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5. CAPITULO 5 – PREVISÃO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DOS EDIFÍCIOS 

 

 

5.1. RCCTE  

 

O RCCTE é o actual regulamento Português, aprovado em 1990, onde é 

imposta a qualidade mínima necessária aos edifícios relativamente ao seu 

comportamento térmico. Considerando que o RCCTE em vigor é já “obsoleto”, 

como foi referido no Capítulo 4, foi necessário proceder à sua revisão e 

actualização. Como tal, foram modificados alguns pormenores, aumentado o 

nível de exigência, mas mantida a sua estrutura original. Assim, a nova versão 

do RCCTE, além de promover edifícios energeticamente mais eficientes, com 

menos patologias devido a condensações e com melhor qualidade de ar 

interior – objectivos do RCCTE, também pode facilitar a possibilidade das 

empresas da área operarem em diferentes países da Comunidade Europeia, 

devido à harmonização dos regulamentos térmicos ao nível da Comunidade 

Europeia. Espera-se que em Janeiro de 2006 esta actualização da 

regulamentação térmica entre em vigor. Seguidamente será apresentada a 
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estrutura desta versão actualizada do RCCTE, assim como a metodologia de 

cálculo utilizada para a previsão do comportamento térmico dos edifícios. 

 

5.1.1.  ESTRUTURA DO RCCTE 
 

Este Regulamento é composto por 20 artigos e 9 Anexos. Assim, os artigos 

definem toda a organização do regulamento remetendo para anexo todas as 

definições, dados climáticos e metodologias de cálculo. Resumidamente os 

artigos que constituem este regulamento são: 

 

1º Artigo -  aqui são expostos quais os objectivos que este regulamento 

pretende atingir com a sua implementação (estes já foram referidos 

anteriormente); 

2º Artigo -  neste ponto é introduzido o âmbito de aplicação do 

regulamento e excepções prevista. Também é definido o significado 

de fracção autónoma e grandes remodelações; 

3º Artigo -  este ponto refere que todas as definições e referências 

necessárias para a aplicação deste regulamento se encontram no 

Anexo II; 

4º Artigo -  aqui são introduzidos os índices utilizados na quantificação 

energética do edifício – Nic; Nvc; Nac; Ntc, assim como os parâmetros 

complementares a quantificar – U (coeficiente de transmissão 

térmica); inércia do edifício; Factor solar dos envidraçados e taxa de 

renovação horária; 

5º Artigo -  este ponto refere que cada fracção autónoma não pode 

ultrapassar o valor máximo admissível das necessidades nominais 

anuais de energia útil para aquecimento, Ni, valor este que é fixado 

no artigo 17.º; 

6º Artigo -  este artigo é semelhante ao anterior mas relativamente ao 

valor das necessidades nominais anuais de energia útil para 

arrefecimento, Nv; 

7º Artigo -  este artigo é semelhante ao anterior, mas relativamente ao 

valor das necessidades nominais anuais de energia útil para produção 
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de águas quentes sanitárias, Na; além de definir a obrigatoriedade de 

implementação de um sistema de colectores solares térmicos para 

águas quentes sanitárias, sempre que haja uma exposição solar 

adequada; 

8º Artigo -  este ponto refere que as necessidades nominais globais de 

energia primária dos edifícios, Ntc, não podem ultrapassar um valor 

máximo de energia primária, Nt, o qual é fixado no artigo 17º, definido 

como a soma dos valores máximos determinados nos artigos 5º, 6º e 

7º, convertidos para energia primária a partir de Factores de 

Ponderação, Fpui, Fpuv, Fpua; 

9º Artigo -  aqui é referido que os valores máximos de Ni e Nv, têm de ser 

obtidos sem ultrapassar os requisitos mínimos em relação ao 

coeficiente de transmissão térmica e factor solar, definido no 

artigo 18º; 

10º Artigo -   neste ponto refere-se que os edifícios isentos de satisfação 

dos artigos 5º, 6º e 8º, têm de cumprir os valores máximos de 

coeficiente de transmissão térmica, área e factor solar dos vãos 

envidraçados, inércia térmica e protecção solar das coberturas, caso 

contrário é anulada a isenção referida; 

11º Artigo -  aqui é referido que os métodos de cálculo a utilizar na 

obtenção dos valores das necessidades nominais de aquecimento, 

arrefecimento, águas quentes sanitárias e os parâmetros referidos nos 

artigos 9º  e 10º, são descritos nos anexos IV, V, VI e VII; 

12º Artigo -  este ponto define as obrigações das entidades com 

competência para o licenciamento dos edifícios, nos termos da 

certificação energética e qualidade do ar interior; 

13º Artigo -  este artigo define a informação mínima necessária que deve 

conter qualquer pedido de licenciamento, para demonstração do 

cumprimento deste regulamento;  

14º Artigo -  aqui define-se quem possui a responsabilidade pela 

demonstração da conformidade do projecto e da execução da 

construção com a exigências deste regulamento; 
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15º Artigo -  neste artigo são regulamentadas as violações ao projecto 

passíveis de serem consideradas contra-ordenações puníveis com 

coima, assim como o valor das coimas a aplicar; 

16º Artigo -  este ponto indica as condições interiores de referência das 

habitações: 

• condições de conforto para estação de aquecimento – 20ºC e 

para a estação de arrefecimento – 25ºC e 50% de humidade 

relativa 

• taxa mínima de renovação do ar – 0.6 RPH 

• consumo de referência para água quente sanitária – 40 lts de 

água quente a 60ºC por dia e por pessoa; 

17º Artigo -  aqui são definidos os valores máximos das necessidades de 

energia útil para aquecimento, arrefecimento e águas quentes 

sanitárias. 

• o valor limite de Ni depende do Factor de Forma (FF – anexo II do 

RCCTE) e dos Graus-Dias - base 20ºC1 (GD – anexo III do RCCTE) 

da seguinte forma: 

 a) para FF ≤ 0,5 -> Ni = 4,5 + 0,0395 GD 

 b) para 0,5 < FF ≤ 1 ->  Ni = 4,5 + (0,021 + 0,037 FF) GD 

 c) para 1 < FF ≤ 1,5  -> Ni = [4,5 + (0,021 + 0,037 FF) GD] (1,2 - 0,2 FF) 

 d) para FF > 1,5  -> Ni = 4,05 + 0,06885 GD 

• o valor limite de Nv apenas depende da localização: 

 a) Zona V1 (Norte) -> Nv = 16 kWh/m2.ano 

 b) Zona V1 (Sul) -> Nv = 22 kWh/m2.ano 

 c) Zona V2 (Norte) -> Nv = 18 kWh/m2.ano 

 d) Zona V2 (Sul) -> Nv = 32 kWh/m2.ano 

 e) Zona V3 (Norte) -> Nv = 26 kWh/m2.ano 

 f) Zona V3 (Sul) -> Nv = 32 kWh/m2.ano 

 g) Açores -> Nv = 21 kWh/m2.ano 

 h) Madeira -> Nv = 23 kWh/m2.ano 

                                                 
1 Valor que representa o somatório das diferenças positivas entre a temperatura base (20ºC) e a 
temperatura exterior, para a estação de aquecimento. 
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• o valor limite de Na é obtido pelas Equações 5.1 e 5.2, 

apresentadas posteriormente, ao ser definido o anexo VI do 

RCCTE; 

• o valor das necessidades globais anuais nominais específicas de 

energia primária, Ntc, é obtido pela Equação 4.3 definida no 

Capítulo 4 desta dissertação; 

• o valor de Ntc não pode ultrapassar um valor de referência das 

necessidades totais, Nt, o qual já foi definido pela Equação 4.4 

do Capítulo 4; 

18º Artigo -  neste ponto é referido que o valor dos requisitos de qualidade 

térmica previamente mencionados estão definidos no anexo IX do 

RCCTE. Também se refere que, para espaços não-úteis, se o valor de τ 

(definido no anexo IV do RCCTE) for superior a 0.7, o elemento de 

separação entre o espaço útil e o não-útil têm os mesmos requisitos 

que um elemento da envolvente exterior; 

19º Artigo -  aqui são definidos alguns valores limite referidos previamente 

no regulamento, tal como a área útil de pavimento máxima que 

isenta uma habitação unifamiliar da demonstração do cumprimento 

do valor de Na; 

20º Artigo -  o último artigo apresenta os factores de conversão entre 

energia útil e primária (Fpu), assim como o rendimento de alguns 

equipamentos (η). 

 

Relativamente aos anexos deste regulamento, estes apresentam-se 

organizados da seguinte forma: 

 

Anexo I -  neste ponto são definidos os espaços que podem ser 

considerados como não-úteis, os quais não são incluídos no cálculo de 

Nic, Nvc e Ntc;  

Anexo II -  aqui são apresentadas todas as definições consideradas 

significativas e com importância para uma melhor compreensão do 

regulamento, além de apresentar a fórmula de cálculo do factor de 

forma, como se pode observar na Equação 5.1;   
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Equação 5.1 

 FF = (Aext + Σ (τ Aint)i) / V; 

 

Anexo III -  este ponto apresenta o zonamento climático por concelhos e 

zonas climáticas e os dados climáticos de referência, com correcções 

consoante a altitude do local. Também é apresentada a energia solar 

média incidente numa superfície vertical durante a estação de 

aquecimento e os valores médios da temperatura exterior e a 

intensidade da radiação solar durante a estação de arrefecimento; 

Anexo IV -  neste ponto é definido o método de cálculo das necessidades 

de aquecimento. Este método está dividido em três parcelas: perdas de 

calor pela envolvente; perdas de calor por renovação de ar; ganhos 

úteis. Assim, é apresentado a forma para calcular estas três parcelas, 

além de serem fornecidas várias folhas de cálculo, assim como várias 

tabelas necessárias para o cálculo das necessidades de aquecimento. 

Este ponto será referido mais extensivamente no Capítulo 5.1.2; 

Anexo V -  aqui é definido o método de cálculo das necessidades de 

arrefecimento. Este método está dividido em quatro parcelas: cargas 

térmicas pela envolvente; cargas térmicas por renovação de ar; 

ganhos térmicos devido à radiação solar pelos envidraçados; ganhos 

térmicos internos. Assim, é apresentada a forma para calcular todas 

estas parcelas, além de fornecer várias folhas de cálculo, assim como 

tabelas necessárias para o cálculo das necessidades de arrefecimento. 

Este ponto será referido mais extensivamente no Capítulo 5.1.2; 

Anexo VI -  neste ponto é definido o método de cálculo das necessidades 

de energia para preparação de águas quentes sanitárias. Este método 

é regido pelas Equações 5.2 e 5.3: 

 

Equação 5.2 
Nac = (Qa / ηa - Esolar - Eren) / Ap (kWh/m2. ano) com: 

 

Qa – energia útil dispendida com sistemas convencionais de 

preparação de AQS; 
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ηa – eficiência de conversão desses sistemas de preparação de AQS; 

Esolar – contribuição de sistemas de colectores solares para o 

aquecimento de AQS; 

Eren – contribuição de quaisquer outras formas de energias renováveis 

(solar fotovoltaica, biomassa, eólica, geotérmica, etc.) para a 

preparação de AQS, bem como de quaisquer formas de recuperação 

de calor de equipamentos ou de fluidos residuais; 

Ap – área útil de pavimento; 

 

Equação 5.3 
Qa = 0,081 . MAQS . nd  (kWh/ano)  com: 

 

MAQS –  consumo médio diário de referência de AQS; 

∆T –  aumento de temperatura necessário para preparar as AQS: 

nd –  número anual de dias de consumo de AQS. 

Anexo VII -  este ponto apresenta os princípios de cálculo de dois 

parâmetros térmicos necessários para a aplicação deste regulamento, 

o Coeficiente de Transmissão Térmica (U) e a Inércia Térmica do Edifício; 

Anexo VIII -  aqui são apresentadas as fichas de preenchimento necessário 

por forma a obter a licença de construção e utilização das habitações; 

Anexo IX -  neste ponto são definidos os requisitos mínimos que os edifícios 

têm de respeitar de forma a cumprir este regulamento. Assim, são 

apresentados os Coeficientes de transmissão térmica máximos 

admissíveis para zonas correntes e não correntes, o factor solar máximo 

admissível e os valores de referência para dispensa da verificação 

detalhada do RCCTE. 

 

5.1.2.  METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE TÉRMICA DO 
RCCTE 

 

Em termos de performance térmica dos edifícios, o RCCTE apresenta dois 

parâmetros fundamentais: necessidades de aquecimento e necessidades de 

arrefecimento. Assim, vão ser apresentadas as metodologias utilizadas pelo 
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RCCTE para a determinação das necessidades de aquecimento e 

arrefecimento. 

 

Cálculo das Necessidades de Aquecimento - Nic 

 

O RCCTE considera que as necessidades de aquecimento são obtidas pelo 

balanço de: 1 – perdas de calor pela envolvente (Qt); 2 – perdas de calor por 

renovação de ar (Qv); 3 – os ganhos úteis (QGU). Como se pode observar na 

equação 5.4. 

 
Equação 5.4 
Nic = (Qt + QV -  QGU) / Ap (kWh/m2. ano) 

 

1 – Qt – as perdas de calor pela envolvente, Equação 5.5, são consideradas 

como sendo a soma das perdas por zonas correntes (paredes, envidraçados, 

pavimento e cobertura) em contacto com o exterior (Qext) ou locais não 

aquecidos (Qlna), perdas por paredes ou pavimentos em contacto com o solo 

(Qpe) e perdas por pontes térmicas (Qpt). 

 
Equação 5.5 
Qt = Qext +  Qlna + Qpe +  Qpt (kWh/ano) 

 

• Qext: para calcular este termo é necessário: seleccionar todos elementos 

em contacto com o exterior; obter a área (Ai) de todos os elementos, 

medida pelo interior; obter o valor de Graus-Dias (GD) do local (este 

valor está tabelado no anexo III do RCCTE); calcular o coeficiente de 

transmissão térmica (Ui) de cada elemento; e utilizar a equação 5.6; 

 

Equação 5.6 

∑
=

⋅⋅⋅=
N

i
iiext AUGDQ

1
024.0  (kWh/ano) 

 

• Qlna: relativamente a este termo é necessário executar todos os passos 

referidos para o Qext, mas para elementos em contacto com locais não 

aquecidos. Por outro lado, é necessário obter um coeficiente que 
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contabilize a razão de amplitude térmica entre o interior e o exterior e a 

amplitude térmica entre o local não aquecido e o interior (τ) (este valor 

pode ser obtido recorrendo à Tabela 5.1). Seguidamente, é necessário 

aplicar a Equação 5.7; 

 

Tabela 5.1 – Tempo e custo de um diagnóstico de eficiência energética de um edifício  
Ai/Au (1) 

Tipo de espaço não-útil 
0 a 1 1 a 10 > 10 

CIRCULAÇÃO COMUM    
sem abertura directa para o exterior  0.6 0.3 0 

a) Área de aberturas permanentes 
/volume total < 0,05 m2/m3 0.8 0.5 0.1 

com abertura 
permanente para o 
exterior (p.ex.,para 

ventilação ou 
desenfumagem) 

b) Área de aberturas permanentes 
/volume total ³ 0,05 m2/m3 0.9 0.7 0.3 

ESPAÇOS COMERCIAIS 0.8 0.6 0.2 
EDIFÍCIOS ADJACENTES 0.6 0.6 0.6 
ARMAZÉNS 0.95 0.7 0.3 
GARAGENS                         a) Privada 0.8 0.5 0.3 

b) Colectiva 0.9 0.7 0.4 
c) Pública 0.95 0.8 0.5 

VARANDAS, MARQUISES E SIMILARES 0.8 0.6 0.2 
COBERTURAS SOBRE DESVÃO NÃO HABITADO (ACESSÍVEL OU 
NÃO)                         a) Desvão não ventilado 0.8 0.6 0.4 

b) Desvão fracamente ventilado  0.9 0.7 0.5 
c) Desvão fortemente ventilado  1 

(1) Ai - área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não-útil 
     Au - área do elemento que separa o espaço não-útil do ambiente exterior   
 
 
Equação 5.7 

τ∑
=

⋅⋅⋅⋅=
N

i
iia AUGDQ

1
ln 024.0  (kWh/ano) 

 

• Qpe: para obter este termo é necessário: seleccionar todos os elementos 

em contacto com o terreno; obter o perímetro (B) do(s) elemento(s) em 

contacto com o terreno, medido pelo interior; obter o valor de Graus-

Dias (GD) do local; obter o coeficiente de transmissão térmica linear (ϕ ) 

de cada elemento (este valor está tabelado no anexo IV do RCCTE, 

tabela IV.2, onde são apresentado alguns exemplos); e utilizar a 

equação 5.8; 

 



 
CAPÍTULO 5 – Previsão do Comportamento Térmico dos Edifícios 

 
                 

 

Universidade do Minho – Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia Civil                                                                                PÁGINA 139 

Equação 5.8 

∑
=

⋅⋅⋅=
N

i
iipe BGDQ

1
024.0 ϕ  (kWh/ano) 

 

• Qpt: por último é necessário obter este termo, sendo necessário: 

seleccionar todas as pontes térmicas (normalmente são ligações entre 

elemento; obter o valor de Graus-Dias (GD) do local; obter o perímetro 

(B) das pontes térmicas; obter o coeficiente de transmissão térmica 

linear (ϕ ) de cada ponte térmica (este valor está tabelado no anexo IV 

do RCCTE, tabela IV.3, onde são apresentado os casos mais comuns), 

na figura 5.1 é apresentado um exemplo de ponte térmica; e utilizar a 

Equação 5.9. 
 

 
Figura 5.1 – Exemplo do cálculo do coeficiente de transmissão térmica linear (ϕ ) de 
uma ponte térmica. Fonte: RCCTE, 2005. 
 

Equação 5.9 

∑
=

⋅⋅⋅=
N

i
iipt BGDQ

1
024.0 ϕ  (kWh/ano) 

 

2 – QV – as perdas de calor por renovação de ar por ventilação natural pode 

ser obtida a partir de – cálculo da área útil de pavimento (AP); obtenção do 

pé-direito (Pd); obtenção do valor de Graus-Dias (GD) do local; cálculo da 

taxa de renovação do ar horária (Rph). Pode-se adoptar como valor de Rph 

0.6 h-1, no caso do edifício estar conforme a norma NP 1037-1. Caso contrário, 

é necessário utilizar o Quadro IV.1 do Anexo IV do RCCTE; e utilizar a 

Equação 5.10.  
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Equação 5.10 
)34.0(024.0 ⋅⋅⋅⋅⋅= phdPV RPAGDQ  (kWh/ano) 

 

Em edifícios que utilizem ventilação mecânica, a taxa de renovação horária 

depende do valor mais alto entre a taxa de insuflação e a de extracção. Para 

sistemas de caudal variável, utiliza-se o caudal médio diário. 

 

3 – QGU – os ganhos úteis são obtidos através do produto dos ganhos brutos 

(QG) com o factor de utilização dos ganhos (η), como mostra a Equação 5.11. 

Para obter o termo QG é necessário calcular os ganhos internos (QGi) e os 

ganhos solares (QS) – Equação 5.12. Enquanto que para obter o η é necessário 

calcular a inércia térmica do edifício e aplicar o seu factor associado (a) e um 

factor que relaciona os ganhos térmicos com as perdas térmicas do edifício (γ) 

– Equação 5.13. 

 

Equação 5.11 
η⋅= GGU QQ  (kWh) 

Equação 5.12   
ISG QQQ +=   (kWh) 

Equação 5.13   

1
1
1

1
≠⇒

−
−

=
+

γ
γ
γη

a

a
  

                       1
1

=⇒
+

= γη
a

a  

 

• Qi: este termo pode ser calculado a partir de: obtenção da área útil de 

pavimento (AP); duração média da estação de aquecimento (M), a 

qual se encontra no Anexo III do RCCTE; ganhos térmicos internos 

médios por área útil (qi) (este valor pode ser obtido pela consulta da 

Tabela 5.2); e aplicação da Equação 5.14; 

 
 
Tabela 5.2 – Ganhos térmicos internos médios por tipo de edifícios  

TIPO DE EDIFÍCIO qi 
(W/m2) 

Residencial 4 
Escritórios; Comércio; Restauração; Consultórios; Serviços de 
Saúde; etc 7 

Hotéis 4 
Outros edifícios com pequena carga de ocupação 2 

 

Equação 5.14 
720.0⋅⋅⋅= PiI AMqQ  (kWh) 
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• QS: de forma a calcular este termo, é necessário: conhecer o valor 

médio mensal da energia solar média incidente numa superfície vertical 

orientada a sul (Gsul – kWh/m2.mês) (este valor pode ser conhecido 

através de consulta à Tabela 5.4); obter o factor de orientação (Xj), ver 

Tabela 5.3; conhecer a duração média da estação de aquecimento 

(M), a qual se encontra no Anexo III do RCCTE; determinar a área 

efectiva da superfície n que recebe radiação solar na orientação j (Asnj) 

(este valor pode ser obtido utilizando a Equação 5.16); e aplicação da 

Equação 5.15; 

 

Tabela 5.3 – Factor de orientação  
ORIENTAÇÃO N NE e NW E e W SE e SW S Horizontal 

Xj 0.27 0.33 0.56 0.84 1 0.89 
 

Tabela 5.4 – Energia solar média incidente por zona climática 

ZONA ENERGIA SOLAR MÉDIA INCIDENTE NUMA SUPERFÍCIE 
VERTICAL ORIENTADA A SUL - GSUL (kWh/m2.mês) 

I1 - Continente 108 
      Açores 70 
      Madeira 100 
I2 - Continente 93 
      Açores 50 
      Madeira 80 
I3 - Continente 90 
      Açores 50 
      Madeira 80 

 
 
Equação 5.15 

∑ ∑ 







⋅⋅=

j n
SnjjsulS AXMGQ  (kWh) 

Equação 5.16 
⊥⋅⋅⋅⋅= gFFFAA wgSeSnj  (m2)   com: 

 

Ae – área do envidraçado (m2); 

FS – factor de obstrução – este factor contabiliza a redução da transmissão de 

radiação solar devido a vários obstáculos, utilizar Equação 5.17;  
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Fg – factor fracção envidraçada – este factor entra com a redução da 

transmissão de radiação solar devido ao caixilho do envidraçado, ver 

Tabela 5.5; 

Fw – factor de correcção da selectividade angular dos envidraçados – este 

factor é de 0.9 para vidro simples e duplos, enquanto que para vidros especiais 

é necessário utilizar os valores fornecidos pelos fabricantes; 

g┴ – factor solar da superfície – este valor pode ser obtido consultando a 

Tabela IV.4.1 e IV.4.2 do RCCTE, relativamente a superfícies de vidro ou de 

plástico, respectivamente. 

 
Tabela 5.5 – Factor de fracção envidraçada  

CAIXILHO TIPO DE 
CAIXILHARIA S/ quadrícula C/ quadrícula 

Alumínio ou Aço 0.7 0.6 
Madeira ou PVC 0.65 0.57 
Fachada Cortina 0.9 - 

 

Equação 5.17 
fhS FFFF ⋅⋅= 0     com: 

 

Fh – factor obstrução por obstáculos exteriores ao edifício, utilizar Tabela IV.5 do 

RCCTE, atentado para que o ângulo de horizonte (α) é o ângulo formado 

entre o ponto médio do vão envidraçado e o obstáculo em questão; 

F0 – factor obstrução por elemento horizontais sobrepostos ao envidraçado, 

como palas e varandas, utilizar Tabela IV.6 do RCCTE, atentado para que o 

ângulo da pala (α) é o ângulo formado entre o ponto médio do vão 

envidraçado e a extremidade da pala; 

Ff – factor obstrução por elemento verticais adjacentes ao envidraçado, como 

palas e corpo do edifício, utilizar Tabela IV.7 do RCCTE, atentado para que o 

ângulo da pala (α) é o ângulo formado entre o ponto médio do vão 

envidraçado e a extremidade da pala. 

 

Calculando os factores Xj, Fh, F0, e Ff, é necessário garantir que o produto de 

todos estes factores é sempre igual ou superior a 0.27. 
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• γ : para obter este termo, apenas é necessário aplicar a Equação 5.18, 

com todos os termos já previamente definidos; 

 

Equação 5.18 

Vt

g

QQ
Q

Perdas
Ganhos

+
==γ      

 

• a: este termo depende da inércia térmica do edifício da seguinte forma 

– inércia térmica fraca => a = 1.8; inércia térmica média => a = 2.6; 

inércia térmica forte => a = 4.2.  

 

De forma a obter a Inércia Térmica do edifício, o RCCTE sugere o seguinte 

procedimento: 

 

1. Calcular a massa dos elementos exteriores, em contacto com 

outra fracção ou espaço não-útil, sabendo que se o elemento 

não possuir isolamento térmico, a massa superficial útil (Msi) é 

metade da massa total do elemento (mt); enquanto que se o 

elemento possuir isolamento térmico Msi = mt , contabiliza-se a 

massa a partir do isolamento para o interior. Mas em nenhum dos 

casos a Msi pode ultrapassar os 150 Kg/m2; 

2. Calcular a massa dos elementos em contacto com o solo, 

sabendo que se o elemento não possuir isolamento térmico a 

massa superficial útil (Msi) é 150 Kg/m2, enquanto que se o 

elemento possuir isolamento térmico Msi = mt , contabiliza-se a 

massa a partir do isolamento para o interior. Mas em nenhum dos 

casos a Msi pode ultrapassar os 150 Kg/m2; 

3. Calcular a massa dos elementos interiores, sabendo que Msi = mt, 

mas a Msi não pode ultrapassar os 300 Kg/m2; 

4. No caso dos elemento contemplados nos Pontos 1 e 2 possuírem 

revestimentos superficiais com uma resistência térmica 

compreendida entre 0.14 ≤ R ≤ 0.5 m2.ºC/W, é necessário 

multiplicar a Msi por uma factor correctivo r = 0.5; 
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5.  No caso dos elemento contemplados no Pontos 3 possuírem 

revestimentos superficiais com uma resistência térmica superior a 

0.14, é necessário multiplicar a Msi por um factor correctivo 

r = 0.75, quando o revestimento apenas se apresenta numa face 

do elemento, ou r = 0.5 quando o revestimento se apresente nas 

duas faces do elemento; 

6. Por último é necessário aplicar a Equação 5.19, sabendo que Si é 

a área superficial interior do elemento. 

 

Equação 5.19 

P

i
isi

A

SM
I

∑ ⋅
=     (Kg/m2); 

 

 

Cálculo das Necessidades de Arrefecimento - Nic 

 
A metodologia de cálculo proposta pelo RCCTE para as Necessidades de 

Arrefecimento é muito semelhante à metodologia de cálculo para as 

necessidades de arrefecimento, mas com algumas adaptações para o Verão. 

Enquanto que para as necessidades de aquecimento são utilizados os Graus-

Dia, para as necessidades de arrefecimento é utilizada a Temperatura ar-sol2. 

Por outro lado, estas metodologias referidas são complementares, pois 

enquanto que para o Inverno os ganhos diminuem as necessidades e as 

perdas aumentam as necessidades, no Verão passa-se o contrário. A 

Equação 5.20 é aquela que rege as necessidades de arrefecimento. O factor 

de utilização dos ganhos (η) é calculado de forma semelhante à descrita para 

o caso das necessidades de aquecimento. 

 

Equação 5.20 
Nvc = [Qg.(1- η)] / Ap (kWh/m2. ano) 

 

Os ganhos térmicos brutos (Qg) estão divididos em quatro componentes, como 

se pode observar na Equação 5.21. Esta divisão é executada de forma muito 

                                                 
2 Temperatura fictícia que representa o efeito combinado da radiação solar incidente na envolvente e as 
trocas de calor por radiação e convecção entre a superfície e o meio envolvente. 
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semelhante ao caso das necessidades de aquecimento. Assim, o termo Qg é 

composto por: cargas térmicas resultantes da diferença de temperatura entre 

o interior e o exterior do edifícios e da incidência da radiação solar na 

envolvente opaca exterior (Q1); cargas térmicas resultantes da incidência da 

radiação solar na envolvente transparente (Q2); cargas térmicas resultantes da 

renovação de ar (Q3); cargas térmicas resultantes de fontes internas ao 

edifício (Q4), como equipamentos, pessoas, etc.   

 
Equação 5.21 
Qg = Q1 + Q2 + Q3+ Q4 

 

1 – Q1 – de forma a calcular as cargas térmicas resultantes da envolvente 

opaca é necessário: obter o coeficiente de transmissão térmica (Ui) de cada 

elemento – este valor é semelhante ao utilizado no caso das necessidades de 

aquecimento; obter a área (Ai) de todos os elementos, medida pelo interior; 

conhecer o valor da temperatura interior de conforto para o Verão (Ti), a qual 

está definida no artigo 16º do RCCTE (25 ºC); conhecer o valor da temperatura 

média do ar exterior na estação convencional de arrefecimento (Tm) – este 

valor pode ser consultado na Tabela 5.7; obter a intensidade média de 

radiação total incidente (Irj) para cada orientação j – este valor encontra-se 

na Tabela 5.7; conhecer o valor do coeficiente de absorção da superfície 

exterior (α), este valor pode ser obtido consultando a Tabela 5.6; utilizar o valor 

da condutância térmica superficial exterior da envolvente (h0), admite-se que 

este valor é 25 W/m2.ºC; e utilizar a Equação 5.22. 

 
 
Tabela 5.6 – Coeficiente de absorção de superfícies exteriores  

CÔR DA 
SUPERFICIE 

Clara -> Branco, 
Creme, Amarelo, 
Laranja, Vermelho 

claro 

Média -> Vermelho 
escuro, Verde claro, 

Azul claro 

Escura -> Castanho, 
Verde escuro, azul vivo, 

azul escuro, preto 

COEFICIENTE 
DE ABSORÇÃO 0.4 0.5 0.8 

 
 
Equação 5.22 

( ) ∑ ∑∑ 







⋅⋅⋅
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Tabela 5.7 – Temperatura média (Tm) e intensidade da radiação solar (Ir) para a 
estação de arrefecimento  

ZONA Tm N NE E SE S SO O NO HORIZ. 
V1 N 19 200 300 420 430 380 430 420 300 730 
V1 S 21 200 310 420 430 380 440 430 320 760 
V2 N 19 200 320 450 470 420 470 450 320 790 
V2 S 23 200 340 470 460 380 460 470 340 820 
V3 N 22 200 320 450 460 400 460 450 320 800 
V3 S 23 210 330 460 460 400 470 460 330 820 
Açores 21 190 270 360 370 340 370 360 270 640 
Madeira 21 200 300 380 380 320 370 380 300 700 

 
 
Observando a Equação 5.22 é simples verificar que a primeira parte da 

equação diz respeito às cargas térmicas resultantes da diferença de 

temperatura entre o interior e o exterior, enquanto que a segunda parte da 

equação diz respeito às cargas térmicas resultantes da incidência da 

radiação solar. Por outro lado, como a Temperatura média (Tm) é inferior à 

Temperatura de conforto de verão (Ti), a primeira parte da equação vai 

diminuir as necessidades de arrefecimento. Nestes termos não são 

contabilizadas as trocas de calor dos elementos em contacto com o solo, 

assim como das pontes térmicas. 

 

2 – Q2 – de forma a calcular as cargas térmicas resultantes da incidência da 

radiação solar na envolvente transparente é necessário: obter a intensidade 

média de radiação total incidente (Irj) para cada orientação j – este valor 

encontra-se no Anexo III do RCCTE; determinar a área efectiva da superfície n 

que recebe radiação solar na orientação j (Asnj); e utilizar a Equação 5.23. 

 
Equação 5.23 

∑ ∑ 







⋅=

j j
snjj AIrQ2   

 

Asnj: este valor é obtido de forma semelhante à descrita para o caso da 

estação de aquecimento, mas com algumas correcções para a situação 

de Verão. Assim, considerando a Equação 5.16 e 5.17 temos:  

 

• Fg – é o mesmo que para o caso de Inverno, obtido através da consulta 

da Tabela 5.5; 
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• Fw – semelhante ao caso do Inverno, mas neste caso depende da 

orientação do envidraçado, sendo necessário consultar a Tabela 5.8; 

• Fh – toma o valor de 1 para o caso de Verão;  

• F0 e Ff – semelhantes ao caso do Inverno, mas devido a diferentes 

relações solares durante o Inverno e o Verão, as Tabelas a consultar são 

diferentes, ou seja, nestes casos é necessário consultar o Quadro V.1 e 

V.2, respectivamente;  

• g┴ – em relação a este factor, é necessário considerar que existem 

protecções solares 70% activas, ou seja, o valor final do factor solar é a 

soma de 30% do factor solar do vidro e 70% do factor solar do vidro com 

protecção solar activa a 100%. O factor solar sem protecção é obtido 

de forma semelhante ao caso de Inverno, através da consulta das 

Tabelas IV.4.1 e IV.4.2. O factor solar com protecção pode ser obtido 

através da consulta do Quadro V.4 do RCCTE, para vidros simples e 

duplos comuns, mas para vidros especiais é necessário utilizar a 

Equação 5.24 ou 5.25 consoante o vidro seja simples ou duplo, 

respectivamente.   

 

Tabela 5.8 – Factor correcção da selectividade angular, para o caso do Verão (Fw)  
TIPO DE VIDRO N NE / NO E / O SE / SO S 
Simples 0.85 0.9 0.9 0.9 0.8 
Duplo 0.8 0.85 0.85 0.85 0.75 

 
Equação 5.24 

85.0

'
⊥⊥

⊥

⋅
=

gvgg  

 
Equação 5.25 

75.0

'
⊥⊥

⊥

⋅
=

gvgg  com:

 

g’┴ – factor solar com protecções 100% activas e vidro comum; 

g┴v – factor solar do vidro especial. 

 

3 – Q3 – o cálculo das cargas térmicas resultantes da renovação do ar é 

executado de forma semelhante ao caso de Inverno. Assim é necessário: 

obter a taxa de renovação do ar horária (Rph), de forma semelhante ao caso 
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do Inverno; determinar a área útil de pavimento (Ap); obter do pé-direito (Pd); 

utilizar o valor da temperatura interior de conforto para o Verão (Ti –> 25º C); 

conhecer o valor da temperatura média do ar exterior na estação 

convencional de arrefecimento (Tm –> Tabela 5.7); e utilizar a Equação 5.26. 

 

Equação 5.26 
( ) )34.0(928.23 ⋅⋅⋅⋅⋅−= phdPim RPATTQ  (kWh/ano) 

 

É necessário atentar que, como a Temperatura média (Tm) é inferior à 

Temperatura de conforto de Verão (Ti), as cargas térmicas resultantes da 

renovação do ar vão reduzir as necessidades de arrefecimento. 

 

4 – Q4 – o cálculo das cargas térmicas resultantes de fontes internas é 

executado de forma semelhante ao caso de Inverno, sendo assim necessário: 

determinar a área útil de pavimento (Ap); obter os ganhos térmicos internos 

médios por área útil (qi) (este valor pode ser obtido pela consulta da 

Tabela 5.2); e aplicar a Equação 5.27; 

 

Equação 5.27 
928.2⋅⋅= PiI AqQ  (kWh) 

 
 
5.2. VISUALDOE 

  

O VisualDOE é uma aplicação em ambiente Windows que permite estimar a 

performance energética dos edifícios. O motor de cálculo utilizado para a 

simulação horária das cargas térmicas é o DOE-2.1E. A versão 3.1 do VisualDOE 

já pode ser considerada como verdadeiramente gráfica, permitindo um maior 

controlo, em tempo real, da introdução dos elementos geométricos do edifício 

a partir de imagens que o programa produz, as quais podem ser actualizadas 

a qualquer momento. Outra melhoria, em termos gráficos, desta versão é a 

possibilidade de editar as peças desenhadas simplesmente com a utilização 

do ponteiro do rato. Como tal, o VisualDOE pode ser utilizado sem 

conhecimentos de programação, tornando mais simples a avaliação da 

performance energética dos edifícios. Contudo, é necessário ter em atenção 
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alguns pormenores que podem levar a conflitos do programa, tal como a 

utilização da vírgula como separador decimal na configuração do Windows 

(Figura 5.2) ou a gravação dos projectos em estudo no VisualDOE numa 

directoria diferente daquela onde foi instalado o programa (por exemplo 

C:\Programas\GDT\Visualdoe\). No entanto, para utilizações mais avançadas 

é sempre necessário um conhecimento relativamente aprofundado do motor 

DOE-2.1E.  

 

 
Figura 5.2 – Configuração do separador decimal no Windows 
 

Em termos gerais, a interface do VisualDOE cria uma interacção entre o 

ficheiro do projecto que se pretende estudar e livrarias e bases de dados que 

esta ferramenta possui, resultando na criação de um ficheiro de “Input” para o 

motor DOE-2.1E. Este último utiliza o seu motor de cálculo para obter a 

simulação pretendida, com recurso ao ficheiro de dados climáticos, assim 

como à sua base de dados própria, resultando num ficheiro de “output” 

contendo os resultados desejados com a simulação. De forma a uma melhor 

interpretação dos resultados obtidos, tanto o VisualDOE como o próprio DOE-

2.1E criam relatórios com os resultados obtidos. Este processo pode ser 

observado de forma esquemática no Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Diagrama de fluxo de informação do VisualDOE 
 

A metodologia utilizada pelo VisualDOE é bastante útil pois permite utilizar 

todas as potencialidades já existentes do DOE-2.1E, mas simplificando o 

processo de execução do seu ficheiro de “input”. Consegue assim simular, de 

forma precisa, a performance energética de edifícios que sejam projectados 

com soluções não convencionais. Para utilizadores mais avançados, torna-se 

até possível a introdução de rotinas novas, de forma a simular soluções não 

contempladas no DOE-2.1E. 

 

De forma a simular a performance energética de um edifício utilizando o 

VisualDOE, é necessário considerar três passos distintos: Introdução dos dados 

do projecto; Execução da simulação; Análise dos resultados.  

5.2.1. INTRODUÇÃO DOS DADOS DO PROJECTO 
 

Ao iniciar a utilização do programa VisualDOE é sempre necessário escolher as 

unidades a utilizar: SI ou IP. Por defeito, as unidades que o programa escolhe 

Ficheiro de 
“Input” do DOE 

Base de dados 
do VisualDOE 

Interface do VisualDOE 

Ficheiro do 
Projecto 

Relatórios  
e gráficos 

do VisualDOE 
Processador 

de texto 

Ficheiro de 
“output” do DOE 

Base de dados 
do DOE 

Dados 
climáticos 

do DOE 

Relatórios 
do DOE 

Motor de 
Simulação 

do DOE 
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são as IP. Para escolher as unidades SI é necessário iniciar um novo projecto e 

escolher o “template” destas unidades, como se pode observar na Figura 5.4.  

 

 
Figura 5.4 – Definição das unidades a utilizar no VisualDOE 
 

Antes de iniciar a utilização do programa é conveniente configurar as bases 

de dados existentes no VisualDOE, de forma a introduzir soluções e materiais 

que não estão pré-definidos no mesmo, através do sistema de definição de 

bases de dados que o VisualDOE possui, como se pode observar na Figura 5.5. 

Assim, as bases de dados existentes são: Vidros [Glazings] – definição de vidros 

com as características iguais ou semelhantes ao caso em estudo; Vãos 

[Openings] – definição das dimensões do vidro, do caixilho e dos 

sombreadores, como se mostra na Figura 5.5;  Materiais [Materials] – definição 

das características dos materiais constituintes dos elementos de construção 

(paredes, pavimentos, etc); Elementos de Construção [Constructions] – 

definição dos materiais que constituem os elementos, assim como a sua 

ordem; Tipo de Ocupação [Occupancy] – definição do tipo de ocupação do 

edifício e suas características, tais como a densidade ocupacional, a 

temperatura de conforto para a estação de aquecimento e arrefecimento, 

etc; Horários [Schedule] – definição dos horários ao longo do dia, em termos 

de fracções de um dado número, on/off, temperaturas, períodos temporais ou 

qualquer outro número; Taxas de Utilização [utility rates] – definição dos custos 

energéticos de vários tipos de fontes energéticas, tais como a electricidade, 

gás natural, etc. 
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Figura 5.5 – Definição das componentes da base de dados de vãos envidraçados do 
VisualDOE 
 
 

Seguidamente, é desencadeada a introdução dos elementos referentes ao 

edifício em estudo. O VisualDOE está subdividido em 6 pastas contendo 

diferentes elementos:  

 

• Pasta Projecto ------------------------->  

• Pasta Blocos ---------------------------->  

• Pasta Compartimentos ------------->  

• Pasta Envolvente --------------------->   

• Pasta Sistemas de climatização ->  

• Pasta Zonas ----------------------------->  

 

Pasta Projecto  

Esta pasta contém informações genéricas sobre o projecto em estudo, como o 

nome, endereço, etc., tal como é possível observar na Figura 5.6. Por outro 

lado é nesta pasta que se escolhe o ficheiro climático a utilizar – aqui é 

possível empregar um ficheiro existente no VisualDOE ou adicionar um ficheiro 

específico de outras localizações ou com características distintas (no 

Capitulo 6 é apresentada uma forma de realizar um ficheiro climático para 

este programa utilizando dados de um sistema de medição).  
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Figura 5.6 – VisualDOE, pasta projecto 
 

Convém notar que inicialmente apenas se pode aceder à pasta projecto e 

blocos, mas ao serem introduzidos os dados necessários em cada uma destas 

pastas, a próxima pasta torna-se acessível, sendo este processo repetido até 

todas as pastas estarem acessíveis. Este sistema é muito útil, pois torna a 

introdução dos elementos geométricos do edifício um processo sistemático, 

evitando erros por omissão de dados. 

 

Pasta Blocos  

Nesta pasta é possível definir as características geométricas do edifício em 

estudo de duas formas: podem-se utilizar as geometrias predefinidas do 

programa ou utilizar uma geometria específica e inserir os dados geométricos, 

como se pode observar na Figura 5.7; também é possível introduzir os dados 

geométricos do edifício a partir de ficheiros em formato CAD já existentes, se 

estes ficheiros obedecerem a algumas regras que são referidas no manual do 

VisualDOE (Green Design Tools, 2001). Seguidamente, é necessário definir o tipo 

de elemento construtivo do pavimento, tecto e partições do edifício, para 

cada bloco. Também é possível definir o pé-direito e o número de andares do 

edifício.  
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Figura 5.7 – VisualDOE, pasta blocos 
 

Pasta Compartimentos  

Nesta pasta são definidos os parâmetros relativos aos diversos compartimentos 

presentes no edifício, tal como a potência de iluminação e equipamentos, o 

tipo de ocupação, se é um espaço útil ou não-útil e a taxa de infiltração, 

como se pode observar na Figura 5.8. Enquanto se vai definindo os vários 

compartimentos, aquele que está seleccionado aparece representado a 

amarelo na planta esquemática do edifício, que aparece no lado esquerdo 

da janela. 
 

 
Figura 5.8 – VisualDOE, pasta compartimentos 
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Pasta Envolvente  

Esta pasta tem o intuito de definir os elementos construtivos das paredes da 

envolvente, assim como a integração dos vãos envidraçados. Tendo sido 

definidos os vários vãos na base de dados, aqui apenas é necessário indicar e 

colocar os respectivos vãos. Enquanto se definem as várias paredes da 

envolvente, aquela que está seleccionada aparece representado por um 

traço vermelho, na planta esquemática do edifício, que aparece no lado 

esquerdo da janela. E também apresentada uma vista frontal da parede, de 

modo a ser possível verificar a correcta do vão envidraçado, como se pode 

observar na Figura 5.9. 

 

 
Figura 5.9 – VisualDOE, pasta envolvente 
 

Pasta Sistemas de Climatização  

 Nesta pasta é possível configurar o(s) sistema(s) de climatização a utilizar. O 

VisualDOE possui uma vasta gama de sistemas, desde painéis de pavimento 

para aquecimento, até sistemas de ar-condicionado multi-zona. Em primeiro 

lugar é fundamental escolher se o sistema a utilizar é comum a todo o edifício 

ou se existe um sistema por bloco ou zona. Seguidamente é necessário 

escolher e configurar o(s) sistema(s) de climatização. Este programa possui um 

editor onde se podem modificar vários parâmetros específicos de cada 

sistema, além de ser possível modificar as curvas específicas de todos os 
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equipamentos de climatização. Na Figura 5.10 está apresentada a pasta 

sistemas de climatização e o respectivo editor.  

 
Figura 5.10 – VisualDOE, pasta sistemas de climatização 
 

Pasta Zonas  

Esta pasta tem como intuito a configuração do termóstato dos equipamentos 

de aquecimento e/ou arrefecimento, assim como do caudal de ar de entrada 

e de escape, como se pode observar na Figura 5.11. Nesta pasta, a zona que 

está a ser configurada aparece a amarelo na planta esquemática 

representada na parte esquerda do ecrã. 

 

 
Figura 5.11 – VisualDOE, pasta zonas 
 

5.2.2. EXECUÇÃO DA SIMULAÇÃO 
 

Posteriormente à introdução de todos os dados relativos ao projecto, é 

possível executar uma simulação inicial, de forma a avaliar a performance 

energética do edifício. Para uma análise de resultados mais simples, é 
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necessário escolher os relatórios que mais se adequam ao caso em estudo. No 

VisualDOE a configuração da simulação está subdividida em 3 pastas 

contendo diferentes elementos:  

 

• Pasta Simulação --------------->  

• Pasta Relatórios Padrão ----->  

• Pasta Relatórios Horários ---->  

 

Pasta Simulação 

Esta pasta serve apenas para ordenar a execução da simulação pretendida, 

além de possuir duas opções:  

1 - utilizar um ficheiro de “input” já existente – esta opção é apresentada para 

que se possam editar os ficheiros de “input” criados pelo VisualDOE, de forma 

a aproveitar as potencialidades do DOE-2.1E; 

2 - não criar relatórios horários - esta última opção é útil para casos onde 

apenas se está a testar várias opções e como a criação dos relatórios horários 

pode ser um processo moroso, esta opção pode tornar o processo de 

comparação de várias soluções mais rápido. 

 

Pasta Relatórios Padrão 

Esta pasta contém os relatórios padrão que podem ser seleccionados para 

serem criados pelo VisualDOE. Estes relatórios contêm os resultados energéticos 

em termos anuais ou mensais, além de detalhes do edifício ou ficheiro 

climático utilizado. Assim, dependendo do tipo de análise, podem ser 

seleccionados os relatórios mais convenientes.  

 

Pasta Relatórios Horários 

Esta pasta contém os relatórios horários que podem ser seleccionados para 

serem criados pelo VisualDOE. Adicionalmente é possível utilizar um editor 

onde se escolhem os parâmetros necessários para o estudo. É conveniente 

atentar que quantos mais parâmetros forem escolhidos para analisar em 

termos horários, mais pesada fica a simulação, podendo resultar num processo 

moroso.  
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Depois de executar a simulação é criado um ficheiro “input” o qual é utilizado 

pelo motor do DOE-2.1E. Assim, antes de executar a análise de resultados, 

pode ser necessário editar este 

ficheiro, para casos que não estão 

previstos pelo VisualDOE, sendo 

necessário modificar certas linhas 

de comando do ficheiro “input” de 

forma a aproximar o modelo à 

realidade. Um caso muito simples 

em que tal pode ocorrer é em 

relação às estufas, neste caso o 

VisualDOE não possui nenhuma 

opção, mas com a introdução de 

uma simples linha de comando 

pode-se definir que um certo 

espaço é uma estufa, como se 

pode observar na Figura 5.12. 

 
 

5.2.3. ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

A análise dos resultados obtidos pelo VisualDOE pode ser executada de várias 

formas. Em termos gerais esta ferramenta produz dois grandes grupos de 

resultados, como se pode observar no esquema da Figura 5.3:  

 

• Relatórios e gráficos realizados pelo VisualDOE; 

• Relatórios realizados pelo DOE-2.1E. 

 

A causa da diferença destes dois grupos de resultados é que, enquanto os 

relatórios executados pelo VisualDOE são direccionados para a plataforma 

Windows, com possibilidade de exportar os resultados em ficheiros de rich text 

format (*.rtf), compatíveis com os processadores de texto mais utilizados; os 

relatórios executados pelo DOE-2.1E são direccionados para o sistema 

Figura 5.12 – Ficheiro de “Input“ do DOE-2.1E 
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operativo DOS, embora o acesso aos relatórios horários apenas se possa fazer 

com recurso aos relatórios do DOE-2.1E. Uma inovação do VisualDOE é a 

possibilidade de criar e editar uma grande quantidade de gráficos, 

possibilitando a exportação destes como imagens em formatos compatíveis 

com a maioria dos processadores de imagem (*.JPG, *.BMP, etc). 

 

Relatórios e gráficos do VisualDOE 

Depois de executada a simulação, o VisualDOE apresenta três tipos de 

resultados – diagnóstico, relatórios e gráficos. Analisando cada um destes tipos 

de resultados, temos: 

 

• Diagnóstico – apresenta duas pastas, uma relativa às zonas do edifício, 

apresentando as temperatura máximas e mínimas, as horas com 

temperatura abaixo da temperatura de conforto de Inverno e as horas 

com temperatura acima da temperatura de conforto de Verão, por 

cada zona do edifício, a segunda respectiva ao sistema de 

climatização, apresentando a carga de pico e a capacidade de 

aquecimento e arrefecimento, como se pode observar na Figura 5.13; 

 

 
Figura 5.13 – VisualDOE – diagnóstico. Pasta zonas e sistemas de climatização   
 

• Relatórios – podem ser consultados os relatórios relativos aos detalhes 

de arquitectura do edifício, detalhes das várias zonas, detalhes do 

sistema de climatização e performance energética do edifício. Nestes 
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relatórios também é possível consultar os consumos energéticos totais 

por tipo de consumo (aquecimento, arrefecimento, etc.); 

• Gráficos – aqui é possível trabalhar os resultados obtidos de forma 

gráfica, desde as temperaturas exteriores aos dados horários 

seleccionadas anteriormente à simulação. Em todos os gráficos é 

possível definir variados parâmetros, como se pode observar na 

Figura 5.13. 

 

 
Figura 5.14 – VisualDOE – gráficos  
 

Relatórios do DOE-2.1E 

Depois de executada a simulação, o DOE-2.1E produz três ficheiros contendo 

diferentes tipos de resultado – ficheiro de “output”, ficheiro de dados horários e 

ficheiro de estatísticas climáticas. Resumidamente, temos; 

• Ficheiro de “Output” – neste ficheiro são apresentados todos os 

relatórios padrão seleccionados antes da execução da simulação; 

• Ficheiro de dados horários – neste ficheiro são apresentados os 

relatórios horários seleccionados antes da execução da simulação; 

• Ficheiro de estatísticas climáticas – neste ficheiro são apresentados, de 

forma resumida, vários dados climáticos presentes no ficheiro climático 

utilizado para a simulação. Estes dados vão desde as temperaturas 

médias, Graus-Dia, até à radiação solar incidente. 

 

Com base em todos os relatórios e gráficos resultantes da simulação 

executada no VisualDOE, é relativamente simples proceder à análise da 
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performance energética do edifício. Adicionalmente, o VisualDOE permite 

criar várias alternativas ao caso base simulado, onde, a partir de pequenas 

modificações, como a espessura do isolamento em algumas paredes, é 

possível verificar de forma expedita a consequência, em termos energéticos, 

destas pequenas alterações. O VisualDOE permite utilizar até 99 alternativas ao 

caso base. Este procedimento é de grande utilidade na fase de projecto, 

permitindo escolher dentro das várias opções disponíveis aquela com uma 

melhor performance energética.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


