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ESTUDO SOBRE CÁLCULO DOS NÍVEIS ÓTIMOS DE RENTABILIDADE DOS 
REQUISITOS MÍNIMOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS E 
COMPONENTES DE EDIFÍCIOS 
Contribuições para o estudo dos edifícios de escritórios: Construção Nova 

Resumo 

No âmbito das preocupações com a eficiência energética dos edifícios e com as exigências 

decorrentes do estabelecimento de requisitos mínimos de desempenho energético dos edifícios, 

baseados em níveis ótimos de rentabilidade em conformidade com as exigências da Diretiva 

2010/31/EU recast, o LNEC colaborou na realização do estudo Português aplicável aos edifícios 

novos de comércio e serviços. Neste relatório, reúne-se parte das contribuições do LNEC para o 

estudo de edifícios de escritórios novos e apresentam-se as principais conclusões. 

Palavras-chave: Energia / Eficiência energética / Custo ótimo / EPBDrecast / RECS 

STUDY ABOUT COST-OPTIMAL LEVELS OF MINIMUM ENERGY 
PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR BUILDINGS AND BUILDING ELEMENTS 
Contributions to the study of office buildings: New Constructions 

Abstract 

Regarding the concerns about the energy efficiency of buildings and the minimum energy 

performance requirements of buildings supported by cost-optimal levels studies in accordance with 

Directive 2010/31 / EU recast, LNEC collaborated in the Portuguese study about Commercial and 

Service buildings. This report collects a part of LNEC's contributions to the study about new office 

buildings and presents the main conclusions.  

Keywords: Energy / Energy efficiency / Cost optimal / EPBDrecast / RECS 
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1 | Introdução 

No âmbito do previsto no n.º 1 do artigo 4.º da Diretiva sobre a eficiência energética de edifícios [1], 

foi desenvolvido um estudo sobre os níveis ótimos de rentabilidade de medidas de eficiência 

energética nos edifícios de acordo com a metodologia especificada no Regulamento Delegado [2]. 

Efetivamente, “os Estados-Membros deverão utilizar este quadro para comparar os resultados com os 

requisitos mínimos de desempenho energético que tenham aprovado. Caso se verifiquem 

discrepâncias significativas, isto é, que excedam 15%, entre os níveis ótimos de rentabilidade 

calculados para os requisitos mínimos de desempenho energético e os requisitos mínimos de 

desempenho energético em vigor, os Estados-Membros deverão justificar a diferença ou prever 

medidas adequadas para reduzir essa discrepância” [1]. 

Neste documento reúnem-se as contribuições para o grupo de trabalho formado pela DGEG, ADENE, 

LNEG e LNEC e os principais resultados do estudo realizado sobre um edifício de referência virtual, 

da tipologia “escritórios novos” e situado em Lisboa, para apreciação dos requisitos regulamentares 

[3] e [4].As contribuições foram as seguintes: 

 DOC 03 - Estudo sobre cálculo dos níveis ótimos de rentabilidade dos requisitos mínimos de 

desempenho energético dos edifícios e componentes de edifícios de comércio e serviços. 

Definição da solução de fachada cortina, de 2014-10-09 (ver anexo IV). 

 DOC 04 - Estudo sobre cálculo dos níveis ótimos de rentabilidade dos requisitos mínimos de 

desempenho energético dos edifícios e componentes de edifícios de comércio e serviços. 

Sistema de ventilação dos edifícios do tipo hotel e escritórios, de 2014-11-06 (ver anexo IIII). 

 DOC 05 - Estudo sobre cálculo dos níveis ótimos de rentabilidade dos requisitos mínimos de 

desempenho energético dos edifícios e componentes de edifícios de comércio e serviços. Análise 

de sensibilidade da qualidade térmica da envolvente opaca e free cool, de 2014-12-24 (ver anexo 

II). 

 DOC 06 - Estudo sobre cálculo dos níveis ótimos de rentabilidade dos requisitos mínimos de 

desempenho energético dos edifícios e componentes de edifícios de comércio e serviços. 

Resultados do estudo dos níveis ótimos do edifício de escritórios: construção nova, de 

2014-12-31 (ver anexo I). 

 

Os DOC 01 e 02 referem-se ao estudo dos edifícios do tipo hotel e não são incluídos neste relatório. 

 

No capítulo 2 apresentam-se os principais resultados e conclusões do estudo realizado sobre o 

edifício de referência da tipologia “escritórios novos” situado em Lisboa e que constam do Anexo I. 



 

2 LNEC - Proc. 0809/122/1951202 

2 | Síntese dos resultados 

Os resultados do estudo dos custos ótimos do edifício de “escritórios novos”, situado em Lisboa (zona 

Climática (I1,V3), constam do Anexo I a este relatório. As estimativas das necessidades energéticas 

baseiam-se em simulações dinâmicas multizona com o modelo EnergyPlus, versão 8.1.009. Na 

Figura 2 e na Figura 3 apresentam-se os resultados da análise das variantes das soluções 

construtivas, sistemas e instalações, para a solução ótima de climatização com sistema de Volume 

(caudal volúmico) de Refrigerante Variável VRF1 e com sistema de bomba de calor ar-água (“chiller”). 

No Quadro 1 apresentam-se as características de desempenho energético das soluções ótimas para 

o edifício de escritórios com o sistema VRF, com o sistema “Chiller”, com ventilação natural e com 

ventilação mecânica (ver Anexo I). Nesse quadro também se encontram indicados os valores 

utilizados no cálculo do limite regulamentar do Regulamento de Eficiência Energética dos Edifícios de 

Comércio e Serviços (RECS) [3]. 

Nas legendas das figuras e do quadro as siglas têm o seguinte significado: 

 IEE – indicador de eficiência energética, expressa as necessidades de energia primária do 

edifício, por ano e por metro quadrado em kWhep/m2 [3]. 

 LCC20 anos – é o custo de ciclo de vida do edifício para um período de 20 anos, descontando o 

valor residual e no qual estão omissas as parcelas comuns às variantes de eficiência energética 

estudadas, sendo expresso em EUR/m2. 

 RPLN – Sistema de regulação do fluxo luminoso (iluminação artificial) em função do 

aproveitamento da luz natural (regulação por luz natural).  

 EER – Energy Efficiency Ratio dos sistemas de arrefecimento. 

 COP – Coefficient of Performance dos sistemas de aquecimento do tipo bomba de calor. 

                                                           

1 VRF Variable Refrigerant Flow 
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Figura 1 – Resultados com os sistemas das soluções ótimas, Sistema S4: EER=3.8, COP=4.2 
(taxa desconto 3%, custo médio, VRF) 

 

 

Figura 2 – Resultados com os sistemas das soluções ótimas Sistema S7: EER=3.2, COP=3.3 
(taxa de desconto 3%, custo médio) 
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Quadro 1 – Resumo dos valores das soluções ótimas e RECS 

 RECS Ventilação  

Natural 

Ventilação  

Mecânica 

Ventilação  

Natural 

Ventilação  

Mecânica 

Climatização Chiller VRF Chiller 

IEE (kWhep/m2) 179 105 109 103 111 

LCC 20 anos (€/m2) - 182 198 185 201 

UPavimento (W/(m2.K)) 0.50 2.6 (0 cm) 2.6 (0 cm) 2.6 (0 cm) 2.6 (0 cm) 

UParede (W/(m2.K)) 0.70 1.3 (0 cm) 1.3 (0 cm) 1.3 (0 cm) 1.3 (0 cm) 

UCobertura (W/(m2.K)) 0.50 1.0 (2 cm) 1.0 (2 cm) 1.0 (2 cm) 1.0 (2 cm) 

Janela Uw (W/(m2.K)) 4.3 5.9 5.9 5.9 5.9 

Janela g 0.20 0.50 0.50 0.50 0.50 

Proteção solar - Exterior Exterior Exterior Exterior 

Iluminação 12.5 W/m2 9 W/m2 9 W/m2 9 W/m2 9 W/m2 

Controlo RPLN sim sim sim sim sim 

Ventilação VM 1  

Ventilação 
com caudal 

mínimo 

VN 1 

Ventilação 
com caudal 

mínimo 

VM 2 

Ventilação com 
“free cool” de 2 h-1 

VN 2 

Ventilação com 
“free cool” de 2 h-1 

VM 2 

Ventilação com “free 
cool” de 2 h-1  

Recuperação calor 
Ventilação 

Não Não Não Não Não 

SFP (W/(m3/s)) 2000 850 - 850 - 

Climatização S5 S4 S4 S7 S7 

COP 2.8 4.2 4.2 3.30 3.30 

EER 2.7 3.8 3.8 3.20 3.20 

Resultados referentes ao cenário macroeconómico, custo médios de energia e CO2 e taxa de desconte de 3% 

 

Da análise dos resultados da Figura 2 verifica-se que a generalidade das soluções conduz a 

necessidades de energia primária (IEE) inferiores ao limite regulamentar aplicável a este edifício de 

referência virtual situado em Lisboa, que são de 179 kWhep/m2. 

Desta análise dos resultados obtidos pode concluir-se o seguinte: 

1. Ao nível das soluções construtivas e seu isolamento térmico, as soluções ótimas são iguais 

entre sistemas VRF e Chiller e conclui-se que as soluções de referência regulamentares são 

suficientemente restritivas.  

2. Ao nível da proteção solar, o regulamento deve privilegiar vidros de maior fator solar e 

proteções solares exteriores, em vez de especificar apenas um valor para o fator solar de 

0,20, que pode conduzir a resultados indesejáveis se forem adotados vidros com baixa 

transmitância luminosa.  
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3. O valor de SFP2 regulamentar em vigor em 2014 é excessivo (2000 W/(m3/s)), sendo 

considerado satisfatório o que vigorará a parir de 2015 (1250 W/(m3/s)), ou poderia ser 

adotado um valor intermédio de (1500 W/(m3/s)).  

4. O sistema de referência de ventilação deve prever a implementação de arrefecimento gratuito 

com um caudal de pelo menos 2 h-1 (ver resultados de análise mais detalhada no Anexo II). 

Para caudais superiores as poupanças de energia não compensam os custos de investimento 

adicionais. Para edifícios com maiores cargas térmicas internas, este caudal de free cooling 

ótimo de 2 h-1, pode tomar os valores de 3 a 5 renovações de ar por hora. 

5. Ao nível da eficiência nominal dos sistema de climatização, afigura-se ser possível 

incrementar ligeiramente as exigências de desempenho para os sistemas VRF e para os 

chiller Bomba de calor (EERvrf=3.5, EERchillerBomba de calor=2.9, em vez de 2.7 existente no 

RECS).  

6. A implementação de sistemas fotovoltaicos é viável no cenário macroeconómico. 

 

Na Figura 3, apresenta-se um dos resultados da análise da sensibilidade dos níveis ótimos de 

energia primária, tendo em conta as seguintes variáveis: 

1. taxas de desconto de 1%, 2%, 3%, 4%, 6%, 8% e 10%, 

2. três cenários de custos de energia e de CO2 (cenário médio, baixo e alto),  

3. variações de mais e de menos 50% em relação aos custos das soluções construtivas 

indicadas no Anexo I. 

Na Figura 3 com um círculo a laranja representa-se a solução correspondente à condição de análise 

deste estudo, ou seja, custos médios e taxa de desconto de 3%. Os círculos azuis representam as 

soluções ótimas para várias taxas de desconto e cenários de custos de energia. Os triângulos 

cinzentos representam as soluções ótimas da análise de sensibilidade à alteração dos custos das 

soluções construtivas, considerando a taxa de desconto de 3% e custos médios de energia e CO2. 

Existem variações nos níveis ótimos de energia primária com esses fatores, que tornam mais viável a 

adoção de ventilação mais eficiente e isolamento das janelas e da cobertura por vezes ligeiramente 

pior (custos de construção elevados, custos de energia baixos) e outras melhor (cenários de custos 

de construção baixos e custos de energia elevados). Considera-se razoável a condição de custos 

médios e a adoção da taxa de desconto de 3%. 

 

                                                           

2 SFP, specific fan power 
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Figura 3 – Análise de sensibilidade dos níveis ótimos, climatização VRF 

 

Seguidamente apresentam-se os resultados da análise do edifício com sistema de climatização S5, 

sem sistema fotovoltaico (Figura 4) e com sistema fotovoltaico de 45 kW (Figura 5). Da comparação 

destes dois resultados, verifica-se que a implementação do sistema fotovoltaico permite reduzir os 

custos do ciclo de vida e o nível ótimo de energia primária. 

 

 

Figura 4 – Resultados da análise do edifício sem sistema fotovoltaico (sistema S5: EER=2.7, COP=2.8) 



 

LNEC - Proc. 0809/122/1951202 7 

 

Figura 5 – Resultados da análise do edifício com sistema fotovoltaico (sistema S5: EER=2.7, COP=2.8) 

 

Para reduzir as diferenças entre as soluções ótimas e o limite regulamentar (IEE de referência) a não 

mais de 15%, foi realizada uma análise mantendo todos os parâmetros de referência do RECS [3], 

com exceção do ajustamento dos seguintes fatores no edifício de referência: 

1. Vãos envidraçados com Uw=3.8 W/(m2.K), proteção solar exterior e vidro com fator solar de 0.50, 

em vez de Uw=4.3 W/(m2.K) e fator solar de 0.20; 

2. Nas zonas próximas das fachadas (até profundidade de 6 m) foi adotado controlo da iluminação 

artificial com controlo por disponibilidade da luz natural (fator de controlo da iluminação artificial 

de sensivelmente 0.5); 

3. Nos espaços do tipo “open space” foi adotado uma densidade de potência de iluminação 

(DPI/100 lx) de 1.8 em vez de 2.5; 

4. Foi adotado sistema de ventilação mecânica equilibrado, com SFP de 1430 W/(m3/s) e com 

possibilidade de arrefecimento gratuito e noturno com caudal até 2 h-1; 

5. Foi adotado sistema de climatização com COP=3.9 e EER=3.5. 

 

Com os pressuposto anteriores, o valor de IEEref passa a ser de 122 kWhep/m2, ou seja, um valor 

satisfatório porque se situa apenas 12% acima do nível ótimo de 109 kWhep/m2 do edifício com 

sistema mecânico de ventilação (Figura 6). Podem ser estudadas outras alternativas para definir o 

IEEref, mas esta aproxima a repartição de consumos do IEEref do IEE das soluções ótimas (Figura 6). 
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De forma complementar, atendendo à viabilidade técnica e económica da integração de sistemas 

fotovoltaicos para autoconsumo, estes também devem ser incorporados no edifício de referência do 

RECS. 

 

 

Figura 6 – Comparação do IEE do edifício com a solução ótima, IEE de referência do RECS e proposta de 
ajustamento 

Considera-se que esta grande diferença (70%) entre as soluções ótimas (103 a 109 kWhep/m2) e 

IEEref (179 kWhep/m2), se deve a vários fatores e opções, como por exemplo: 

 O limite regulamentar do RECS foi estabelecido de forma a não incluir medidas especiais de 

eficiência energética, para que estas pudessem ser valorizadas em termos de classificação 

energética do edifício.  

 Nesse sentido, o sistema de iluminação do limite regulamentar apresenta DPI/100lx de 

12.5 W/(m2.100 lx), que é um valor substancialmente superior ao atualmente alcançável em 

espaços do tipo “open space” de 1.8 ou 1.3 W/(m2.100 lx), devendo ser aprofundados estudos de 

forma a atualizar os valores DPI/100 lx. 

 Por outro lado, na avaliação do IEE do edifício pode ser considerado o efeito dos sistemas de 

regulação de iluminação artificial com base na disponibilidade de luz natural, enquanto no edifício 

que serviu para o cálculo do limite regulamentar esses sistemas não são considerados, o que 

explica parte da diferença entre o edifício virtual e o limite regulamentar. 

 Nos edifícios com ventilação mecânica, o RECS tem SFP de 2000 W/(m3/s), que é um valor 

elevado. O valor que irá vigorar a partir de 2015 (1250 W/(m3/s)) reduz a diferença. 
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 O facto dos sistemas de ventilação adotados no cálculo do limite regulamentar não incluírem 

arrefecimento gratuito, aumenta as necessidades de arrefecimento por comparação às soluções 

ótimas. Este aspeto deve ser ponderado e incluído no limite regulamentar. 

 Apesar da ventilação natural ser a solução ótima, considera-se que a continuação da adoção da 

solução de ventilação mecânica por defeito é satisfatória, podendo ser ponderada a existência de 

limites regulamentares para edifícios com ventilação natural e para edifícios com ventilação 

mecânica. 

 Os valores de COP e EER afiguram-se relativamente baixos, face aos produtos disponíveis no 

mercado, havendo potencial para aumentar os valores de referência (EERVRF=3.5, EERBomba de calor 

ar-água=2.9, em vez de EERref=2.7). Aqui há a necessidade de distinguir as diferentes tecnologias.  

 O nível de isolamento térmico da envolvente é adequado, pois, as soluções ótimas têm de uma 

forma geral U superiores aos de referência do RECS.  

 Em relação à proteção solar, seria importante considerar a existência de proteção solar exterior, 

vidro de fator solar 0.50 e transmitância luminosa de 70%, para ser possível potenciar o 

aproveitamento da luz natural. Deste modo, o vão em vez de ter um valor fixo de 0,20 passa a ter 

valores de 0,50, quando a radiação solar é baixa e permite aproveitamento da luz natural, e de 

0,06, quando a radiação solar incidente no vão é mais intensa. 

 Face à viabilidade de integração de soluções fotovoltaicas, as mesmas devem ser ponderadas. 



. 
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ANEXO I 
Resultados do estudo dos níveis ótimos do edifício de escritórios: 
Construção nova 
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ANEXO II 
Análise de sensibilidade da qualidade térmica da envolvente opaca 
e free cool 
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ANEXO III 
Sistema de ventilação dos edifícios tipo Hotel e Escritórios 
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ANEXO IV 
Definição da solução de referência de fachada-cortina 
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