670,83 447,46 487,68 487,01 487,70 

Diferença 15,62 15,39 21,38 21,23 21,20 

Custo da Eletricidade (€/kWh) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Poupança de energia €/m2 2,56 2,52 3,51 3,48 3,48 

Despesas 
€/m2 

Painéis fotovoltaicos  24,00 22,71 24,63 16,30 16,26 

Restantes componentes 4,03 2,54 2,76 2,74 2,73 

Total Investimento 28,03 25,25 27,38 19,04 18,99 
Período de Retorno 11 10 8 5 5 

 

Tabela 23 - Custos e períodos de retorno quando os painéis fotovoltaicos são colocados na 

cobertura, para a cidade de Faro 

Faro RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Energia 
Electrica 

[kWh/m2] 

S/ painéis fotovoltaicos 686,45 462,85 509,06 508,24 508,9 

C/ painéis fotovoltaicos 
na cobertura 

659,87 437,68 469,16 481,63 482,29 

Diferença 26,58 25,17 39,90 26,61 26,61 
Custo da Eletricidade (€/kWh) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Poupança de energia €/m2 4,36 4,13 6,54 4,36 4,36 

Despesas 
€/m2 

Painéis fotovoltaicos  24,00 22,71 24,63 16,30 16,26 
Restantes componentes 4,03 2,54 2,76 2,74 2,73 

Total Investimento 28,03 25,25 27,38 19,04 18,99 
Período de Retorno 6 6 4 4 4 

 

Após estes cálculos e à semelhança da cidade de Bragança verifica-se que, quando se integra 

os painéis fotovoltaicos na cobertura, o período de retorno do investimento inicial é menor, logo 

esta opção torna-se mais viável do ponto de vista económico. Isto deve-se, mais uma vez, à 

maior produtividade dos painéis, aquando da sua integração na cobertura, e por consequência a 

uma poupança de energia é maior. 

 

As Tabelas 24 e 25 apresentam o cálculo do período de retorno dos painéis fotovoltaicos 

integrados na fachada a Sul e na cobertura, respetivamente, para o edifício localizado no Porto. 
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É importante referir que a quando da integração na fachada a Sul do edifício são necessários: 

para o rés-do-chão 2 m2 de painel fotovoltaico, para o primeiro andar 5 m2 e para o segundo, 

terceiro e quarto andar 4m2. Já no caso da integração na cobertura são necessários: para o rés-

do-chão, terceiro e quarto andar 2 m2 de painel fotovoltaico e para o primeiro e segundo andar 

3 m2. 

 

Tabela 24 - Custos e períodos de retorno quando os painéis fotovoltaicos são colocados na 

fachada a Sul, para a cidade do Porto 

Porto RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Energia 
Electrica 

[kWh/m2] 

S/ painéis fotovoltaicos 713,38 475,71 520,59 519,15 518,36 

C/ painéis fotovoltaicos 
na fachada 

697,78 451,11 499,26 498,00 497,26 

Diferença 15,60 24,60 21,33 21,15 21,10 
Custo da Eletricidade (€/kWh) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Poupança de energia €/m2 2,56 4,03 3,50 3,47 3,46 

Despesas 
€/m2 

Painéis fotovoltaicos  24,00 37,85 32,83 32,61 32,52 
Restantes componentes 4,03 2,54 2,76 2,74 2,73 

Total Investimento 28,03 40,40 35,59 35,35 35,25 
Período de Retorno 11 10 10 10 10 

 

Tabela 25 - Custos e períodos de retorno quando os painéis fotovoltaicos são colocados na 

cobertura, para a cidade do Porto 

Porto RC 1ºAndar 2ºAndar 3ºAndar 4ºAndar 

Energia 
Electrica 

[kWh/m2] 

S/ painéis fotovoltaicos 713,38 475,71 520,59 519,15 518,36 

C/ painéis fotovoltaicos 
na cobertura 

689,37 452,98 495,97 502,84 502,09 

Diferença 24,01 22,73 24,62 16,31 16,27 
Custo da Eletricidade (€/kWh) 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Poupança de energia €/m2 3,94 3,73 4,04 2,67 2,67 

Despesas 
€/m2 

Painéis fotovoltaicos  24,00 22,71 24,63 16,30 16,26 
Restantes componentes 4,03 2,54 2,76 2,74 2,73 

Total Investimento 28,03 25,25 27,38 19,04 18,99 
Período de Retorno 7 7 7 7 7 
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Como era de esperar e de acordo com as cidades anteriores verifica-se que, quando se integra 

os painéis fotovoltaicos na cobertura, o período de retorno do investimento inicial é menor, logo 

esta opção torna-se mais viável do ponto de vista económico. Isto deve-se, mais uma vez, à 

maior produtividade dos painéis, aquando da sua integração na cobertura, e por consequência 

consegue-se uma poupança de energia maior. 
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5. CONCLUSÕES 

 

5.1 Conclusões gerais 

O trabalho da presente dissertação de mestrado foi realizado com o intuito de estudar a 

viabilidade de integração de sistemas solares (coletores solares e fotovoltaicos) num edifício 

multifamiliar. Para proceder a esta análise foi selecionado um caso de estudo representativo do 

maior número possível de habitações do parque habitacional português. 

 

Normalmente o que acontece neste tipo de edifícios, é que a área de cobertura não é suficiente 

para colocar todos os sistemas necessários a colmatar as necessidades energéticas deste, o que 

se verificava no caso em estudo.  

 

Tendo isto em consideração, foi estudada a possibilidade de integrar estes sistemas na fachada 

a Sul do edifício em análise. Para melhor perceção dos resultados obtidos, o presente estudo foi 

realizado em três localizações distintas pois embora no mesmo país, verifica-se que o clima de 

Norte a Sul sofre algumas alterações. Para tal foram escolhidas três cidades de climas o mais 

diferente possível, sendo estas: Bragança, Faro e Porto. 

 

As diferenças existentes entre os climas em análise, foram verificadas maioritariamente nas 

necessidades de aquecimento e arrefecimento, pois as soluções construtivas foram as mesmas. 

Assim sendo pode-se concluir que adaptando as soluções construtivas aos climas em questão 

poder-se-ia diminuir estas necessidades, sendo que isto não foi tido em consideração, pois não 

era o objetivo do trabalho realizado. Apesar destas diferenças pode apura-se que em todas as 

localizações eram cumpridos os requisitos mininos e além disso era cumprida a legislação em 

vigor.  
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Isto verificou-se através de um estudo prévio utilizando a metodologia de calculo do REH e 

posteriormente, para a análise e estudo dos consumos energéticos do edifício foi utilizado o 

programa DesignBuilder, onde foi modelado todo o edifício e obtidos os consumos energéticos 

das três situações distintas, assim como, das três localizações. 

 

Através destas simulações foi possível perceber que para além destes sistemas (térmicos e 

fotovoltaicos) colmatarem as necessidades de energia para a produção de AQS e aquecimento, 

suportam também parte dos restantes consumos energéticos, o que se reflete numa vantagem 

da integração destes sistemas. 

 

É evidente que as soluções estudadas que comporta a integração dos dois tipos de painéis 

(solares térmicos e fotovoltaicos) acarreta um custo mais elevado, no entanto, com este trabalho 

pode-se averiguar que, embora o edifício não seja autossuficiente, os períodos de retorno são 

pequenos, o que torna viável a integração dos sistemas estudados. Principalmente quando se 

integra os coletores solares na fachada a Sul e os painéis fotovoltaicos na cobertura, locais onde 

a produtividade destes é maior e onde por consequência se consegue uma maior redução dos 

consumos totais de energia, concluindo-se então que, das soluções estudadas, esta é a mais 

indicada para a colocação destes sistemas.   

 

5.2 Desenvolvimentos futuros 

Como trabalho futuro, era importante fazer uma análise de diferentes áreas e locais de 

integração, de forma a otimizar ao máximo as soluções estudadas.  

 

Seria importante, também, analisar outros tipos de edifícios que não residenciais, assim como 

outras localizações. 

 

Adicionalmente, seria importante analisar diferentes tipos de sistemas de climatização e de 

painéis térmicos e fotovoltaicos de modo a avaliar quais seriam os mais indicados para 

instalação na fachada a Sul. 
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