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1  Introdução e objetivos 

O principal objetivo deste documento é providenciar informação sobre as diferentes etapas de avaliação 
ambiental de edifícios de construção metálica e mista no software AMECO. 
 
Este documento foi criado no âmbito do projeto de divulgação LVS3: Large Valorisation on 
Sustainability of Steel Structures (RFS2-CT-2013-00016). 
Este  Manual do Utilizador está focado: 

- Na descrição do processo de cálculo, isto é, nas especificações técnicas que detalham as 
sucessivas etapas utilizadas na análise de ciclo de vida de um edifício no programa AMECO; 

- Nas instruções sobre como utilizar corretamente o software AMECO; 
- Aplicação do AMECO a diversos casos de estudo. 

 
As abordagens utilizadas no programa foram desenvolvidas e validadas no âmbito do projeto Europeu 
RFCS SB-Steel: Sustainability of Steel Buildings (SB_Steel, 2014). 
Estas metodologias complementares são: 

- A abordagem baseada em macro-componentes para avaliação do ciclo de vida de edifícios e/ou 
componentes do edifício excluindo a quantificação da energia consumida na fase de utilização do 
edifício. 

- Uma abordagem focada na fase de utilização do edifício que permita a quantificação da energia 
operacional dos edifícios. 

 
O documento base, também elaborado no âmbito do projeto RFCS LVS3, fornece descrições detalhadas 
das abordagens consideradas para: a avaliação de impactes ambientais durante o ciclo de vida e 
avaliação das necessidades energéticas do edifício durante a sua vida útil. 

2 Código computacional e ambiente 

O AMECO é uma ferramenta de cálculo que avalia os impactes ambientais de elementos estruturais em 
aço e betão. O AMECO 3 é uma extensão do AMECO (versão 2), mas agora tendo em consideração a 
fase de utilização do edifício.  
 
O AMECO 3 utiliza a linguagem de programação VB2008. Esta linguagem é baseada na tecnologia 
Microsoft .NET. Assume-se que o Microsoft .NET Framework está instalado no computador do utilizador. 
O .NET Framework já vem incluído nos novos sistemas operativos (OS) Microsoft Vista e Seven, exceto 
nas versões mais antigas, onde o utilizador necessita de instalar antes da utilização do AMECO 3. 
 
O desenvolvimento é baseado na versão 2.0 do .NET Framework, que pode ser instalada nos seguintes 
sistemas operativos: Windows 2000 Service Pack 3; Windows 98; Windows 98 Second Edition; Windows 
ME; Windows Server 2003; e Windows XP Service Pack 2. É de salientar, que o AMECO 3 pode não ser 
compatível com alguma configuração não mencionada anteriormente. 
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3 Características gerais do programa AMECO3 

3.1 Introdução 

O AMECO 3 considera pontes e edifícios construídos em aço e betão. Tem em consideração 24 tipos de 
valores agrupados da seguinte forma: 
 

 Grandezas que descrevem os impactes ambientais (GWP, ODP, AP, EP, POPCP, ADP-

elementos, ADP-combustíveis fósseis). 

 Grandezas que descrevem a utilização de recursos, materiais secundários e combustíveis, e a 

utilização da água (utilização de energia primária renovável excluindo os recursos de energia 

primária renovável utilizada como matérias-primas, Utilização total de energia primária renovável 

(energia primária e recursos de energia primária utilizados como matérias-primas), Utilização de 

energia primária não renovável excluindo os recursos de energia primária não renovável como 

matérias-primas, Utilização total de energia primária não renovável (energia primária e recursos 

de energia primária utilizados como matérias-primas), Utilização de material secundário, Utilização 

de combustíveis secundários renováveis, Utilização de combustíveis secundários não renováveis, 

Utilização de água potável de rede). 

 Outra informação ambiental que descreve as categorias de resíduos (resíduos perigosos 

eliminados, resíduos não perigosos eliminados, resíduos radioativos eliminados). 

 Outra informação ambiental que descreve os fluxos de saída (componentes para reutilização, 

materiais para reciclagem, materiais para recuperação de energia, energia exportada). 

 
Além disso, cada quantidade é decomposta em 4 módulos (Fase do Processo de Produção e Construção, 
Fase de Utilização, Fim-de-Vida, Benefícios e implicações para além dos limites do sistema). 
 
 

Índice 
Dados 
disponíveis 

Sigla Designação Unidade 

Impactes ambientais 

1 Sim PAG Potencial de Aquecimento Global tCO2eq 

2 Sim PDO Potencial de Destruição do Ozono tCFCeq 

3 Sim PA Potencial de Acidificação tSO2eq 

4 Sim PE Potencial de Eutrofização tPO4eq 

5 Sim PCFO Potencial de Criação Fotoquímica de Ozono tEtheneeq 

6 Sim ADP-e Potencial de Esgotamento de Recursos Abióticos tSbeq 

7 Sim ADP-ff Potencial de depleção abiótica – combustíveis fósseis GJ NCV 
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Utilização de recursos, material secundário e de combustíveis  

8 Não RPE Utilização de energia primária renovável, excluindo 
recursos de energia primária renovável utilizadas 
como matérias-primas 

GJ NCV 

9 Não RER Utilização de recursos de energia renovável 
utilizados como matérias-primas 

GJ NCV 

10 Sim RPE-total Utilização total de energia primária renovável 
(energia primária e recursos de energia primária 
como matérias-primas) 

GJ NCV 

11 Não Non-RPE Utilização de energia primária não renovável (energia 
primária e recursos de energia primária não 
renovável como matérias-primas) 

GJ NCV 

12 Não Non-RER Utilização de recursos de energia não renovável 
como matérias-primas  

GJ NCV 

13 Sim Non-RPE-
total 

Utilização total de energia primária não renovável 
(energia primária e recursos de energia primária 
como matérias-primas) 

GJ NCV 

14 Não SM Utilização de material secundário t 

15 Não RSF Utilização de combustíveis secundários renováveis GJ NCV 

16 Não Non-RSF Utilização de combustíveis secundários não 
renováveis 

GJ NCV 

17 Sim NFW Utilização de água potável da rede 103m3 

Outras informações ambientais que descrevem as categorias de resíduos 

18 Sim HWD Eliminação de resíduos perigosos t 

19 Sim Non-HWD Eliminação de resíduos não perigosos t 

20 Sim RWD Eliminação de resíduos radioativos  t 

Outras informações ambientais que descrevem os fluxos de saída 

21 Não CR Componentes para reutilização t 

22 Não MR Materiais para reciclagem t 

23 Não MER Materiais para recuperação de energia t 

24 Não EE Energia exportada t 

Quadro 1:Impactes ambientais 

 
A principal característica adicional do AMECO 3 é a Introdução da fase de utilização nos cálculos dos 
impactes ambientais. Isto permite obter uma estimativa nas necessidades energéticas para uma 
variedade de sistemas do edifício (aquecimento, arrefecimento e produção de águas quentes sanitárias). 
Os cálculos são baseados em várias normas internacionais, tais como: ISO13370, ISO13789 e ISO13790 
e a norma Europeia (EN15316). 
 
O AMECO tem a capacidade de calcular edifícios ou pontes. No entanto, a integração da fase de utilização 
apenas está disponível para os edifícios.  
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3.2 Instalação 

O AMECO será entregue com um pacote de instalação, gerado pela aplicação gratuita “Install Creator”, 
incluindo: 

⁻ O ficheiro .exe; 

⁻ Qualquer biblioteca de vínculo dinâmico ou componentes (.dll files); 

⁻ As bases de dados; 

⁻ Os ficheiros de ajuda; 

⁻ Os ficheiros de linguagem; 

⁻ Os ícones e qualquer imagem necessária. 

 

3.3 Idiomas 

O AMECO é uma aplicação multilinguística. Todos os textos apresentados no GUI são lidos em ficheiros 
de idiomas individuais, um associado a cada idioma. Os textos contidos nos ficheiros de idioma são 
agrupados em blocos e identificados por palavras-chave. 
 

3.4 Gestão de unidades 

São consideradas para o GUI as seguintes unidades para cada parâmetro: 
 

Peso:  tons 
Dimensões: m 
Espessura das lajes: mm 
Distâncias: km 
Densidades: kg/m3 
Área de pisos: m2 
Necessidades de energia: kWh 
 

As unidades utilizadas para os impactes ambientais são dadas no Quadro 10 (ver § 5.2 Resultados globais 
da fase de utilização). 
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4 Descrição técnica 

4.1 Definição de um Projeto 

Para o cálculo dos impactes ambientais são necessárias várias quantidades que caraterizam a estrutura, 
a forma como os elementos são transportados para o local, e finalmente alguma informação de como os 
elementos usados serão utilizados depois da demolição da estrutura. 
 
O cálculo na fase de utilização necessita de várias grandezas que definem o edifício conforme descrito a 
seguir, antes das equações serem detalhadas. No que se segue, a letra m representa o mês, o número 
m varia entre 1 e 12 e a abreviação dir significa a direção: N, W, E e S. 
 

4.1.1 Definição da estrutura de um edifício e dados gerais 

4.1.1.1 Parâmetros gerais 

A definição geral do edifício é dada por parâmetros definidos pelo Utilizador: 

Comprimento: b 
Largura: wb 

Número de pisos: nb,fl 
Área personalizada dos pisos: ab,fl,custom 

A área padrão de pavimento é calculada pela seguinte relação: 

ab,fl,default = nb,fl b wb (Eq 1) 

 

De acordo com as opções de cálculo escolhidas pelo Utilizador, a área de pavimento utilizada nos cálculos 
será a seguinte: 

ab,fl = ab,fl,custom  se a área for definida pelo Utilizador (Eq 2) 

ab,fl = ab,fl,default se não 

 

A localização do edifício é escolhida entre uma das cidades incluídas na base de dados. Para cada cidade, 
são definidos os seguintes parâmetros na base de dados: 

País 

𝜃𝑒𝑥𝑡(𝑚)   temperatura exterior no mês m [°C] 
𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟)  radiação solar incidente na direção dir no mês m [W/m²] 

𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘,𝑟𝑜𝑜𝑓(𝑚)  radiação solar incidente na cobertura no mês m [W/m²] 

𝑓𝐻,𝑠ℎ𝑢𝑡(𝑚)   fração diária em que é de noite no mês m para o modo de aquecimento (para 

considerar o isolamento adicional providenciada pelos dispositivos de 
proteção) [-] 

𝑓𝑠ℎ,𝑤𝑖𝑡ℎ(𝑚, 𝑑𝑖𝑟)  fração ponderada do tempo de utilização do dispositivo de sombreamento [-

] 
Latitude latitude da cidade 

Clima poderá ser: subpolar, intermédio ou trópicos 

Geiger Clima poderá ser: Csa, Csb, Cfb, Dfb, Dfc 

 
 
Conhecendo o parâmetro Clima, é obtido o parâmetro seguinte: 

Δ𝜃er   diferença média entre a temperatura exterior e a temperatura do céu 
dependendo do Clima (ver Quadro 14) [°C] 

O Anexo 3 apresenta quadros com estes valores para Coimbra, Tampere e Timisoara. 



LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures      Manual do Utilizador 

11 

 

Estão disponíveis várias utilizações para o edifício (Edifício Residencial (ER), Edifício de Escritórios (EE), 
Edifício Comercial (EC) e Edifício Industrial (EI)). Esta escolha tem influência em vários valores padrão 
listados nos parágrafos seguintes. 

A forma do edifício é retangular. As variáveis relacionadas são: 

b comprimento das fachadas  norte – sul [m] 
wb comprimento das fachadas este – oeste [m] 

nb,fl  número de pisos intermédios [-] 
ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟   altura do piso (idêntica para todos os pisos) [m] 

ab,fl,custom  área personalizada dos pisos [m²] 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Geometria do edifício 

 

A área total do edifício é calculada a partir da relação: 

ab,fl,default= (nb,fl +1).(b .wb - b0 .wb0) 

 
A área de pavimento utilizada nos cálculos para os módulos A, C e D (norma?!) é a área de pisos 
intermédios.  
Esta área é automaticamente calculada de acordo com: 

ab,fl,interm,,default= nb,fl .(b .wb - b0 .wb0) 

 
São utilizadas três outras áreas: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎  área total das zonas condicionadas [m²] 
𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎1  área das principais zonas condicionadas [m²] 
𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎2  área de outras zonas condicionadas [m²] 

 
Estas áreas estão relacionadas por: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎1 + 𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎2 

 

Aconditionedarea é igual à área total do edifício ab,fl,default enquanto Aarea1 e Aarea2 são calculadas como uma 

percentagem de Aconditionedarea utilizando o Quadro 12 do Anexo 2 (Área 1 para as principais zonas 

condicionadas, e Área 2 para outras áreas condicionadas). Estas 3 áreas não são exibidas pelo programa. 

  

b 

wb 

Sul 

Norte 

Este Oeste 
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4.1.1.2 Lajes de pavimento 

 
Elementos em aço: 

 
Os elementos em aço utilizados nas lajes do edifício são definidos pelos parâmetros seguintes.  

Os tipos de laje disponíveis são: 

- Laje maciça em betão 

- Laje mista 

- Cofragem perdida 

- Pré-fabricada 

- “Dry floor” Pavimento seco  

 
As chapas de aço são escolhidas na mesma base de dados do AMECO [1].  
 
A massa total do pavimento em aço no edifício é obtida por: 

mtss = mssu ab,fl (Eq 3) 
 
com  mssu  massa do pavimento em aço (por unidade de área) obtida a partir da base de dados; 

ab,fl área de pavimento (cf. Erro! A origem da referência não foi encontrada.) 

 

Elementos em betão: 

Para os elementos de betão vão ser utilizados os seguintes parâmetros: 
 

Tipo de betão a ser escolhido de entre a seguinte lista: 

- In situ 

- Pré-fabricado 

Classe do betão a ser escolhida de entre a seguinte lista: 

- C20/25 

- C30/37 

Espessura total da laje ttfl  
Armadura mconrs  

 
O peso total do betão mconsl é calculado utilizando a expressão: 

mconsl = ab,fl consl (ttfl – tminss + Vtmin) / 106 (Eq 4) 

 
onde ab,fl área de pisos (cf. Erro! A origem da referência não foi encontrada.) 

  consl   = 2360 kg/m3 
tmniss a espessura mínima das chapas perfiladas em aço, obtida a partir da base de dados 
Vtmniss o volume de betão para a espessura mínima da laje, obtido a partir da base de 

dados 
 

Notas:  

- mconsl = 0 para “dry floors” 

- tminss = 0 e Vtmin = 0 para lajes sem chapas perfiladas 
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4.1.1.3 Estrutura de suporte 

Elementos em aço: 

Os parâmetros que definem os elementos de aço de uma estrutura são definidos pelo Utilizador: 
Massa total das vigas mtsb 
Massa total dos pilares mtsc 
Massa total de conectores mtst 
Massa total dos parafusos mtbo 
Massa total das ligações mtpl 
 
Desperdícios para os perfis de aço splos 

 
Este último parâmetro significa que para ter a massa final m de um perfil na estrutura, é necessário 
produzir m (1 + splos) deste mesmo perfil. 
 

Elementos em betão: 

Os parâmetros que descrevem a estrutura de betão ão, como para as lajes:  
Massa total de vigas em betão mtcb 
Massa total de pilares em betão mtcc 
Massa total de betão armado  mtrs 
 
Tipo de betão, a ser escolhido entre a seguinte lista: 

- In situ 

- Prefabricado 

Classe do betão, a ser escolhida entre a seguinte lista: 

- C20/25 

- C30/37 

 

Elementos em madeira: 

Os elementos de madeira são tidos em conta através de vários parâmetros, nomeadamente: 
Massa total de vigas mtwb 
Massa total de pilares mtwc 

 

4.1.1.4 Condições de transporte 

Transporte de betão desde a produção ao local da obra (estaleiro): 

Os parâmetros que definem o transporte de betão são os seguintes: 
Distância para o betão produzido no local dconmix 

Distância para o betão pré-fabricado dconreg 

 
O AMECO calcula as parcelas de betão produzido no local ou pré-fabricado: 

Parte de betão produzido no local: mconmix = m1 + m2 (Eq 5) 
Parte de betão pré-fabricado: mconreg = m3 + m4 (Eq 6) 

 
onde m1 = mconsl se o betão para as lajes (cf. Erro! A origem da referência não foi encontrada.) for 

produzido in-situ; senão m1 = 0 
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m2 = mtcb + mtcc + mtrs se o betão para elementos estruturais de suporte (cf. Erro! A origem da 

referência não foi encontrada.) for produzido in-situ; senão m2 = 0 

m3 = mconsl se o tipo de betão para lajes (cf. Erro! A origem da referência não foi encontrada.) 

for pré-fabricado; senão m3 = 0 

m4 = mtcb + mtcc + mtrs se o betão para elementos estruturais de suporte (cf. Erro! A origem da 

referência não foi encontrada.) é pré-fabricado; senão m4 = 0 

Transporte de aço desde a produção até ao local da obra (estaleiro): 

O utilizador tem a possibilidade de considerar valores médios de uma base de dados Europeia 
para o transporte. 
 
O AMECO vai calcular a massa total de aço transportado da seguinte forma:  

mtstrtot = mtss + mconrs + mtsb + mtsc + mtsst + mtbo + mtpl + mtrs (Eq 7) 

 
Se não forem utilizados os valores médios Europeus então são necessários os seguintes 
parâmetros adicionais: 

Massa de aço transportada por comboio  mstr 

Distância de transporte do aço por comboio dstr 

Massa de aço transportada por camião  msreg 

Distância de transporte de aço por camião  dsreg 

 
Além disso, tem de ser cumprida a relação seguinte: 

mtstrtot = mstr + msreg (Eq 8) 

Transporte de madeira desde a produção até ao local de construção (estaleiro): 

Os parâmetros que definem o transporte de madeira são: 
Massa de madeira transportada por comboio   mwtr 

Distância de transporte de madeira por comboio  dwtr 

Massa de madeira transportada por camião  mwreg 

Distância de transporte de madeira por camião  dwreg 

 
O AMECO calcula a massa total de madeira transportada: 
 mtwtrtot = mtwb + mtwc (Eq 9) 
 
devendo ser cumprida a seguinte relação : 

mtwtrtot = mwtr + mwreg (Eq 10) 

 

4.1.1.5 Fim-de-Vida 

 
O utilizador tem a possibilidade de alterar todos os parâmetros relativos ao fim de vida dos elementos. 

Aço: 

Para elementos em aço, é reciclada uma fração depois da demolição do edifício. A proporção de 
elementos reciclados é anotada como eolelement. Além disso, algumas vigas e pilares podem ser 

reutilizadas e uma proporção específica resbc é introduzida. A fração de material que não é reciclado 

ou reutilizado é considerada perdida. 
 
Assim, as proporções que definem o fim de vida do aço e que podem ser definidas pelo utilizador 
são as seguintes:  
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Reciclagem de aço para betão armado eolsrs 

Reciclagem de lajes com chapa perfilada eolsd 
Reciclagem de vigas e pilares eolsbc 

Reutilização de vigas e pilares resbc 
Reciclagem de conectores e parafusos eolsstbo 
Reciclagem de chapas de ligação eolspl  
 

Betão: 

Os elementos de betão não são recicláveis, mas podem ser valorizados quando forem reutilizados 
como cascalho. A proporção de elementos de betão que é valorizada é identificada por valelement. 
 
Os parâmetros que definem a valorização do betão e que podem ser definidos pelo Utilizador, são 
os seguintes: 

Valorização das lajes valconfl 

Valorização da estrutura valconst 

 

Madeira: 

Depois da demolição de um edifício, assume-se que uma parte dos elementos em madeira é 
incinerada. Durante este processo, a fração de energia libertada pela combustão é convertida em 
energia elétrica numa unidade térmica. 
 
O parâmetro que define o fim de vida da madeira é esta proporção definida pelo Utilizador: 

Inceneração com recuperação de energia  
de elementos estruturais de madeira incw 

 

4.1.2 Definição de uma ponte 

4.1.2.1 Estrutura de suporte 

Elementos em aço: 

Os parâmetros que definem os elementos em aço de uma ponte são os seguintes (definidos pelo 
Utilizador): 
 
Massa total de perfis laminados a quente  mtspbr 
Massa total de conetores mtstbr 
Massa total de placas de topo mtepbr 
Massa total de outros perfis mtotbr 
Massa total de outras armaduras mtorbr 
 
Taxa de desperdícios de perfis de aço splos 
 
Esta última significa que para ter a massa final m para um perfil na estrutura requer a produção m 
(1 + splos) deste perfil. 
 

Betão: 

Os parâmetros que descrevem os elementos de betão das pontes serão definidos por: 
Massa total de betão mtcbr 
Massa total aço para betão armado mtrsbr 
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Tipo de betão a ser escolhido de entre a seguinte lista: 

- In situ 

- Pré-fabricado 

 

Classe do betão a ser escolhida de entre a seguinte lista: 

- C20/25 

- C30/37 

 

4.1.2.2 Condições de transporte 

Transporte do betão desde a produção até ao local de construção (estaleiro): 

Os parâmetros que definem o transporte de betão são os seguintes: 
Distância para o betão produzido no local dconmixbr 

Distância para o betão pré-fabricado dconregbr 

 
O AMECO calcula as parcelas de betão produzidas no local ou pré-fabricadas do seguinte modo: 

Parte do betão produzido no local mconmixbr  
Parte do betão pré-fabricado: mconregbr  

 
onde mconmixbr = mtcbr se o betão for produzido in situ; senão 0 
 mconregbr = mtcbr se o betão for pré-fabricado; senão 0 
 

Transporte do aço desde a produção até ao local de construção: 

O utilizador tem a possibilidade de considerar valores médios Europeus para o transporte de aço. 
O AMECO calcula a massa total de aço transportado com a seguinte relação: 

mtstrtotbr = mtspbr + mtstbr + mtepbr + mtotbr + mtorbr + mtrsbr  (Eq 11) 

 
Se não forem utlizados valores médios então são necessários os seguintes parâmetros adicionais: 

Massa de aço transportada por comboio   mstrbr 

Distância para o transporte de aço por comboio dstrbr 

Massa de aço transportado por camião  msregbr 

Distância para o transporte de aço por camião dsregbr 

 
Além disso, é necessário cumprir a seguinte relação: 

mtstrtotbr = mstrbr + msregbr (Eq 12) 

 

4.1.2.3 Fim de Vida 

 
Da mesma forma que para um edifício, o utilizador tem a possibilidade de alterar todos os parâmetros 
relativos ao fim de vida dos elementos constituintes da ponte. 

Aço: 

Quanto aos edifícios, os rácios que definem o fim de vida do aço são os seguintes (definidos pelo 
Utilizador): 

Reciclagem de perfis eolspbr 

Reutilização de perfis respbr 
Reciclagem de conetores eolstbr 
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Reciclagem de placas de topo eolsepbr 

Reciclagem de outras seções  eolsotbr 
Reciclagem de outras armaduras eolsorbr 
Reciclagem de armaduras de reforço eolsrsbr 

Betão: 

Analogamente aos edifícios, a relação que define a valorização do betão em pontes é a seguinte 
(definida pelo Utilizador): 

Valorização do betão valconbr 

 

4.1.3 Envolvente do edifício 

4.1.3.1 Geometria das fachadas 

 
A descrição das paredes inclui os seguintes parâmetros: 
 

𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑡𝑜𝑡(𝑑𝑖𝑟):  área de parede orientada numa direção dir automaticamente calculada 

como o produto da distância pela altura [m²] 
𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟)  a área de aberturas numa parede orientada na direção dir é definida por 

meio de uma percentagem total da área de parede [m²] 
𝐴𝑙𝑎𝑡(𝑑𝑖𝑟):  a área útil de parede orientada numa direção dir é automaticamente 

calculada como a diferença entre 𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑡𝑜𝑡(𝑑𝑖𝑟) e 𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟) [m²] 

𝐹𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠ℎ(𝑑𝑖𝑟)  fator de obstrução por sombreamento para aberturas na parede dir (valor 

por defeito = 1) 
𝐹𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,𝑠ℎ(𝑑𝑖𝑟)  fator de obstrução por sombreamento na parede dir (valor por defeito = 1) 

 

4.1.3.2 Propriedades das fachadas 

 
O utilizador seleciona o tipo de paredes e de aberturas (WallType e OpeningType) de entre as macro-
componentes disponíveis (ver Quadro 16 e Quadro 15 no Anexo 2) e as variáveis associadas são 
atualizadas automaticamente: 

𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠  valor-U para as paredes (não alterável) [W/ (m².K)] 
𝑘𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠  inércia por metro quadrado (oculto e não alterável) [J/ (m².K)] 

𝑈𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔  valor-U para as aberturas (não alterável) [W/ (m².K)] 

𝑔𝑛  fator solar dos envidraçados, parâmetro oculto (ver Quadro 15 do Anexo 2) 
[-] 

 
A seleção do dispositivo de sombreamento (ShadingType e ShadingColor, ver Quadro 21 do Anexo 2) 
define a variável:  

𝑓𝑓  transmissão de energia solar da janela com dispositivo de sombreamento ativado [-] 

 
Os valores por defeito para ShadingType e ShadingColor são “Sem dispositivo de sombreamento” e 
“Intermédia”. 
A seleção do dispositivo de proteção noturna (ShutterType, ver Quadro 13 do Anexo 2) define o valor de 
4 variáveis: 

𝑅𝑠ℎ   resistência térmica adicional a uma permeabilidade ao ar especifica das 
persianas [m².K/W] 

∆𝑅ℎ𝑖𝑔ℎ  permeabilidade elevada ou muito elevada[m².K/W] 

∆𝑅𝑎𝑣𝑔  permeabilidade média[m².K/W] 

∆𝑅𝑙𝑜𝑤  permeabilidade baixa [m².K/W] 
 
Estas 4 variáveis estão ocultas.  
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As seguintes variáveis também estão ocultas: 

𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  para o controlo dos dispositivos de proteção noturna, estas são 
fechadas durante a noite de forma a reduzir as perdas de calor pela 
janela no inverno. O valor padrão está de acordo com o Quadro 23 
do Anexo 2. 

𝐷𝑎𝑦𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  para o controlo dos dispositivos de sombreamento, são ativados 
durante o dia para reduzir os ganhos solares pelos vão envidraçados 
no verão, o valor padrão está de acordo com o Quadro 23 do Anexo 
2. 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝐴𝑟𝑒𝑎𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛   fração de caixilharia em área com valor padrão 0.3 [-] 
 

4.1.3.3 Piso térreo 

 
São utilizados os seguintes parâmetros para a definição do piso térreo: 

 
𝑈𝑓   valor de U do pavimento térreo [W/ (m².K)] 

GroundFloorType tipo de piso térreo que é escolhido pelo utilizador como “Laje apoiada no 

solo”, “Laje suspensa” ou “Cave” 
Dconcretebasefloor  espessura da laje de betão do piso térreo, sendo o valor padrão 0.2 [m] 
Msteelbasefloor  peso da armadura de reforço, sendo o valor padrão 0 [t] 
 

O tipo de solo, SoilType (valor padrão oculto ao autilizador) depende de dois parâmetros: 

(𝜌𝑐)  capacidade térmica do solo (ver Quadro 22 do Anexo 2), oculta [J/(m3.K)] 
𝜆  condutividade do solo (ver  Quadro 22), oculta [W/(m.K)] 

 
São utilizadas outras variáveis ocultas: 

𝑤𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑  espessura das paredes da cave, sendo o valor padrão 0.2 [m] 

𝑃𝑒𝑟𝑖,𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚  perímetro do piso térreo, [m] 
𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑,𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚  área de piso térreo, [m²] 

 
O perímetro e a área de piso térreo não são exibidos e são automaticamente calculados utilizando as 
seguintes expressões:  

𝑃𝑒𝑟𝑖 = 2(𝑤𝑏 + 𝑙𝑏) 
𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝑤𝑏 . 𝑙𝑏 

 
Dependendo do tipo de piso térreo (GroundFloorType), são definidos os seguintes parâmetros . Estes não 

são exibidos. 
 Laje apoiada no solo 

Diversas opções estão disponíveis para o isolamento (Edgeinsulation): “nenhum”, horizontal”, 

“vertical” ou “ambos”. 
Os outros parâmetros são: 
𝑑𝑛,ℎ𝑜𝑟  espessura do isolamento horizontal no perímetro [mm] 

𝜆ℎ𝑜𝑟  condutividade térmica do isolamento horizontal no perímetro [W/(m.K)] 
𝑤ℎ𝑜𝑟  largura do isolamento horizontal no perímetro [m] 
𝑑𝑛,𝑣𝑒𝑟𝑡  espessura do isolamento vertical no perímetro [mm] 
𝜆𝑣𝑒𝑟𝑡  condutividade térmica do isolamento vertical no perímetro [W/(m.K)] 
𝑤𝑣𝑒𝑟𝑡  profundida do isolamento vertical no perímetro [m] 
 

 Cave  
A cave (BasementType) pode ser “aquecida” ou “não aquecida”. 
Parâmetros adicionais: 
ℎ   altura da parede acima do solo [m] 
ℎ𝑧  profundidade da parede abaixo do solo [m] 
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 Lage suspensa 
Os parâmetros que definem a laje suspensa são: 
ℎ altura da parede acima do solo  
ℎ𝑧  profundidade da parede abaixo do solo [m] 
𝐴𝑖𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤  taxa de renovação de ar, sendo o valor padrão 0.1 [r/h] 

𝐴𝑤𝑖𝑛𝑑  área de aberturas para ventilação por unidade comprimento do perímetro, 
definido como 1, valor oculto [m²/m] 
𝑤𝑎𝑣𝑔𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑  velocidade média do vento a 10 m de altura, valor oculto [m/s] 

 
Os últimos 3 parâmetros são relacionados através da seguinte expressão: 

𝑤𝑎𝑣𝑔𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 =
𝐴𝑖𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤 . 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 . (ℎ + ℎ𝑧)

3600. 𝑃𝑒𝑟𝑖 . 𝐴𝑤𝑖𝑛𝑑
 

4.1.3.4 Parâmetros adicionais 

 
Alguns parâmetros adicionais estão relacionados com a envolvente do edifício. Estes parâmetros estão 
ocultos ao Utilizador.  

𝑅𝑠𝑒  resistência térmica superficial exterior, sendo o valor padrão 0.04 [m².K/W] 
𝛼𝑠,𝑐  coeficiente de absorção para a radiação solar, sendo o valor padrão 0.5 [-] 

ℎ𝑟  coeficiente de transmissão de calor por radiação para o exterior, sendo o 
valor padrão 4.5 [W/(m².K)] 

 𝐶𝑚  capacidade térmica interna [J/K], calculada por: 
 

𝐶𝑚 = 𝑘𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠.∑𝐴𝑙𝑎𝑡(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

+ 𝑘𝑚,𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓 + 𝑘𝑚,𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 . 𝐴𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 + 𝑘𝑚,𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 . 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

+ 𝑘𝑚,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 . 𝑎𝑏,𝑓𝑙,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚 + 𝑘𝑚,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠. (𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠.∑𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑡𝑜𝑡(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

) 

where: 
𝑘𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠  capacidade térmica das paredes [J/K/m²], valor de acordo com a macro-

componente selecionada para a parede 
𝑘𝑚,𝑟𝑜𝑜𝑓  capacidade térmica da cobertura [J/K/m²], valor de acordo com a macro-

componente selecionada para a cobertura 
𝑘𝑚,𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟  capacidade térmica dos pavimentos exteriores [J/K/m²], valor padrão 50000 

J/K/m² 
𝑘𝑚,𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑  capacidade térmica dos pisos térreos [J/K/m²], valor padrão 50000 J/K/m² 

𝑘𝑚,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟   capacidade térmica dos pisos intermédios [J/K/m²], valor padrão 50000 

J/K/m² 
𝑘𝑚,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 capacidade térmica das paredes interiores [J/K/m²], valor padrão igual ao 

dobro do valor de  𝑘𝑚,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 J/K/m² 
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠  razão entre a área das paredes interiores e a área das fachadas, sendo o 

valor padrão 40% 
 

4.1.3.5 Cobertura 

 
O utilizador deve selecionar a macro-componente para a cobertura de acordo com o Quadro 24 do Anexo 
2. 
Os seguintes parâmetros definem a cobertura: 
 

𝑈𝑟𝑜𝑜𝑓  valor de U para coberturas planas, o valor padrão depende da macro-

componente, não podendo ser alterado pelo Utilizador [W/ (m².K)] 
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𝐴𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟  área de pavimento em contacto com o exterior, o valor padrão é 0, oculto 

[m²] 
𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓  área da parte plana da cobertura, valor padrão calculado de acordo com as 

dimensões do edifício, oculto [m²] 
𝐴𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑓  área da cobertura inclinada, valor padrão 0, oculto [m²] 

𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔  área de aberturas na cobertura, valor padrão 0, oculto [m²] 

𝐹𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠ℎ,𝑟𝑜𝑜𝑓  fator de obstrução por sombreamento para aberturas na cobertura, valor 

padrão 0, oculto 
𝑈𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑓   valor de U para coberturas inclinadas, valor padrão de 0, oculto [W/ (m².K)] 

𝑈𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟  valor de U dos pavimentos exteriores, valor padrão de 0, oculto [W/ (m².K)] 

𝑈𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟𝑢𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 valor de U para cobertura de espaços não condicionados, valor 

padrão de 0, oculto [W/ (m².K)] 
 

4.1.4 Ocupação do edifício 
O período de ocupação do edifício é dividido em três partes do dia. Para além disso é feita a distinção 
entre dias de semana e de fim-de-semana. São considerados dois itens relacionados com a ocupação: a 
presença de ocupantes e a necessidade de luz. Estes valores podem ser diferentes em função do tipo de 
área condicionada: (área 1) áreas condicionadas principais, habitualmente com maiores ganhos internos; 
e (área 2) outras áreas condicionadas. 
 
Cada uma das 24 escolhas é descrita através de três grandezas: 

ℎ𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑏𝑒𝑔,𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒,𝐷𝑎𝑡𝑒,𝑖  início do período [h] 

ℎ𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑒𝑛𝑑,𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒,𝐷𝑎𝑡𝑒,𝑖  fim do período [h] 

𝐺𝑎𝑖𝑛𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒,𝐷𝑎𝑡𝑒,𝑖  ganhos internos [W/m2] 

 
onde function Є {ocupação; luz}, local Є {área 1; área 2}, Data Є {Segunda a Sexta; Sábado a Domingo}, i Є 
{1; 2; 3}. 

 
Os valores padrão (i.e. por defeito) são apresentados no Quadro 26 e Quadro 29 (do Anexo 1) 
dependendo do tipo de edifício. Estas 24 grandezas são ocultas para o Utilizador. 
 
As condições interiores estão relacionadas com o conforto para os ocupantes e são definidas por 4 
parâmetros. Os valores padrão são definidos de acordo com o Quadro 30 do Anexo 1 e não são 
modificáveis: 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐻   temperatura de aquecimento [°C] 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐶   temperatura de arrefecimento [°C] 

𝑛𝐻  fluxo de ar (ventilação) para o modo de aquecimento (por m²) [m3/(h.m²)] 
𝑛𝐶   fluxo de ar (ventilação) para o modo de arrefecimento (por m²) [m3/(h.m²)] 

 

4.1.5 Sistemas de equipamentos no edifício 
 
Vão ser considerados quatro tipos de sistemas de equipamentos no edifício. 

4.1.5.1 Sistema de aquecimento 

 
O Utilizador deve selecionar o tipo de sistema de aquecimento pretendido (𝜂𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑇𝑦𝑝𝑒_𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚, ver Quadro 

17 do Anexo 2). 
 
Esta escolha tem impacto direto na eficiência do sistema de aquecimento considerado nos cálculos: 
 

𝜂𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚  eficiência do Sistema de aquecimento, oculto no modo normal [-] 
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A energia utilizada (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑇𝑦𝑝𝑒ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔), com valores padrão definidos de acordo com o Quadro 32 do 

Anexo 2, condiciona o fator de conversão de energia final em energia primária: 
 

𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑡𝑦𝑝𝑒,ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔  tipo de energia (ver Quadro 20 do Anexo 2) [kgoe/kWh] 

 
Estes dois campos são ocultos para o Utilizador. 
 
As seguintes grandezas são utilizadas mas não são exibidas. Os valores são definidos de acordo com o 
Quadro 31 do Anexo 2: 
 

ℎ𝑏𝑒𝑔𝑑,ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔  hora inicial de funcionamento [h] 

ℎ𝑒𝑛𝑑,ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔  gora final de funcionamento [h] 

𝑁𝑏𝐷𝑎𝑦𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔,ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔  número de dias de funcionamento por semana [-] 

4.1.5.2 Sistema de arrefecimento 

 
O utilizador deve selecionar o tipo de sistema de arrefecimento que pretende (𝜂𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔𝑇𝑦𝑝𝑒_𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚, ver 

Quadro 18 do Anexo 2). 
 
Esta escolha tem impacto na eficiência do sistema de arrefecimento: 
 

𝜂𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚  eficiência do sistema de arrefecimento, oculto [-] 

 
O tipo de energia utilizada (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑇𝑦𝑝𝑒𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔), com valores padrão definidos de acordo com o Quadro 

32 do Anexo 2, controla a conversão de energia final em energia primária: 
 

𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑡𝑦𝑝𝑒,𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔  tipo de energia (ver Quadro 20) [kgoe/kWh]  

 
Os dois campos são ocultos. 
 
Por último, da mesma forma que para o sistema de aquecimento é definida uma variável similar, oculta e 
com valor padrão de acordo com o Quadro 33: 

 
𝑁𝑏𝐷𝑎𝑦𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔,𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔  número de dias de funcionamento por semana [-] 

 

4.1.5.3 Sistema de ventilação 

 
A definição do sistema de ventilação está dependente da utilização de um sistema de recuperação de 
calor (𝐻𝑒𝑎𝑡𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦). Nesse caso, as características do sistema são: 

 
𝐻𝑒𝑎𝑡𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦%  fração do volume de fluxo de ar  que passa através da unidade de 

recuperação de calor, com o valor padrão 0,8 (80%), oculto [-] 
𝜂ℎ𝑟𝑢  eficiência da unidade de recuperação, valor padrão de 0.6, oculto [-] 

 

4.1.5.4 Sistema de produção de águas quentes sanitárias (AQS) 

 
O tipo de sistema de AQS (𝜂𝑇𝑦𝑝𝑒𝐷𝐻𝑊, ver Quadro 19 do Anexo 2) condiciona a eficiência do sistema de 

produção de AQS:  
 

𝜂𝐷𝐻𝑊  eficiência do sistema de produção de AQS, oculto no modo normal [-] 
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A energia utilizada (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑇𝑦𝑝𝑒𝐷𝐻𝑊), com valores padrão definidos no Quadro 34, controla a conversão 

de energia final em energia primária: 
 

𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑡𝑦𝑝𝑒,𝐷𝐻𝑊  tipo de energia (ver Quadro 20) [kgoe/kWh] 

 
O sistema de produção de AQS depende de vários parâmetros: 

𝜃𝑤,𝑡  temperatura pretendida para a água quente, valor padrão de 60°C, oculto 

[°C] 
𝜃𝑤,𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒  temperatura da água fria à entrada, valor padrão 15°C, oculto [°C] 
𝐷𝐻𝑊𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  fração da energia para AQS fornecida por fontes de energia renovável, valor 

padrão 0, oculto [-] 
 

4.2 Constantes e parâmetros específicos  

General constants: 
𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑚)   número de segundos no mês m, em mega segundos 
𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐷𝑎𝑦(𝑚)   número de dias do mês m [-] 
𝑁𝑏𝐷𝑎𝑦𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔(𝑚)   número de dias do mês m [-] em funcionamento 

 
As seguintes grandezas são tratadas de maneira específica. Inicialmente, elas fazem parte dos dados de 
entrada, mas como o seu significado pode não ser claro para o utilizador, no AMECO 3, estas são tratadas 
como constantes. 

𝐹𝑤 factor de correção paravidros não difusivos (“non-scattering”) [-] 
𝑓𝑤  fator de proteção contra o vento [-] 
𝑏𝑡𝑟,𝑈  fator de ajustamento de espaços não condicionados [-] 
Fr,v  fator de radiação para superfícies verticais [-] 

Fr,h  fator de radiação para superfícies horizontais [-] 
 
Parâmetros específicos para o modo de aquecimento: 

𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟,𝐻  fator de correção para a transferência de calor por transmissão [-] 

𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑣𝑒,𝐻  fator de correção para a transferência de calor por ventilação [-] 
𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑖𝑛𝑡,𝐻  fator de correção para os ganhos internos [-] 
𝑘𝑐𝑜𝑟,𝐻  fator de correção para os ganhos solares [-] 

𝑎𝐻0  parâmetro numérico de referência adimensional [-] 
𝜏𝐻0  constante de tempo de referência [h] 
𝑏𝐻,𝑟𝑒𝑑  fator de correlação empírico [-] 

 
Estes parâmetros dependem do clima (Koppen Geiger) e da presença de dispositivos de sombreamento 
(ver Quadro 25). 

 
Parâmetros específicos para o modo de arrefecimento: 

𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟,𝐶   fator de correção para a transferência de calor por transmissão [-] 
𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑣𝑒,𝐶  fator de correção para a transferência de calor por ventilação [-] 
𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑖𝑛𝑡,𝐶  fator de correção para os ganhos internos [-] 

𝑘𝑐𝑜𝑟,𝐶   fator de correção para os ganhos solares [-] 

𝑎𝐶0  parâmetro numérico de referência adimensional , [-] 
𝜏𝐶0  constante de tempo de referência [h] 
𝑏𝐶,𝑟𝑒𝑑  fator de correlação empírico [-] 

 
Estes parâmetros dependem do clima (classificação de Koppen Geiger) e da presença de dispositivos de 
sombreamento (ver Quadro 25). 

 
Constantes para a produção de AQS: 
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De acordo com a EN15316-3-1, são definidas as três seguintes constantes para edifícios 
residenciais: 
𝑋 = 62 [l/(dia.m²)] 
𝑌 = 160 [l/(dia.m²)] 
𝑍 = 2 [l/(dia.m²)] 

4.3 Cálculo do impacte ambiental de uma estrutura 

4.3.1 Princípios  
 
O método utilizado pelo Ameco inclui 24 indicadores de impactes ambientais, cada um dividido em quarto 
módulos: 

- Módulo A: Fase de produção e processo de construção 

- Módulo B: Fase de utilização 

- Módulo C: Fim de vida 

- Módulo D: Benefícios e cargas para além das fronteriras do sistema 

 
Os 24 indicadores seguem as mesmas equações. A única diferença entre eles, são os valores dos 
coeficientes. Todos estes coeficientes são dados nos Quadros 2 e 3.  
 
A denominação para cada coeficiente é dada pelo Quadro 2 e os valores são dados nos parágrafos 
seguintes. Os valores de todos os parâmetros presentes neste capítulo podem ser exibidos no Ameco. 
Todos os parâmetros deste capítulo têm os mesmos valores para edifícios e para pontes. Não são 
modificáveis.  
 
No Ameco, os coeficientes de impacte serão definidos para 10 indicadores. Para os restantes 14 
indicadores, será colocado o valor zero. 
 

Coeficiente de impacte considerado Denominação 

RER: Placa de aço worldsteel kRERStPl 

RER: Seções de aço worldsteel kRERStSec 

GLO: Armaduras de aço worldsteel kGLOSt 

RER: Aço galvanizado a quente worldsteel KRERStHDG 

DE: Betão C20/25 PE kDEConC20 

DE: Betão C30/37 PE kDEConC30 

DE: Madeira colada PE [for 1kg] kDEW 

GLO: Valor de sucata worldsteel kGLO 

Demolição do edifício em aço - impacte para um 1kg tratado kStBldgDem 

CH: disposição, edifico, betão, não reforçado, para eliminação final kCHCon 

CH: disposição, edifício, aço de reforço, para eliminação final kCHSt 

CH: disposição, edifico, betão, não reforçado, para local de triagem [incl. 
40% para aterro sanitário]] 

kCHConPlt 

CH: disposição, edifício, aço de reforço, para local de triagem kCHStPlt 

CH: disposição, betão, 5% de água, para aterro de materiais inertes kCHConLdf 

CH: gravilha, não especificada, na mina kCHGr 

RER: Aterro de matéria inerte (Aço) PE kRERStLdf 

EU-27: Incineração de resíduos de produtos madeira (OSB, painéis de 
partículas) ELCD/CEWEP <p-agg> [1kg madeira] 

kEUWWa 

Crédito para a incineração de resíduos (agg menos p-agg) kWa 

EU-27: Aterro de produtos de madeira (OSB, painéis de partículas) PE <p-
agg> 

kEUWLdf 
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CH: disposição, material inerte, 0% de água, para aterro sanitário kCHLdf 

RER: Transporte por camião articulado PE [for 1tkm] kRERALT 

Transporte de comboio [para 1tkm] kTr 

Transporte por camião betoneira [para 100kgkm] kCont 

Média do transporte europeu para o aço [para 1t na distância média 
europeia] 

kStAvg 

EU-27: Mix elétrico da rede PE [1kWh] kEUElec 

Recuperação da produção de eletricidade kEOR 

RER: Placa de aço worldsteel (input de sucata) kRERStPl0 

RER: Seções de aço worldsteel (input de sucata) kRERStSec0 

RER: Aço galvanizado a quente worldsteel (input de sucata) kRERStHDG0 

GLO: Armaduras de aço worldsteel (input de sucata) kGLOSt0 

Quadro 2 : Denominação dos coeficientes 

 
As siglas utilizadas no Quadro 2 significam: 

- GLO : Global (média) 
- DE : Alemanha (média) 
- CH : Suiça (média) 

 
Os últimos 5 coeficientes de impacte (sem unidade) têm o mesmo valor para todos os indicadores de 
impactes.  

kEOR 8.865E-01 

kRERStPl0 1.125E-01 

kRERStSec0 8.492E-01 

kRERStHDG0 9.162E-02 

kGLOSt0 6.983E-01 

Quadro 3 : Values for scrap input coefficients 

 

4.3.1.1 Parâmetros que descrevem os impactes ambientais 

 

O Quadro 4 contém os valores dos coeficientes dos indicadores GWP, ODP, AP, EP, POCP, ADP-

elements, ADP-fossil fuels. 
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 GWP ODP AP EP POCP APD-e ADP-ff 

 t CO2 eq / t t CFC eq / t t SO2 eq / t t Ethene eq / t t PO4 eq / t t Sb eq / t GJ NCV / t 

kRERStPl 2.458E+00 9.112E-09 6.229E-03 4.424E-04 1.170E-03 5.396E-07 2.538E+01 

kRERStSec 1.143E+00 4.948E-08 3.158E-03 2.706E-04 5.051E-04 -7.001E-06 1.239E+01 

kGLOSt 1.244E+00 1.110E-08 3.533E-03 2.802E-04 5.494E-04 -2.103E-06 1.349E+01 

KRERStHDG 2.556E+00 3.726E-08 6.980E-03 4.486E-04 1.243E-03 2.318E-05 2.621E+01 

kDEConC20 9.883E-02 5.635E-11 1.485E-04 2.610E-05 1.740E-05 1.553E-07 4.626E-01 

kDEConC30 1.114E-01 6.562E-11 1.524E-04 2.553E-05 1.778E-05 1.867E-07 4.545E-01 

kDEW -1.185E+00 1.347E-09 1.179E-03 1.418E-04 1.243E-04 1.317E-07 7.670E+00 

kGLO 1.512E+00 -4.834E-08 3.610E-03 9.974E-05 8.072E-04 7.272E-06 1.598E+01 

kStBldgDem 8.810E-04 3.251E-12 9.345E-06 1.193E-06 8.336E-07 3.461E-10 1.212E-01 

kCHCon 1.401E-02 3.098E-09 8.901E-05 2.551E-05 1.590E-05 1.448E-08 2.771E-01 

kCHSt 6.732E-02 9.741E-09 4.988E-04 1.387E-04 7.727E-05 2.544E-08 1.017E+00 

kCHConPlt 1.398E-02 2.527E-09 3.581E-04 2.831E-05 1.456E-05 1.956E-08 2.398E-01 

kCHStPlt 6.139E-02 7.782E-09 4.629E-04 1.295E-04 6.945E-05 2.279E-08 8.537E-01 

kCHConLdf 7.102E-03 2.128E-09 4.226E-05 1.223E-05 8.602E-06 7.345E-09 1.785E-01 

kCHGr 2.824E-03 3.257E-10 1.760E-05 6.317E-06 2.284E-06 9.374E-09 3.626E-02 

kRERStLdf 1.396E-02 1.368E-11 8.491E-05 1.163E-05 8.972E-06 4.949E-09 1.865E-01 

kEUWWa 1.671E+00 2.920E-09 6.252E-04 1.428E-04 4.099E-05 -4.267E-08 5.289E-01 

kWa -7.514E-01 -7.786E-08 -4.946E-03 -2.013E-04 -2.622E-04 -3.164E-08 -8.651E+00 

kEUWLdf 1.455E+00 2.606E-10 4.386E-04 1.878E-03 3.408E-04 1.370E-08 1.082E+00 

kCHLdf 1.228E-02 3.091E-09 7.480E-04 2.565E-05 1.382E-05 1.490E-08 2.781E-01 

kRERALT 4.714E-02 1.749E-11 3.085E-04 7.432E-05 -1.260E-04 1.861E-09 6.515E-01 

kTr 1.711E-02 8.846E-10 8.593E-05 9.950E-06 7.298E-06 1.250E-09 2.036E-01 

kCont 1.201E-02 4.452E-12 7.527E-05 1.806E-05 -3.035E-05 4.739E-10 1.659E-01 

kStAvg 2.422E+01 1.328E-07 1.548E-01 3.578E-02 -5.727E-02 1.037E-06 3.301E+02 

kEUElec 4.887E-01 3.192E-08 2.083E-03 1.118E-04 1.267E-04 4.007E-08 5.569E+00 

 

Quadro 4 : Valores para os coeficientes ambientais 
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4.3.1.2 Parâmetros que descrevem a utilização de materiais secundários e combustíveis, e 
utilização de água 

 
O Quadro 5 contém os valores dos coeficientes para os três indicadores: 

 A utilização total de energia primária renovável (energia primária e recursos de energia primária 
utilizadas como matérias-primas) [RPE-Total]. 

 A utilização de energia primária não renovável (energia primária e recursos de energia primária 
utilizados como matérias-primas) [Não RPE-Total]. 

 Utilização de água potável da rede [NFW]. 
 

 RPE-Total Não RPE total NFW 

 GJ NCV / t  GJ NCV / t 103m3 / t 

kRERStPl 2.987E-01 2.577E+01 1.352E-02 

kRERStSec 6.107E-01 1.419E+01 1.332E-03 

kGLOSt 2.362E+00 1.406E+01 1.387E-02 

KRERStHDG 5.477E-01 2.768E+01 1.586E-02 

kDEConC20 3.458E-02 5.084E-01 3.208E-04 

kDEConC30 3.692E-02 5.077E-01 3.225E-04 

kDEW 1.855E+01 8.766E+00 6.636E-01 

kGLO -8.226E-01 1.423E+01 1.307E-02 

kStBldgDem 4.747E-03 1.216E-01 1.228E-04 

kCHCon 2.259E-03 2.879E-01 1.264E-02 

kCHSt 5.325E-03 1.043E+00 3.083E-02 

kCHConPlt 8.531E-03 2.821E-01 4.905E-02 

kCHStPlt 9.525E-03 9.019E-01 5.568E-02 

kCHConLdf 1.464E-03 1.855E-01 7.997E-03 

kCHGr 6.248E-03 6.613E-02 3.753E-02 

kRERStLdf 1.450E-02 1.960E-01 2.788E-04 

kEUWWa 1.618E-02 6.576E-01 4.269E-03 

kWa -1.063E+00 -1.172E+01 -1.042E-03 

kEUWLdf 4.911E-02 1.134E+00 3.901E-02 

kCHLdf 4.758E-03 3.005E-01 3.552E-04 

kRERALT 2.553E-02 6.539E-01 6.604E-04 

kTr 3.643E-02 2.858E-01 1.561E-04 

kCont 6.499E-03 1.665E-01 1.681E-04 

kStAvg 1.694E+01 3.428E+02 3.275E-01 

kEUElec 1.246E+00 8.534E+00 3.829E-03 

Quadro 5 : Os valores dos coeficientes para utilização de recursos, materiais secundários e 
combustíveis, e utilização de água 

 
Devido à falta de dados, os coeficientes para os parâmetros seguintes são definidos como zero (isto leva 
a um valor de impacte igual a zero):  

 Utilização de energia primária renovável excluindo os recursos de energia primária renovável 
utilizados como matérias-primas [RPE]. 

 Utilização de recursos de energia renovável utilizados como matérias-primas [RER]. 

 Utilização de energia primária não renovável excluindo os recursos de energia primária não 
renovável utilizados como matérias-primas. [Non-RPE]. 

 Utilização de recursos de energia não renovável utilizados como matérias-primas [Non-RER]. 

 Utilização de materiais secundários [SM]. 
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 Utilização de combustíveis secundários renováveis [RSF]. 

 Utilização de combustíveis secundários não renováveis [Non-RSF]. 
 

4.3.1.3 Outras informações ambientais que descrevem as categorias de resíduos  

 
O Quadro 6 contém valores dos coeficientes para os seguintes indicadores: 

 Eliminação de resíduos perigosos. 

 Eliminação de resíduos não perigosos. 

 Eliminação de resíduos radioativos. 
 
 

 

Eliminação de 
resíduos perigosos 

Eliminação de 
resíduos não 

perigosos 

Eliminação de 
resíduos radioativos 

 t /t t / t t / t 

kRERStPl -6.239E-04 -1.306E-03 -1.663E-04 

kRERStSec -5.212E-04 -8.676E-04 -3.832E-04 

kGLOSt -2.460E-04 -1.186E-04 -1.428E-04 

KRERStHDG -4.771E-04 -6.745E-04 -4.717E-04 

kDEConC20 0.000E+00 0.000E+00 -1.859E-05 

kDEConC30 0.000E+00 0.000E+00 -2.164E-05 

kDEW 0.000E+00 1.483E+00 4.461E-04 

kGLO -1.536E-05 -3.524E-06 5.177E-04 

kStBldgDem 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHCon 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHSt 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHConPlt 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHStPlt 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHConLdf 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kCHGr 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kRERStLdf 0.000E+00 1.000E+00 -3.459E-06 

kEUWWa 0.000E+00 -6.430E-02 -3.659E-05 

kWa 0.000E+00 1.940E+00 9.767E-04 

kEUWLdf 0.000E+00 4.813E-01 -1.972E-05 

kCHLdf 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kRERALT 0.000E+00 0.000E+00 -9.099E-07 

kTr 0.000E+00 0.000E+00 -3.383E-05 

kCont 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

kStAvg 0.000E+00 0.000E+00 -5.190E-03 

kEUElec 0.000E+00 -1.827E+00 -1.220E-03 

Quadro 6 : Valores para outras informações ambientais que descrevem as categorias de resíduos  

 

4.3.1.4 Outras informações ambientais que descrevem os fluxos de saída: 

 
Os coeficientes não são conhecidos e são definidos como zero para os quatros indicadores seguintes do 
Ameco 3: 

 Componentes para reutilização. 

 Materiais para reciclagem. 
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 Materiais para recuperação de energia. 

 Energia exportada. 
 

4.3.2 Impacte ambiental de um edifício 

4.3.2.1 Módulo A 

 
As equações para avaliação dos impactes ambientais para o módulo A são:  

Módulo A 

Fase de 
produção 

A1 
Fornecimento de 

Matéria-Prima 

Pisos de betão mconsl kDECon 

Chapas de aço mtss kRERStHDG 

Estrutura de betão (mtcb + mtcc) kDECon 

Aço para betão armado (mconrs + mtrs) kGLOSt 

Vigas de aço mtsb (1 + Splos) kRERStSec 

Colunas de aço mtsc (1 + Splos) kRERStSec 

Vigas de madeira mtwb kDEW 

Colunas de madeira mtwc kDEW 

A3 
Fabricação 

Perdas de produção (mtsb + mtsc) Splos kRERALT / 10 
Parafusos e conetores de 
aço (mtst + mtbo) kGLOSt 

Conexões de placas mtpl kRERStPl 

A1-A3 Macro-componente  

Fase de 
construção 

A4 
Transporte 

  
  

Betão - camião betoneira mconmix dconmix kCont / 100 

Betão - camião  mconreg dconreg kRERALT / 1000 

Aço - camião  msreg dsreg kRERALT / 1000 

Steel - comboio mstr dstr kTr / 1000 

Aço - média transporte mtstrtot kStAvg 

Madeira - comboio mwtr dwtr kTr / 1000 

Madeira - camião mwreg dwreg kRERALT / 1000 

Macro-componente  

Total para o Módulo A 
Soma de todas as quantidades do 

módulo A 

Quadro 7 : Impactes ambientais para o módulo A 

No quadro, as equações destacadas mostram as relações modificadas ou adicionadas no âmbito do 
projeto LVS3. 
 
Considerando os parâmetros adicionados para o piso térreo, foram modificadas as seguintes equações:  

Peso total do betão mconsl,LVS3 : 

mconsl,LVS3 = mconsl + Dconcretebasefloor Aground . consl 

 
Peso total de aço para betão armado: 

(mconrs + mtrs + Msteelbasefloor) kGLOSt 

 
Uma parte adicional foi tida em conta para a fase de produção: 

𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝐴1−𝐴3 =∑𝐴𝑙𝑎𝑡(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

. 𝑘𝐴1−𝐴3,𝑤𝑎𝑙𝑙 +∑𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

. 𝑘𝐴1−𝐴3,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 

 
Massa total de aço transportado mtstrtot,LVS3 é agora: 

mtstrtot,LVS3 = mtstrtot + Msteelbasefloor 
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Uma parte adicional é tida em conta para a fase de construção: 

𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝐴4 =∑𝐴𝑙𝑎𝑡(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

. 𝑘𝐴4,𝑤𝑎𝑙𝑙 +∑𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

. 𝑘𝐴4,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 

 
Os valores de kA1-A3,wall, kA4,wall, kA1-A3,opening e kA4,opening estão indicados no Anexo 4. 

4.3.2.2 Módulo B: Fase de utilização 

 
Os cálculos na fase de utilização envolvem vários passos. O primeiro passo é dedicado aos cálculos das 
características do piso térreo. 
 
Depois são avaliadas as necessidades energéticas para aquecimento do edifício e os ganhos solares 
associados.  
 
Um processo similar é utilizado para o arrefecimento do edifício e os ganhos solares associados.  
 
O passo seguinte é o cálculo das necessidades de energia para produção de água quente sanitária. 
 
A última parte resume todos estes cálculos.  
 

4.3.2.2.1 Avaliação das características do piso térreo (ISO 13370) 

 
O objetivo desta parte é calcular os seguintes parâmetros: Hg, Hpi, Hpe, α e β. 
 
Independentemente do tipo de pavimento térreo, é necessário calcular os seguintes valores intermédios: 
 

𝐵′ =
𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

0.5𝑃𝑒𝑟𝑖
 

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝑤𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 +
𝜆

𝑈𝑓
 

𝛿 = √
3.15 107𝜆

𝜋(𝜌𝑐)
 

𝑈𝑔 =
2. 𝜆

𝜋𝐵′ + 𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
. 𝑙𝑛 (1 +

𝜋𝐵′

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
) 

 
- Dado que a temperatura interior é assumida como constante, temos: 

𝐻𝑝𝑖 = 0 

 
- Adicionalmente, para os tipos de pisos térreos considerados, o valor de α é único: 

𝛼 = 0 
 
Os restantes valores dependem do tipo de piso térreo. 
 
 

 Laje apoiada no solo 
 

- 𝛽 toma o valor unitário para este tipo de laje: 
  𝛽 = 1 
 
 
Cálculo de Hg : 
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𝑈 = {

𝑈𝑔                               𝑖𝑓 𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 < 𝐵′

λ

0.457B′+𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
  else                       

 

 
 
Isto leva a: 

𝐻𝑔 = 𝑈. 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑  

 
Cálculo de Hpe : 
 

𝑑′𝑛,ℎ𝑜𝑟 = (
𝜆

𝜆ℎ𝑜𝑟
− 1) . 𝑑𝑛,ℎ𝑜𝑟. 10

−3 

 

𝑑′𝑛,𝑣𝑒𝑟𝑡 = (
𝜆

𝜆𝑣𝑒𝑟𝑡
− 1) . 𝑑𝑛,𝑣𝑒𝑟𝑡 . 10

−3 

 

𝐻𝑝𝑒,ℎ𝑜𝑟 = 0.37𝑃𝑒𝑟𝑖. 𝜆. [(1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑤ℎ𝑜𝑟
𝛿
)) . 𝑙𝑛 (1 +

𝛿

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 + 𝑑′𝑛,ℎ𝑜𝑟
) + 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑤ℎ𝑜𝑟
𝛿
) . 𝑙𝑛 (1 +

𝛿

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
)] 

 

𝐻𝑝𝑒,𝑣𝑒𝑟𝑡 = 0.37𝑃𝑒𝑟𝑖. 𝜆. [(1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
2.𝑤𝑣𝑒𝑟𝑡

𝛿
)) . 𝑙𝑛 (1 +

𝛿

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑+𝑑′𝑛,𝑣𝑒𝑟𝑡
) + 𝑒𝑥𝑝 (−

2.𝑤𝑣𝑒𝑟𝑡

𝛿
) . 𝑙𝑛 (1 +

𝛿

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
)]    

 
 

𝐻𝑝𝑒 =

{
 
 

 
 0.37𝑃𝑒𝑟𝑖. 𝜆. 𝑙𝑛 (1 +

𝛿

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
)           𝑖𝑓 𝑒𝑑𝑔𝑒𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑛𝑜𝑛𝑒            

𝐻𝑝𝑒,ℎ𝑜𝑟                                                   𝑖𝑓 𝑒𝑑𝑔𝑒𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙

𝐻𝑝𝑒,𝑣𝑒𝑟𝑡                                                   𝑖𝑓 𝑒𝑑𝑔𝑒𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙      

𝑚𝑖𝑛(𝐻𝑝𝑒,ℎ𝑜𝑟; 𝐻𝑝𝑒,𝑣𝑒𝑟𝑡)                      𝑒𝑙𝑠𝑒                                                        

 

 
 

 Cave  

 
- 𝛽 assume o valor unitário para a cave: 
  𝛽 = 1 
 
Cálculo de Hg : 

 

𝑈𝑏𝑓 =

{
 
 

 
 2λ

𝜋𝐵′ + 𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 + 0.5ℎ𝑧
ln (1 +

𝜋𝐵′

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 + 0.5ℎ𝑧
)   𝑖𝑓 𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 + 0.5ℎ𝑧 < 𝐵′ 

λ

0.457B′ + 𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 + 0.5ℎ𝑧
                                             𝑒𝑙𝑠𝑒                                      

 

 

𝑑𝑤 =
𝜆

𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠
 

 
 

𝑈𝑏𝑤 =

{
 
 

 
 

2λ

𝜋ℎ𝑧
. (1 + 0.5

𝑑𝑤
𝑑𝑤 + ℎ𝑧

) . ln (1 +
ℎ𝑧
𝑑𝑤
)                    𝑖𝑓 𝑑𝑤 < 𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑  

2λ

𝜋ℎ𝑧
. (1 + 0.5

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 + ℎ𝑧
) . ln (1 +

ℎ𝑧
𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

)          𝑒𝑙𝑠𝑒                         

 

 
𝑉 = 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 . (ℎ + ℎ𝑧) 
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𝑈′𝐻 =
1

1
𝑈𝑓
+

𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 . 𝑈𝑏𝑓 + ℎ𝑧. 𝑃𝑒𝑟𝑖 . 𝑈𝑏𝑤 + ℎ. 𝑃𝑒𝑟𝑖 . 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 + 0.33𝑛𝐻 . 𝑉

 

 

𝑈′𝐶 =
1

1
𝑈𝑓
+

𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 . 𝑈𝑏𝑓 + ℎ𝑧. 𝑃𝑒𝑟𝑖 . 𝑈𝑏𝑤 + ℎ. 𝑃𝑒𝑟𝑖 . 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 + 0.33𝑛𝐶 . 𝑉

 

 

𝐻𝑔 = {

𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 . 𝑈𝑏𝑓 + ℎ𝑧. 𝑃𝑒𝑟𝑖. 𝑈𝑏𝑤       𝑖𝑓 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒 = ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑                                                                       

𝑈′
𝐻
. 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑                                    𝑖𝑓 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒 = 𝑢𝑛ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑈′
𝐶
. 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑                                    𝑖𝑓 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒 = 𝑢𝑛ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

 
 
Cálculo de Hpe : 

 

𝐻𝑝𝑒 =

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 0.37𝑃𝑒𝑟𝑖. 𝜆. [𝑒𝑥𝑝 (

−ℎ𝑧
𝛿
) . 𝑙𝑛 (1 +

𝛿

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
) + 2. (1 − 𝑒𝑥𝑝 (

−ℎ𝑧
𝛿
)) . 𝑙𝑛 (1 +

𝛿

𝑑𝑤
)]                   𝑖𝑓 𝐵𝑎𝑠𝑒 

                                                                                                                                               𝑚𝑒𝑛𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒 = ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑

𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 . 𝑈𝑓 .

0.37𝑃𝑒𝑟𝑖. 𝜆. (2 − 𝑒𝑥𝑝 (
−ℎ𝑧
𝛿
)) . 𝑙𝑛 (1 +

𝛿
𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

) + ℎ. 𝑃𝑒𝑟𝑖 . 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 + 0.33𝑛𝐻 . 𝑉

(𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 + ℎ𝑧. 𝑃𝑒𝑟𝑖). 𝜆
𝛿

+ ℎ. 𝑃𝑒𝑟𝑖 . 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 + 0.33𝑛𝐻. 𝑉 + 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 . 𝑈𝑓

  𝑖𝑓 𝐵𝑎𝑠𝑒

                                                                         𝑚𝑒𝑛𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒 = 𝑢𝑛ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 . 𝑈𝑓 .

0.37𝑃𝑒𝑟𝑖. 𝜆. (2 − 𝑒𝑥𝑝 (
−ℎ𝑧
𝛿
)) . 𝑙𝑛 (1 +

𝛿
𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

) + ℎ. 𝑃𝑒𝑟𝑖. 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 + 0.33𝑛𝐶 . 𝑉

(𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 + ℎ𝑧. 𝑃𝑒𝑟𝑖). 𝜆
𝛿

+ ℎ. 𝑃𝑒𝑟𝑖 . 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 + 0.33𝑛𝐶 . 𝑉 + 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 . 𝑈𝑓

 𝑖𝑓 𝐵𝑎𝑠𝑒

                                                                          𝑚𝑒𝑛𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒 = 𝑢𝑛ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

 

 
 

 Laje suspensa 

 
- 𝛽 toma o valor nulo no caso da existência de uma vazio sanitário (laje suspensa) 
  𝛽 = 0 
 
Cálculo de Hg : 
 

𝑈𝑥 =
2. ℎ. 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠

𝐵′
+
1450. 𝐴𝑤𝑖𝑛𝑑 . 𝑤𝑎𝑣𝑔𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 . 𝑓𝑤

𝐵′
 

 

𝑈𝑒𝑞 =
1

1
𝑈𝑓
+
1
𝑈𝑔

 

 
𝐻𝑔 = 𝑈𝑒𝑞 . 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 
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Cálculo de Hpe : 

 

𝐻𝑝𝑒 = 𝑈𝑓 .

0.37𝑃𝑒𝑟𝑖. 𝜆. 𝑙𝑛 (1 +
𝛿

𝑑𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
) + 𝑈𝑥 . 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

𝜆
𝛿
+ 𝑈𝑥 + 𝑈𝑓

 

 

4.3.2.2.2 Cálculo das necessidades energéticas para aquecimento  

 
O cálculo das necessidades energéticas e ganhos solares são semelhantes para o modo de aquecimento 
e de arrefecimento. Apenas algumas equações diferem e algumas variáveis têm valores específicos que 
dependem do modo considerado. Além disso, o cálculo será baseado no mesmo módulo do Ameco 3, 
sendo consideradas as especificidades para cada modo (aquecimento e arrefecimento). 
 
 

 Definição das variáveis 
 
Antes do cálculo das necessidades energéticas para aquecimento são atribuídas as grandezas relativas 
a este modo. Estas são: 
 

𝐻𝑔 = 𝐻𝑔,𝐻 

𝐻𝑝𝑖 = 𝐻𝑝𝑖,𝐻 

𝐻𝑝𝑒 = 𝐻𝑝𝑒,𝐻 

𝜃�̅� = 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐻 

𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟 = 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟,𝐻 

𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑣𝑒 = 𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑣𝑒,𝐻 

𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑖𝑛𝑡 = 𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑖𝑛𝑡,𝐻 

𝑘𝑐𝑜𝑟 = 𝑘𝑐𝑜𝑟,𝐻 

𝑓𝑠ℎ𝑢𝑡(𝑚) = 𝑓𝐻,𝑠ℎ𝑢𝑡(𝑚) 

𝐴𝐹𝑅𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 = 𝑛𝐻 

𝑎0 = 𝑎𝐻0 

𝜏0 = 𝜏𝐻0 

𝑏𝑟𝑒𝑑 = 𝑏𝐻,𝑟𝑒𝑑 

𝜂𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = 𝜂𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 

𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑡𝑦𝑝𝑒,ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 

 
 

 Transferência de calor por transmissão/condução 
 
As seguintes equações correspondem ao cálculo da transferência de calor para o solo. 
 
A média anual da temperatura exterior é obtida por:  

𝜃𝑒̅̅ ̅ =∑
𝜃𝑒𝑥𝑡(𝑚)

12
𝑚
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As amplitudes das variações da temperatura média mensal são as seguintes:  

𝜃�̂� = 0 

𝜃�̂� =
𝑚𝑎𝑥(𝜃𝑒𝑥𝑡(𝑚)) − 𝑚𝑖𝑛(𝜃𝑒𝑥𝑡(𝑚))

2
 

 
As temperaturas médias mensais para o mês m são obtidas por: 

𝜃𝑖(𝑚) = 𝜃�̅� − 𝜃�̂�. 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋
𝑚 − 𝜏𝑚
12

) 

𝜃𝑒(𝑚) = 𝜃𝑒̅̅ ̅ − 𝜃�̂� . 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋
𝑚 − 𝜏𝑚
12

) 

onde 𝜏𝑚 é o índice do mês correspondente à temperatura exterior mínima. 

 
O fluxo de calor mensal é calculado por: 

∅(𝑚) = 𝐻𝑔. (𝜃�̅� − 𝜃𝑒̅̅ ̅) − 𝐻𝑝𝑖𝜃�̂�. 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋
𝑚 − 𝜏𝑚 + 𝛼

12
) + 𝐻𝑝𝑒𝜃�̂� . 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋

𝑚 − 𝜏𝑚 − 𝛽

12
) 

 
Deste modo é possível calcular o coeficiente de transmissão mensal para o solo: 

𝐻𝑔(𝑚) =
∅(𝑚)

𝜃𝑖(𝑚) − 𝜃𝑒(𝑚)
 

 
Finalmente, a transferência total de calor para o solo é: 

𝑄𝑡𝑟,𝑔(𝑚) =
24

1000
. ∅(𝑚).𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐷𝑎𝑦(𝑚) [kWh] 

 
 
Para além do calor transferido para o solo, é necessário avaliar a transmissão de calor para outras zonas 
da envolvente do edifício, nomeadamente: para as paredes, envidraçados, cobertura e pavimentos 
exteriores.  
 
Paredes 
 

𝐴𝑙𝑎𝑡 =∑𝐴𝑙𝑎𝑡(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

 

 
Utilizando a área total das paredes, o coeficiente de transmissão de calor por condução das mesmas para 
o ambiente exterior é calculado por: 

𝐻𝐷,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 = 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠. 𝐴𝑙𝑎𝑡 . 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟  

 
Sendo a transferência total de calor por condução obtida por: 

𝑄𝑡𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠(𝑚) =
𝐻𝐷,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠
3.6

(𝜃�̅� − 𝜃𝑒𝑥𝑡(𝑚)) .𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑚) [kWh] 

 

Envidraçados 
 

𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 =∑𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟
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𝑈𝑊+𝑠ℎ𝑢𝑡,0 =
1

1
𝑈𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔

+ 𝑅𝑠ℎ + ∆𝑅𝑎𝑣𝑔

 

𝑈𝑊+𝑠ℎ𝑢𝑡(𝑚) = 𝑈𝑊+𝑠ℎ𝑢𝑡,0. 𝑓𝑠ℎ𝑢𝑡(𝑚) + 𝑈𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. (1 − 𝑓𝑠ℎ𝑢𝑡(𝑚)) 

 
O coeficiente de transmissão de calor dos envidraçados para o ambiente exterior é dado por: 

𝐻𝐷,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑚) = {
𝑈𝑊+𝑠ℎ𝑢𝑡(𝑚). 𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟          𝑖𝑓 𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡𝐻𝑒𝑎𝑡𝑑𝑖𝑛𝑔𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑌𝐸𝑆

𝑈𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. 𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟          else                                                                 
 

 
e a transferência total de calor por condução através dos envidraçados: 

𝑄𝑡𝑟,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑚) =
𝐻𝐷,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑚)

3.6
(𝜃�̅� − 𝜃𝑒𝑥𝑡(𝑚)) .𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑚) [kWh] 

 
Pavimento exterior e piso térreo  
 
Para o coeficiente de transmissão de calor por condução do pavimento exterior, a equação é a seguinte:  

𝐻𝐷,𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 = 𝑈𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟. 𝐴𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟. 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟 

 
Assim, a transferência total de calor pelo piso exterior é dada por:  

𝑄𝑡𝑟,𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑚) =
𝐻𝐷,𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟

3.6
(𝜃�̅� − 𝜃𝑒𝑥𝑡(𝑚)) .𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑚) [kWh] 

 
A transferência total de calor para o solo é dada por: 

 𝑄𝑡𝑟,𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑚) = 𝑄𝑡𝑟,𝑔(𝑚). 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟 [kWh] 

 
Cobertura 
 
O coeficiente de transferência de calor por condução na cobertura é definido de forma semelhante aos 

outros coeficientes: 

𝐻𝐷,𝑟𝑜𝑜𝑓 = 𝑈𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟 

𝐻𝐷,𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑓 = 𝑈𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝐴𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝑏𝑡𝑟,𝑈. 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟 

 
Para o cálculo da transferência de calor por condução, as equações são: 

𝑄𝑡𝑟,𝑟𝑜𝑜𝑓(𝑚) =
𝐻𝐷,𝑟𝑜𝑜𝑓

3.6
(𝜃�̅� − 𝜃𝑒𝑥𝑡(𝑚)) .𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑚) [kWh] 

𝑄𝑡𝑟,𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑓(𝑚) =
𝐻𝐷,𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑓

3.6
(𝜃�̅� − 𝜃𝑒𝑥𝑡(𝑚)) .𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑚) [kWh] 

 
A transmissão global de calor por condução é calculada através da soma das diversas parcelas calculadas 

anteriormente: 

𝑄𝑡𝑟(𝑚) = 𝑄𝑡𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠(𝑚) + 𝑄𝑡𝑟,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑚) + 𝑄𝑡𝑟,𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑚) + 𝑄𝑡𝑟,𝑟𝑜𝑜𝑓(𝑚) + 𝑄𝑡𝑟,𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑚)

+ 𝑄𝑡𝑟,𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑓(𝑚)      [kWh] 
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No caso de existirem espaços não condicionados é necessário utilizar um fator de correção e os 

coeficientes de transmissão de calor por condução para o solo e para a cobertura serão dados por: 

𝐻𝑔,𝑐𝑜𝑟(𝑚) = 𝐻𝑔(𝑚). 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟 

𝐻𝑢 = 𝐴𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝑈𝑢𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎 . 𝑏𝑡𝑟,𝑈. 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟 

 
O coeficiente global de transmissão de calor é calculado por: 

𝐻𝐷(𝑚) = 𝐻𝐷,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 +𝐻𝐷,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑚) + 𝐻𝐷,𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 +𝐻𝐷,𝑟𝑜𝑜𝑓 

𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗(𝑚) = 𝐻𝐷(𝑚) + 𝐻𝑔,𝑐𝑜𝑟(𝑚) + 𝐻𝑢 

 
 

 Transferência de calor por ventilação 
 
O cálculo da transferência de calor por ventilação envolve as seguintes equações:  
 
Caudal de ar renovado (m3/s): 

𝑞𝑣𝑒,𝑘 =
𝐴𝐹𝑅𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 . ℎ𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟. 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎

3600
 

 
Fator de ajustamento da temperatura do ar em função da existência, ou não, de um recuperador de calor: 

bve,k = {

1                                                       if HeatRecovery = NO

1 −
HeatRecovery%

100
. ηhru     else                                       

 

onde 𝜂ℎ𝑟𝑢  é a eficiência do recuperador de calor proveniente do ar extraído, e HeatRecovery%  é a 

percentagem do caudal de ar que passa no recuperador de calor. 

 
Valor médio do caudal de ar renovado (m3/s): 

𝑞𝑣𝑒,𝑘,𝑚𝑛 = 𝑞𝑣𝑒,𝑘 . 𝑓𝑣𝑒,𝑡,𝑘 

onde 𝑓𝑣𝑒,𝑡,𝑘 é a fração de tempo de funcionamento do sistema de ventilação mecânica. 

 

Então, o coeficiente de transmissão de calor por ventilação é: 

𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗 = 1200. 𝑏𝑣𝑒,𝑘 . 𝑞𝑣𝑒,𝑘,𝑚𝑛 

 
Sendo a transferência total de calor por ventilação obtida pela seguinte: 

𝑄𝑣𝑒(𝑚) =
𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗

3.6
(𝜃�̅� − 𝜃𝑒𝑥𝑡(𝑚)) .𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑚). 𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑣𝑒 [kWh] 

 
 

 Ganhos de calor internos  
 
Os ganhos de calor internos são calculados tendo em consideração a ocupação, os equipamentos e 
também a iluminação. 
 
São introduzidas algumas variáveis: 
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𝑃𝑎𝑟𝑡𝐴 = 𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎1. [|ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑀𝑡𝑜𝐹,1 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑀𝑡𝑜𝐹,1|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑀𝑡𝑜𝐹,1

+ |ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑀𝑡𝑜𝐹,2 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑀𝑡𝑜𝐹,2|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑀𝑡𝑜𝐹,2

+ |24 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑀𝑡𝑜𝐹,3 + ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑀𝑡𝑜𝐹,3|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑀𝑡𝑜𝐹,3] 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝐵 = 𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎2. [|ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑀𝑡𝑜𝐹,1 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑀𝑡𝑜𝐹,1|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑀𝑡𝑜𝐹,1
+ |ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑀𝑡𝑜𝐹,2 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑀𝑡𝑜𝐹,2|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑀𝑡𝑜𝐹,2
+ |24 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑀𝑡𝑜𝐹,3 + ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑀𝑡𝑜𝐹,3|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑀𝑡𝑜𝐹,3] 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝐶 = 𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎1. [|ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑆𝑡𝑜𝑆,1 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑆𝑡𝑜𝑆,1|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑆𝑡𝑜𝑆,1
+ |ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑆𝑡𝑜𝑆,2 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑆𝑡𝑜𝑆,2|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑆𝑡𝑜𝑆,2
+ |24 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑆𝑡𝑜𝑆,3+ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑆𝑡𝑜𝑆,3|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑆𝑡𝑜𝑆,3] 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝐷 = 𝐴𝑎𝑟𝑒𝑎2. [|ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑆𝑡𝑜𝑆,1 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑆𝑡𝑜𝑆,1|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑆𝑡𝑜𝑆,1
+ |ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑆𝑡𝑜𝑆,2 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑆𝑡𝑜𝑆,2|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑆𝑡𝑜𝑆,2
+ |24 − ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑏𝑒𝑔,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑆𝑡𝑜𝑆,3+ℎ𝑜𝑐𝑐,𝑒𝑛𝑑,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟,𝑆𝑡𝑜𝑆,3|. 𝐺𝑎𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐,𝑘𝑖𝑡𝑐ℎ,𝑆𝑡𝑜𝑆,3] 

 
 
Em seguida, os ganhos de calor devido aos ocupantes e equipamentos são deduzidos:  

𝜙𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑛(𝑚) =
𝑁𝑏𝐷𝑎𝑦𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔(𝑚). {𝑃𝑎𝑟𝑡𝐴 + 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐵}

1000

+
(𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐷𝑎𝑦(𝑚) − 𝑁𝑏𝐷𝑎𝑦𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔(𝑚)). {𝑃𝑎𝑟𝑡𝐶 + 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐷}

1000
 

 

PartA2, PartB2, PartC2, PartD2 são calculadas da mesma forma que para PartA, PartB, PartC e PartD mas 
utilizando valores para a iluminação. 
 
Os ganhos de calor devido à iluminação são: 

𝜙𝑖𝑛𝑡,𝑙,𝑚𝑛(𝑚) =
𝑁𝑏𝐷𝑎𝑦𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔(𝑚). {𝑃𝑎𝑟𝑡𝐴2 + 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐵2}

1000

+
(𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐷𝑎𝑦(𝑚) − 𝑁𝑏𝐷𝑎𝑦𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔(𝑚)). {𝑃𝑎𝑟𝑡𝐶2 + 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐷2}

1000
 

 
Os ganhos totais devido a fontes interiores de calor podem ser estimados por: 

 𝑄𝑖𝑛𝑡(𝑚) = (∅𝑖𝑛𝑡,𝑚𝑛(𝑚) + ∅𝑖𝑛𝑡,𝑙,𝑚𝑛(𝑚)) . 𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑖𝑛𝑡  [kWh] 

 
 

 Ganhos solares 
 
O cálculo dos ganhos solares pode ser dividido em duas partes. A primeira está relacionada com os 
envidraçados e a segunda com a envolvente opaca (paredes e cobertura). 
 
Envidraçados 
 
A radiação solar através dos envidraçados é estimada por:  

𝐹𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠ℎ,𝑜𝑘,𝑘𝐴𝑘𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟)

= 𝑘𝑐𝑜𝑟. 𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟). 𝐹𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠ℎ(𝑑𝑖𝑟). 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟). 𝑔𝑛. 𝐹𝑤 . (1 − 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝐴𝑟𝑒𝑎𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 
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𝐹𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠ℎ,𝑜𝑘,𝑘𝐴𝑘𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘,ℎ𝑜𝑟(𝑚) = 𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. 𝐹𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠ℎ,𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘,𝑟𝑜𝑜𝑓(𝑚). 𝑔𝑛. 𝐹𝑤 . (1 − 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝐴𝑟𝑒𝑎𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 
 

e a radiação para o céu é calculada por: 

𝜙𝑟,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟) = 𝑈𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. 𝑅𝑠𝑒 . 𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟). ℎ𝑟. Δ𝜃er. Fr,v 

𝜙𝑟,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,ℎ𝑜𝑟 = 𝑈𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. 𝑅𝑠𝑒 . 𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. ℎ𝑟. Δ𝜃er. Fr,h 

 
Em seguida, é deduzido o fluxo de calor por ganhos solares através dos envidraçados: 

𝜙𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟) = 𝐹𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠ℎ,𝑜𝑘,𝑘𝐴𝑘𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟) − 𝜙𝑟,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟) 

𝜙𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘,ℎ𝑜𝑟(𝑚) = 𝐹𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠ℎ,𝑜𝑘,𝑘𝐴𝑘𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘,ℎ𝑜𝑟(𝑚) − 𝜙𝑟,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,ℎ𝑜𝑟 

 
Por último, os ganhos solares mensais pelos envidraçados são calculados por:  

𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑚) =
𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑚)

3.6
. [∑𝜙𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

+𝜙𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘,ℎ𝑜𝑟(𝑚)] [kWh] 

 
Paredes e cobertura 
 
A radiação solar para as paredes e cobertura é estimada por: 

𝐹𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,𝑠ℎ,𝑜𝑘,𝑘𝐴𝑘𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟) = 𝛼𝑠,𝑐 . 𝑅𝑠𝑒 . 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠. 𝐴𝑙𝑎𝑡(𝑑𝑖𝑟). 𝐹𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,𝑠ℎ(𝑑𝑖𝑟). 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟). 𝑘𝑐𝑜𝑟 

𝐹𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,𝑠ℎ,𝑜𝑘,𝑘𝐴𝑘𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘,ℎ𝑜𝑟(𝑚) = 𝛼𝑠,𝑐 . 𝑅𝑠𝑒 . 𝑈𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘,𝑟𝑜𝑜𝑓(𝑚) 

 
e as perdas por radiação para o céu são obtidas através de:  

𝜙𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠(𝑑𝑖𝑟) = 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠. 𝑅𝑠𝑒 . 𝐴𝑙𝑎𝑡(𝑑𝑖𝑟). ℎ𝑟. Δ𝜃er. Fr,v 

𝜙𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,ℎ𝑜𝑟 = 𝑈𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝑅𝑠𝑒 . 𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓 . ℎ𝑟. Δ𝜃er. Fr,h 

 
Tal como para os envidraçados, o fluxo de calor devido à radiação solar através das paredes/cobertura 
(fator de redução de sombreamento da parede não incluído no cálculo) é dado por: 

𝜙𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟) = 𝐹𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,𝑠ℎ,𝑜𝑘,𝑘𝐴𝑘𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟) − 𝜙𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠(𝑑𝑖𝑟) 

𝜙𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘,ℎ𝑜𝑟(𝑚) = 𝐹𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,𝑠ℎ,𝑜𝑘,𝑘𝐴𝑘𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘,ℎ𝑜𝑟(𝑚) − 𝜙𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,ℎ𝑜𝑟 

 
Finalmente, os ganhos solares totais mensais pela envolvente opaca são calculados por: 

𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠(𝑚) =
𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑚)

3.6
. [∑𝜙𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

+ 𝜙𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠,𝑠𝑜𝑙,𝑚𝑛,𝑘,ℎ𝑜𝑟(𝑚)] [kWh] 

 
 

 Transferência total de calor (perdas) e ganhos de calor 
 
A transferência de calor total Qht (transmissão e ventilação) e os ganhos de calor Qgn (solares e internos) são 

calculados de acordo com: 

𝑄ℎ𝑡(𝑚) = 𝑄𝑡𝑟(𝑚) + 𝑄𝑣𝑒(𝑚) 

𝑄𝑔𝑛(𝑚) = 𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑚) + 𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠(𝑚) + 𝑄𝑖𝑛𝑡(𝑚) 
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 Necessidades energéticas para aquecimento 
 
A última parte do cálculo das necessidades energéticas para aquecimento pretende ter em 
consideração a inércia térmica do edifício e ). Esta baseia-se em dois passos: a estimativa dos 
parâmetros dinâmicos e o período mensal de aquecimento. 
 
Parâmetros dinâmicos 
 

A relação entre os ganhos e as perdas de calor é: 

𝛾𝐻(𝑚) =
𝑄𝑔𝑛(𝑚)

𝑄ℎ𝑡(𝑚)
 

 
A constante de tempo do edifício é definida por: 

𝜏 =
𝐶𝑚
3600

1

𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗(1) + 𝐻𝑣𝑒,𝑎𝑑𝑗
 

𝑎 = 𝑎0 +
𝜏

𝜏0
 

O fator de utilização dos ganhos de calor é calculado com base em: 

𝜂𝑔𝑛(𝑚) =

{
  
 

  
 

𝑎

𝑎 + 1
                  𝑠𝑒 𝛾𝐻(𝑚) = 1

1

𝛾𝐻(𝑚)
                            𝑠𝑒 𝛾𝐻(𝑚) < 0

1 − 𝛾𝐻(𝑚)
𝑎

1 − 𝛾𝐻(𝑚)
1+𝑎

      𝑠𝑒𝑛ã𝑜                 

 

 
Período mensal de aquecimento 
 

𝛾𝑙𝑖𝑚 =
1 + 𝑎

𝑎
 

𝛾𝐻(𝑚 + 0.5) =
𝛾𝐻(𝑚) + 𝛾𝐻(𝑚 + 1)

2
 

𝛾𝐻(𝑚 − 0.5) =
𝛾𝐻(𝑚 − 1) + 𝛾𝐻(𝑚)

2
 

𝛾1(𝑚) = min (𝛾𝐻(𝑚 − 0.5); 𝛾𝐻(𝑚 + 0.5)) 

𝛾2(𝑚) = max (𝛾𝐻(𝑚 − 0.5); 𝛾𝐻(𝑚 + 0.5)) 

𝛾1𝑏𝑜𝑜𝑙(𝑚) = {
0             𝑠𝑒 𝛾1(𝑚) > 𝛾𝑙𝑖𝑚 𝑜𝑟 𝛾1(𝑚) < 0 
“𝐿𝐸𝑆𝑆”     𝑒𝑙𝑠𝑒                                         

 

𝛾2𝑏𝑜𝑜𝑙(𝑚) = {
”𝑀𝑂𝑅𝐸”      𝑠𝑒 𝛾2(𝑚) > 𝛾𝑙𝑖𝑚  

0                    𝑠𝑒 𝛾2(𝑚) < 0        
1                  𝑠𝑒𝑛ã𝑜                           

 

 
São definidas duas grandezas intermédias:  

𝑣𝑎𝑙(𝑚) =
1

2

𝛾𝑙𝑖𝑚 − 𝛾1(𝑚)

𝛾𝐻(𝑚) − 𝛾1(𝑚)
 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚(𝑚) =
1

2
+
1

2

𝛾𝑙𝑖𝑚 − 𝛾𝐻(𝑚)

𝛾2(𝑚) − 𝛾𝐻(𝑚)
 



LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures      Manual do Utilizador 

39 

 
e também uma condição que depende dos valores para os meses de aquecimento: 

𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑚) =

{
 

 
0                   𝑠𝑒 𝛾1𝑏𝑜𝑜𝑙(𝑚) ≠ ”𝐿𝐸𝑆𝑆”

1                    𝑠𝑒 𝛾2𝑏𝑜𝑜𝑙(𝑚) ≠ ”𝑀𝑂𝑅𝐸”

𝑣𝑎𝑙(𝑚)         𝑠𝑒 𝛾𝐻(𝑚) > 𝛾𝑙𝑖𝑚                 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚(𝑚) 𝑠𝑒𝑛ã𝑜                                          

 

 
A última variável 𝛾𝑐𝑜𝑟(𝑚) pode ser calculada por: 

 𝛾𝑐𝑜𝑟(𝑚) = {
𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑚)   𝑠𝑒 𝛾1(𝑚) > 0 𝑜𝑢 𝛾2(𝑚) > 0
0                   𝑠𝑒𝑛ã𝑜                                           

 

 
 
Necessidades energéticas para aquecimento: 
 

𝑓ℎ𝑟 =
ℎ𝑒𝑛𝑑,ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 − ℎ𝑏𝑒𝑔,ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

24
.
𝑁𝑏𝐷𝑎𝑦𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔,ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

7
 

 

𝑎𝑟𝑒𝑑(𝑚) =

{
 
 

 
 𝑓ℎ𝑟                                               𝑠𝑒 1 −

𝑏𝑟𝑒𝑑 . 𝜏0. 𝛾𝐻(𝑚). (1 − 𝑓ℎ𝑟)

𝜏
< 𝑓ℎ𝑟   

1                                                  𝑠𝑒 1 −
𝑏𝑟𝑒𝑑 . 𝜏0. 𝛾𝐻(𝑚). (1 − 𝑓ℎ𝑟)

𝜏
> 1      

1 −
𝑏𝑟𝑒𝑑 . 𝜏0. 𝛾𝐻(𝑚). (1 − 𝑓ℎ𝑟)

𝜏
       𝑠𝑒𝑛ã𝑜                                                        

 

 
 
As necessidades energéticas mensais (energia sensível) são: 

𝑄𝐻,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ(𝑚) = 𝑎𝑟𝑒𝑑(𝑚).𝑚𝑎𝑥 (0; 𝑄ℎ𝑡(𝑚) −𝑚𝑎𝑥 (0; 𝜂𝑔𝑛(𝑚)) . 𝑄𝑔𝑛(𝑚)) . 𝛾𝑐𝑜𝑟(𝑚) [kWh] 

 
As necessidades energéticas anuais (energia sensível) são dadas por: 

𝑄𝑛𝑑 =∑𝑄𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ(𝑚)

𝑚

 [kWh/ano] 

 
A energia final consumida no edifício é definida por: 

 

 𝑄𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = {

0     𝑠𝑒 𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛ã𝑜 𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑚 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑄𝑛𝑑

𝜂𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
 [
kWh

ano
]                                        𝑠𝑒𝑛ã𝑜

 

 
A energia primária anual para aquecimento é: 

 

𝑄𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑄𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 . 𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑡𝑦𝑝𝑒 [kgoe/ano] 
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4.3.2.2.3 Cálculo das necessidades energéticas para arrefecimento 

 
Tal como indicado em 4.3.2.2.2, a maioria das equações utilizadas para o aquecimento mantêm-se 
válidas para o modo de arrefecimento. Deste modo, apenas serão descritas as equações diferentes. 
 
 

 Definição das variáveis 
 
O primeiro passo consiste na atribuição das variáveis relacionadas com o modo de arrefecimento. 
 

𝐻𝑔 = 𝐻𝑔,𝐶 

𝐻𝑝𝑖 = 𝐻𝑝𝑖,𝐶  

𝐻𝑝𝑒 = 𝐻𝑝𝑒,𝐶 

𝜃�̅� = 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑠𝑒𝑡,𝐶 

𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟 = 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟,𝐶  

𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑣𝑒 = 𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑣𝑒,𝐶  

𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑖𝑛𝑡 = 𝑘𝑐𝑜𝑟,𝑖𝑛𝑡,𝐶  

𝑘𝑐𝑜𝑟 = 𝑘𝑐𝑜𝑟,𝐶  

𝑓𝑠ℎ𝑢𝑡(𝑚) = 0 

𝐴𝐹𝑅𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 = 𝑛𝐶  

𝑎0 = 𝑎𝐶0 

𝜏0 = 𝜏𝐶0 

𝑏𝑟𝑒𝑑 = 𝑏𝐶,𝑟𝑒𝑑 

𝜂𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = 𝜂𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 

𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑡𝑦𝑝𝑒,𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 

 
 

 Transferência de calor para o solo 
 
Nessa seção, as equações são as mesmas . 
 
 

 Transferência de calor por condução 
 
A transferência de calor por condução através dos envidraçados para o ambiente exterior é a seguinte:  

𝐻𝐷,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑚) = 𝑈𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. 𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔. 𝑘𝐷,𝑐𝑜𝑟  

 
 

 Transferência de calor por ventilação 
 
As seguintes equações são simplificadas para o modo de arrefecimento: 

𝑓𝑣𝑒,𝑡,𝑘 = 1 

𝑏𝑣𝑒,𝑘 = 1 
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 Ganhos internos 
 
As equações são as mesmas que as utilizadas no modo de aquecimento. 
 

 Ganhos solares 
 
Para envidraçados, as equações para a radiação solar são:  

𝐹𝐶,𝑠ℎ,𝑔𝑙(𝑚, 𝑑𝑖𝑟) = 1 − 𝑓𝑠ℎ,𝑤𝑖𝑡ℎ(𝑚, 𝑑𝑖𝑟) + 𝑓𝑠ℎ,𝑤𝑖𝑡ℎ(𝑚, 𝑑𝑖𝑟).
𝑓𝑓

𝑔𝑛. 𝐹𝑤
 

 

𝐴𝑠𝑜𝑙,𝑐(𝑚, 𝑑𝑖𝑟) = {
𝐹𝐶,𝑠ℎ,𝑔𝑙(𝑚, 𝑑𝑖𝑟). 𝑔𝑛. 𝐹𝑤 . (1 − 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝐴𝑟𝑒𝑎𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)   𝑠𝑒 𝐷𝑎𝑦𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑌𝐸𝑆

𝑔𝑛. 𝐹𝑤 . (1 − 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝐴𝑟𝑒𝑎𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛)                                   𝑠𝑒𝑛ã𝑜                                                        
 

 
𝐹𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠ℎ,𝑜𝑘,𝑘𝐴𝑘𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟) = 𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟). 𝐹𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔,𝑠ℎ(𝑑𝑖𝑟). 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘(𝑚, 𝑑𝑖𝑟). 𝐴𝑠𝑜𝑙,𝑐(𝑚, 𝑑𝑖𝑟). 𝑘𝑐𝑜𝑟 

 
 

 Transferência total de calor (perdas) e ganhos de calor  
 
As equações são idênticas. 
 
 

 Parâmetros dinâmicos 
 
O fator de utilização dos ganhos térmicos é modo de arrefecimento é: 

𝜂𝑔𝑛(𝑚) =

{
 
 

 
 

𝑎

𝑎 + 1
                           𝑠𝑒 𝛾𝐻(𝑚) = 1

1                                    𝑠𝑒 𝛾𝐻(𝑚) < 0

1 − 𝛾𝐻(𝑚)
−𝑎

1 − 𝛾𝐻(𝑚)
−(1+𝑎)

      𝑠𝑒𝑛ã𝑜                 

 

 

 Período mensal de arrefecimento 
 
 
O período mensal de arrefecimento é calculado com base nas seguintes equações: 

 

𝑖𝑛𝑣𝛾𝑙𝑖𝑚 =
1 + 𝑎

𝑎
 

𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚) =
1

𝛾𝐻(𝑚)
 

𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚 + 0.5) =
𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚) + 𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚 + 1)

2
 

𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚 − 0.5) =
𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚 − 1) + 𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚)

2
 

𝑖𝑛𝑣𝛾1(𝑚) = min (𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚 − 0.5); 𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚 + 0.5)) 

𝑖𝑛𝑣𝛾2(𝑚) = max (𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚 − 0.5); 𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚 + 0.5)) 

𝑖𝑛𝑣𝛾1𝑏𝑜𝑜𝑙(𝑚) = {
0             𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑣𝛾1(𝑚) > 𝑖𝑛𝑣𝛾𝑙𝑖𝑚 
“𝐿𝐸𝑆𝑆”     𝑠𝑒𝑛ã𝑜                           
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𝑖𝑛𝑣𝛾2𝑏𝑜𝑜𝑙(𝑚) = {
”𝑀𝑂𝑅𝐸”      𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑣𝛾2(𝑚) > 𝑖𝑛𝑣𝛾𝑙𝑖𝑚  
1                     𝑠𝑒𝑛ã𝑜                                    

 

 
 

𝑖𝑛𝑣𝑣𝑎𝑙(𝑚) =
1

2

𝑖𝑛𝑣𝛾𝑙𝑖𝑚 − 𝑖𝑛𝑣𝛾1(𝑚)

𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚) − 𝑖𝑛𝑣𝛾1(𝑚)
 

𝑖𝑛𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚(𝑚) =
1

2
+
1

2

𝑖𝑛𝑣𝛾𝑙𝑖𝑚 − 𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚)

𝑖𝑛𝑣𝛾2(𝑚) − 𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚)
 

𝑖𝑛𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑚) =

{
 

 
0                          𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑣𝛾1𝑏𝑜𝑜𝑙(𝑚) ≠ 𝐿𝐸𝑆𝑆          

1                            𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑣𝛾2𝑏𝑜𝑜𝑙(𝑚) ≠ MORE          

𝑖𝑛𝑣𝑣𝑎𝑙(𝑚)         𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑣𝛾𝐻(𝑚) > 𝑖𝑛𝑣𝛾𝑙𝑖𝑚                 

𝑖𝑛𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚(𝑚)       𝑠𝑒𝑛ã𝑜                                               

 

 𝛾𝑐𝑜𝑟(𝑚) = {
𝑖𝑛𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑(𝑚)   𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑣𝛾1(𝑚) > 0 𝑜𝑢 𝑖𝑛𝑣𝛾2(𝑚) > 0
1                        𝑠𝑒𝑛ã𝑜                                                         

 

 
 

 Necessidades energéticas para arrefecimento 
 
 
Apenas duas equações se alteraram comparativamente ao modo de aquecimento: 

𝑓ℎ𝑟 =
𝑁𝑏𝐷𝑎𝑦𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔,𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔

7
 

𝑄𝐶,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ(𝑚) = 𝑎𝑟𝑒𝑑(𝑚).𝑚𝑎𝑥 (0;𝑄𝑔𝑛(𝑚) −𝑚𝑎𝑥(0; 𝜂𝑔𝑛). 𝑄ℎ𝑡(𝑚)) . 𝛾𝑐𝑜𝑟(𝑚) 

 
A energia final anual necessária para arrefecimento é dada por:  

𝑄𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = {

0      𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
𝑄𝑛𝑑

𝜂𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
 [
kWh

ano
]                                        𝑒𝑙𝑠𝑒

 

 
 

4.3.2.2.4 Energia necessária para produção de AQS 

 
Primeiro é necessário calcular algumas grandezas intermédias: 

𝑎 = {
𝑋. 𝑙𝑛(𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎) − 𝑌

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎
   𝑠𝑒 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎 > 30

𝑍                           𝑠𝑒𝑛ã𝑜             

  

𝑉𝑤 = 𝑎. 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎 

Δ𝑇req = 𝜃𝑤,𝑡 − 𝜃𝑤,𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒 

𝑄𝑤(𝑚) =
4.182

3.6

𝑉𝑤
1000

Δ𝑇req.𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ𝐷𝑎𝑦(𝑚) [kWh] 

 
A energia necessária anualmente para produção de AQS (energia sensível) é: 

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑛𝑑 =∑𝑄𝑤(𝑚)

𝑚

 [kWh/ano] 

 
A energia final consumida para produção de AQS é: 
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𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = {

0               𝑠𝑒 𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛ã𝑜 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑛𝑒𝑛ℎ𝑢𝑚 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑄𝑆

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑛𝑑 .
1 − 𝐷𝐻𝑊𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝜂𝐷𝐻𝑊
 [kWh/ano ] 𝑠𝑒𝑛ã𝑜

 

 
A energia primária anual necessária para produção de AQS é: 

𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 . 𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑡𝑦𝑝𝑒,𝐷𝐻𝑊 [kgoe/ano] 

4.3.2.3 Módulo C 

 
As equações para a avaliação dos impactes ambientais para o módulo C são: 
 

Módulo C 

Fim-de-
vida 

C1 
Desconstrução 

Chapas de aço mtss kStBldgDem 

Vigas de aço mtsb kStBldgDem 

Colunas de aço mtsc kStBldgDem 

Parafusos e conetores de aço (mtst + mtbo) kStBldgDem 

Conexões de placas mtpl kStBldgDem 

C2 
Transporte 

Chapas de aço mtss kRERALT / 10 

Vigas de aço mtsb kRERALT / 10 

Colunas de aço mtsc kRERALT / 10 

Parafusos e conetores de aço (mtst + mtbo) kRERALT / 10 

Conexões de placas mtpl kRERALT / 10 

Vigas de madeira mtwb k RERALT / 10 

Colunas de madeira mtwc kRERALT / 10 

Macro-componente  

C3 
Processamento de 

resíduos 

Concrete of floors to sorting plant mconsl eolsrs kCorr 

Betão para local de triagem (mtcb + mtcc) eolsrs kCorr 

Armaduras para local de triagem (mconrs + mtrs) eolsrs kCHStPlt 

C4 
Eliminação 

Chapas de aço mtss (1 - eolsd) kRERStLdf 

Vigas de aço mtsb (1 - eolsbc) kRERStLdf 

Colunas de aço mtsc (1 - eolsbc) kRERStLdf 

Parafusos e conetores de aço (mtst + mtbo) (1 - eolstbo) kRERStLdf 

Conexões de placas mtpl (1 - eolspl) kRERStLdf 

Betão dos pisos em aterro 
mconsl [ (1 - eolsrs) kCHCon + (eolsrs - 

valconfl) kCHConLdf ] 

Betão estrutural depositado em 
aterro 

(mtcb + mtcc) [ (1 - eolsrs) kCHCon + (eolsrs 
- valconst) kCHConLdf ] 

Armaduras depositadas em aterro (mconrs + mtrs) (1 - eolsrs) kCHSt 

Vigas de madeira mtwb (incw kEUWWa + (1 - incw) kEUWLdf) 

Colunas de madeira mtwc (incw kEUWWa + (1 - incw) kEUWLdf) 

Macro-componente  

Total para o módulo C 
Soma de todas as quantidades do 

módulo C 

Quadro 8 : Impactes ambientais para o módulo C 

 
As equações modificadas ou adicionadas no enquadramento do projeto LVS3 são destacadas.  
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Considerando os parâmetros adicionados para o piso térreo, as equações seguintes são modificadas: 

 
Uma parte adicional é considerada para o transporte: 

𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝐶2 =∑𝐴𝑙𝑎𝑡(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

. 𝑘𝐶2,𝑤𝑎𝑙𝑙 +∑𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

. 𝑘𝐶2,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝑘𝐶2,𝑟𝑜𝑜𝑓 

Peso total do betão mconsl,LVS3: 

mconsl,LVS3 = mconsl + Dconcretebasefloor Aground . consl 

 
Rebars to sorting plant  

(mconrs + mtrs + Msteelbasefloor) eolsrs kCHStPlt 

 
Armaduras depositadas em aterro: 

(mconrs + mtrs+ Msteelbasefloor) (1 - eolsrs) kCHSt 

 
Uma parte adicional é considerada para o transporte: 

𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝐶4 =∑𝐴𝑙𝑎𝑡(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

. 𝑘𝐶4,𝑤𝑎𝑙𝑙 +∑𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

. 𝑘𝐶4,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐴𝑟𝑜𝑜𝑓 . 𝑘𝐶4,𝑟𝑜𝑜𝑓 

 
Os valores de kC2,wall, kC4,wall, kC2,opening e kC4,opening são indicados no Anexo 4. 
 
 

4.3.2.4 Módulo D 

 
As equações para avaliação dos impactes ambientais para o módulo D são: 
 

Módulo D 

Cargas e 
benefícios para 

além das fronteiras 
do sistema 

D 
Benefícios 

Betão dos pisos - mconsl valconfl kCHGr 

Chapas de aço - mtss (eolsd - kRERStHDG0) kGLO 

Betão estrutural - (mtcb + mtcc) valconst kCHGr 

Aço para betão armado - (mconrs + mtrs) (eolsrs - kGLOSt0) 

Vigas de aço 
- mtsb [ (eolsbc - kRERStSec0) kGLO + resbc (kRERStSec  - 
kStAvg / 1000) ] 

Colunas de aço 
- mtsc [ (eolsbc - kRERStHDG0) kGLO + resbc (kRERStSec - 
kStAvg / 1000) ] 

Parafusos e conetores 
de aço - (mtst + mtbo) (eolstbo - kGLOSt0) kGLO 

Conexões de placas - mtpl (eolspl - kRERStPl0) kGLO 

Vigas de madeira - mtwb (incw kWa + (1 - incw) kEOR kEUElec / 3.6) 

Colunas de madeira - mtwc (incw kWa + (1 - incw) kEOR kEUElec / 3.6) 

Macro-componente  

Total para o Módulo D  Soma de todas as quantidades do módulo D 

Quadro 9 : Impactes ambientais para o módulo D 

As equações modificadas ou adicionadas no enquadramento do projeto LVS3 são destacadas. 
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Considerando os parâmetros adicionados para o piso térreo, as equações seguintes são modificadas: 

Peso total de betão mconsl,LVS3: 

mconsl,LVS3 = mconsl + Dconcretebasefloor Aground . consl 

 
Impacte do aço para betão armado: 

- (mconrs + mtrs + Msteelbasefloor) (eolsrs - kGLOSt0) 

Uma parte adicional é considerada para o transporte: 

𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝐷 =∑𝐴𝑙𝑎𝑡(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

. 𝑘𝐷,𝑤𝑎𝑙𝑙 +∑𝐴𝑙𝑎𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖𝑟)

𝑑𝑖𝑟

. 𝑘𝐷,𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 

 
Os valores de kD,wall, kD,wall, kD,opening e kD,opening estão indicados no Anexo 4. 
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5 Outputs do Software 

Os resultados do Ameco são apresentados num separador de resultados, dependendo da opção 
escolhida pelo utilizador.  

- Como folha de cálculo. 
- Como um histograma ou tabela para os impactes selecionados. O histograma distingue os 

módulos A, C, D e também o total para A a C e de A a D. 
- Como um gráfico radial que resume o total de A a C e de A a D para todos os impactes. 

 
Os resultados detalhados para a fase de utilização serão apresentados em tabelas dedicadas na folha de 
cálculo, com descrição realizada na seção 5.1. Os resultados para os impactes serão exibidos tanto na 
folha de cálculo como no interface gráfico.  
 

5.1 Resultados detalhados para fase de utilização 

São exibidos na folha de cálculo tabelas com resultados obtidos na fase de utilização para: necessidades 
energéticas de aquecimento, necessidades energéticas de arrefecimento, energia necessária para 
produção de AQS, energia total e finalmente uma dedicada aos ganhos solares. A disposição gráfica é 
baseada nos ficheiros Excel providenciados pela Universidade de Coimbra, conforme apresentado nos 
parágrafos seguintes. 
 

5.1.1 Necessidades energéticas para aquecimento 
 
É exibida a soma das diversas parcelas positivas ao longo do mês para a transferência de calor por 
condução e incluí: 

𝑄𝑡𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠 =∑𝑚𝑎𝑥(𝑄𝑡𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠(𝑚), 0)

𝑚

 

𝑄𝑡𝑟,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔 =∑𝑚𝑎𝑥(𝑄𝑡𝑟,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑚), 0)

𝑚

 

𝑄𝑡𝑟,𝑒𝑥𝑡𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 =∑𝑚𝑎𝑥(𝑄𝑡𝑟,𝑒𝑥𝑡,𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑚), 0)

𝑚

 

𝑄𝑡𝑟,𝑟𝑜𝑜𝑓 =∑𝑚𝑎𝑥(𝑄𝑡𝑟,𝑟𝑜𝑜𝑓(𝑚), 0) + 𝑚𝑎𝑥(𝑄𝑡𝑟,𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑𝑟𝑜𝑜𝑓(𝑚), 0)

𝑚

 

𝑄𝑡𝑟,𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 =∑𝑚𝑎𝑥(𝑄𝑡𝑟,𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑚), 0)

𝑚

 

𝑄𝑡𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =∑𝑚𝑎𝑥(𝑄𝑡𝑟(𝑚), 0)

𝑚

 

 
Para a transferência de calor pela ventilação e ganhos de calor, as somas são calculadas da seguinte 
forma: 

𝑄𝑣𝑒 =∑𝑚𝑎𝑥(𝑄𝑣𝑒(𝑚), 0)

𝑚

 

𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑔𝑙𝑎𝑧 =∑𝑚𝑎𝑥(𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑔𝑙𝑎𝑧𝑖𝑛𝑔(𝑚), 0)

𝑚

 

𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑜𝑝𝑎𝑞 =∑𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑤𝑎𝑙𝑙𝑠(𝑚)

𝑚

 



LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures      Manual do Utilizador 

47 

𝑄𝑖𝑛𝑡 =∑𝑄𝑖𝑛𝑡(𝑚)

𝑚

 

Adicionalmente, a transferência de calor (por condução e por ventilação) é exibida sob a forma de gráficos 
de barras. 
 

Para além destes valores são também apresentadas as necessidades energéticas mensais para 
aquecimento e os valores globais associados. São também calculados valores por metro quadrado de 
área condicionada. 
 

 
Figura 2 : Layout da folha de Excel com os resultados das necessidades energéticas de aquecimento 

 

5.1.2 Necessidades energéticas para arrefecimento 
 

Os resultados calculados para o modo de arrefecimento são apresentados de forma idêntica aos 
resultados para o modo de aquecimento, conforme ilustrado na Figura 3. 
 

 

ENERGY FOR SPACE HEATING Heating season length: 4.5

GLAZED OPAQUE INTERNAL

Qtr,WALLS Qtr,GLAZING Qtr,EXT FLOOR Qtr,ROOF Qtr,GROUND Qtr,TOTAL Qve Qsol,GLAZ Qsol,OPAQ Qint

2395.1 4373.4 321.2 0.0 782.0 9038.0 kWh/year 2849.2 kWh/year kWh/year 17162.7 470.0 6679.3

0.2014886 0.367907 0.027025 0 0.065781 0.23968852

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

211.5 140.5 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.7 178.3

1.7 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4

681.8

5.5

170.4 kWh/yea 4 PRIMARY 49.4 kgoe/yea

COP: 4 1.4 kWh/m2/

year

fconv: 0.29 0.4 kgoe/m2/

year

ENERGY NEED FOR HEATING

HEAT TRANSFER BY TRANSMISSION HEAT TRANSFER BY VENTILATION HEAT GAINS

QH,nd

BUILDING TOTALS FOR HEATING

ENERGY BREAKDOWNS

ENERGY NEED
kWh/year

kWh/m2/year

kWh/m2

kWh

DELIVERED ENERGY 

ENERGY FOR SPACE COOLING Cooling season length: 5.2

GLAZED OPAQUE INTERNAL

Qtr,WALLS Qtr,GLAZING Qtr,EXT FLOOR Qtr,ROOF Qtr,GROUND Qtr,TOTAL Qve Qsol Qsol Qint

4278.0 9914.4 573.8 0.0 1458.3 18460.5 kWh/year 10517.4 kWh/year kWh/year 8836.4 565.1 7547.6

0.1476299 0.342136 0.019801 0 0.050326 0.3629457

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

0.0 0.0 0.0 0.0 334.1 676.9 853.7 717.0 578.4 78.9 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.5 6.9 5.8 4.7 0.6 0.0 0.0

3239.1

26.2

1079.7 kWh/yea 26 PRIMARY 313.1 kgoe/yea

COP: 3 8.7 kWh/m2/

year

fconv: 0.29 2.5 kgoe/m2/

year

kWh/year

kWh/m2/year

DELIVERED ENERGY

BUILDING TOTALS FOR COOLING

kWh

kWh/m2

ENERGY NEED FOR COOLING

HEAT TRANSFER BY VENTILATION HEAT GAINS

QC,nd

HEAT TRANSFER BY TRANSMISSION

ENERGY NEED
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Figura 3 : Layout da folha de Excel com os resultados das necessidades energéticas de arrefecimento 

5.1.3 Energia necessária para produção de AQS 
 
Para a produção de água quente sanitária (AQS), apenas os valores associados às necessidades 
energéticas mensais e anuais são apresentados, tal como ilustrado na Figura 4. 
 

 
Figura 4 : Layout da folha de Excel com os resultados das necessidades energéticas  

para produção de AQS 

 

5.1.4 Energia total 
 
Uma parte do separador resultados da folha de cálculo em Excel é dedicada aos valores totais calculados 

da seguinte forma:  

𝑄𝐻+𝐶,𝑛𝑑(𝑚) = 𝑄𝐻,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ(𝑚) + 𝑄𝐶,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ(𝑚) 

𝑄𝑇,𝑛𝑑(𝑚) = 𝑄𝐻,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ(𝑚) + 𝑄𝐶,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ(𝑚) + 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ(𝑚) 

 
O valor total das necessidades energéticas resulta da soma das necessidades energéticas para: 
aquecimento, para arrefecimento, e para produção de AQS. Os valores anuais da energia final total e da 
energia primária são calculados da mesma forma.  
 

 
Figura 5 : Layout da folha de Excel com o resumo de resultados para a energia total anual 

 

  

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

217.8 203.3 225.1 217.8 225.1 217.8 225.1 225.1 217.8 225.1 217.8 225.1

1.8 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

2642.6

21.3

2936.3 kWh/yea 851.5

η: 0.90 23.7 kWh/m2/ fconv: 0.29 6.9

DELIVERED ENERGY

kWh/year

BUILDING TOTALS FOR DHW PRODUCTION

kWh/m2/year
ENERGY NEED

ENERGY NEED FOR DWH PRODUCTION

QC,nd

kWh

kWh/m2

kgoe/year

kgoe/m2/year

PRIMARY ENERGY

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

211.5 140.5 52.7 0.0 334.1 676.9 853.7 717.0 578.4 78.9 98.7 178.3

429.3 343.8 277.7 217.8 559.2 894.7 1078.8 942.0 796.2 304.0 316.5 403.4

217.8 203.3 225.1 217.8 225.1 217.8 225.1 225.1 217.8 225.1 217.8 225.1

6563.5

53.0

4186.4 kWh/yea 1214.1

33.8 kWh/m2/ 9.8

TOTAL PRIMARY 

ENERGY

kgoe/year

kgoe/m2/year

TOTAL DELIVERED 

ENERGY

TOTAL ENERGY 

NEED

kWh/year

kWh/m2/year

QH+C,nd (kWh)

ENERGY TOTALS (DHW + HEATING + COOLING)

QT,nd (kWh)

BUILDING TOTALS PER YEAR

QDHW,nd (kWh)
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5.1.5 Ganhos solares 
 
Os ganhos de calor mensais através dos envidraçados e da envolvente opaca (paredes e cobertura) são 
apresentados em dois quadros: aquecimento e arrefecimento, conforme ilustrado na Figura 6.  
 

 
Figura 6 : folha de Excel com resultados para os ganhos solares 

 

5.2 Resultados globais para a fase de utilização 

O objetivo do AMECO é avaliar os impactes ambientais. Desta forma, a informação detalhada calculada 
para a fase de utilização deve ser avaliada em termos de impactes. Com este objetivo, deve ser utilizado 
o seguinte procedimento para cada um dos 24 impactes: 
 

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝐵𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 = 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔,𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 . 𝑘ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 + 𝑄𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔,𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 . 𝑘𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 + 𝑄𝐷𝐻𝑊,𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 . 𝑘𝐷𝐻𝑊  

 
onde 𝑘ℎ𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑘𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔, 𝑘𝐷𝐻𝑊 dependem do tipo de energia e do impacte de acordo com: 

 

Abreviatura Designação Eletricidade Gás Liquido Solido Biomassa Unid. 

Impactes ambientais 

GWP Potencial de 
Aquecimento  Global 

4.82E-01 4.84E-01 4.33E-01 2.92E-01 0 tCO2eq 

ODP Potencial de Depleção 
do Ozono 

4.32E-10 7.97E-11 3.11E-11 3.02E-11 0 tCFCeq 

AP Potencial de acidificação 2.28E-03 1.61E-03 2.95E-03 1.34E-03  tSO2eq 

EP Potencial de 
eutrofização 

1.20E-04 7.85E-05 1.46E-04 1.70E-04 0 tPO4eq 

POCP Potencial de Criação 
Fotoquímica de Ozono 

1.34E-04 3.49E-04 4.41E-04 1.43E-04 0 tEtheneeq 

ADP-e Potencial de Depleção 
de Recursos Abióticos 

6.63E-08 1.18E-07 1.04E-07 5.01E-09 0 tSbeq 

ADP-ff Potencial de Depleção 
de Recursos Abióticos – 
combustíveis fosseis 

8.48E+00 5.02E+01 5.07E+0
1 

2.79E+01 0 GJ NCV 

 

Utilização de recursos, material secundário e combustíveis  

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

1121.8 1069.1 1554.4 1673.5 1671.9 1712.5 1770.3 1803.8 1589.4 1393.5 918.3 884.1

-10.1 0.9 39.1 64.5 73.7 89.7 94.7 86.5 51.9 21.1 -16.6 -25.3

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

435.2 559.9 736.4 846.6 1066.5 1037.3 991.2 803.3 738.7 614.1 524.0 483.0

-4.4 6.5 47.4 73.8 83.3 99.9 105.2 96.9 60.6 28.5 -11.9 -20.8Qsol, OPAQUE (kWh)

Qsol,GLAZED (kWh)

SOLAR HEAT GAINS

COOLING MODE

HEATING MODE

Qsol,GLAZED (kWh)

Qsol, OPAQUE (kWh)



LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures      Manual do Utilizador 

50 

RPE Utilização de energia 
primária renovável, 
excluindo recursos de 
energia primária renovável 
utilizadas como matérias-
primas 

1.41E+00 2.41E-01 8.53E-02 5.72E-02 0 GJ NCV 

RER Utilização de recursos de 
energia renovável utilizados 
como matérias-primas 

0 0 0 0 0 GJ NCV 

RPE-total Utilização total de energia 
primária renovável (energia 
primária e recursos de 
energia primária como 
matérias-primas) 

1.41E+00 2.41E-01 8.53E-02 5.72E-02 0 GJ NCV 

Non-RPE Utilização de energia 
primária não renovável 
(energia primária e recursos 
de energia primária não 
renovável como matérias-
primas) 

4.90E+00 5.05E+00 8.06E+00 1.28E+00 0 GJ NCV 

Non-RER Utilização de recursos de 
energia não renovável como 
matérias-primas 

3.60E+00 4.52E+01 4.26E+01 2.66E+01 0 GJ NCV 

Non-RPE-total Utilização total de energia 
primária não renovável 
(energia primária e recursos 
de energia primária como 
matérias-primas) 

8.50E+00 5.03E+01 5.07E+01 2.79E+01 0 GJ NCV 

SM Utilização de material 
secundário 

0 0 0 0 0 t 

RSF Utilização de combustíveis 
secundários renováveis 

1.73E-04 3.37E-04 2.97E-04 1.53E-05 0 GJ NCV 

Non-RSF Utilização de combustíveis 
secundários não renováveis 

1.82E-03 3.54E-03 3.13E-03 1.60E-04 0 GJ NCV 

NFW Utilização de água potável 
da rede 

1.84E+00 3.12E-01 1.36E-01 6.88E-02 0 103m3 

 

Outras informações ambientais que descrevem as categorias de resíduos 

HWD Eliminação de resíduos 
perigosos 

0 0 0 0 0 t 

Non-HWD Eliminação de resíduos não 
perigosos 

1.92E+00 3.32E-01 1.10E-01 4.94E+00 0 t 

RWD Eliminação de resíduos 
radioativos 

1.25E-03 2.07E-04 6.31E-05 2.47E-05 0 t 

 

Outras informações ambientais que descrevem os fluxos de saída 

CR Componentes para 
reutilização 

0 0 0 0 0 t 

MR Materiais para reciclagem 0 0 0 0 0 t 
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MER Materiais para recuperação 
de energia 

0 0 0 0 0 t 

EE Energia exportada 0 0 0 0 0 t 

Quadro10 : Coeficientes de impactes para a fase de utilização 
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6 Guia de utilização do programa AMECO3  

O AMECO3 permite calcular os impactes ambientais para qualquer tipologia de edifícios e pontes. No 
caso de edifícios, o AMECO3 permite calcular a energia operacional prevista para a fase de utilização, 
incluindo os consumos de energia para: aquecimento, arrefecimento e produção de águas quentes 
sanitárias. 
 
O objetivo deste guia consiste em explicar a adaptação do menu Ajuda das versões anteriores do AMECO 
de acordo com as novas otimizações que foram realizadas no âmbito do projeto LVS³ para projeto de 
edifícios. 
 
Vários separadores estão disponíveis para entrada de dados. Os separadores são selecionados na barra 
de ferramentas superior e são exibidos na zona de trabalho. Para o estudo completo de um edifício, 
incluindo a fase de utilização, os separadores são os seguintes:  
 

- Projeto 
- Edifício 
- Envolvente 
- Piso térreo 
- Cobertura 
- Ocupação 
- Sistemas 
 
- Estrutura 
- Pisos 
- Transporte 
- Resultados 

 
Se o campo correspondente à opção “Apenas estrutura?” estiver selecionado com “Sim” (no separador 
Edifício), então apenas os seguintes separadores estarão disponíveis: 
 

- Projeto   
- Edifício   
 
- Estrutura 
- Pisos   
- Transporte   

 

6.1 Projeto 

Neste separador, alguns parâmetros opcionais podem ser definidos para identificar o projeto. Estes 
parâmetros são utilizados para editar a folha de cálculo. No entanto os campos podem manter-se vazios 
sem afetar os cálculos. Podem ser introduzidos os seguintes parâmetros (Figura 7): 
 

- Nome do projeto 
- Nome do edifico 
- Empresa 
- Elaborado por 
- Comentário 
 

Estes campos são opcionais, podendo-se manter vazios sem afetar os resultados.  
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Figura 7 : Definição do projeto 
 

 

6.2 Edifício 

6.2.1 Parâmetros gerais 
 

 
 

Figura 8 : Definição das principais características do edifício: Fase de utilização incluída 
 
  



LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures      Manual do Utilizador 

54 

Neste separador, o utilizador define os parâmetros gerais do edifício: 
- O comprimento da fachada Norte – Sul lb; 
- O comprimento da fachada Este – Oeste wb. 

 
A definição destas dimensões permite orientar o edifício. Apenas podem ser introduzidos edifícios 
quadrangulares no AMECO3. 

 
Figura 9 : Geometria do edifício em planta 

 
- a altura de cada piso/andar; 
- o número de pisos intermédios n; 
- a área total dos pisos intermédios, é calculada através dos parâmetros anteriores. Este cálculo é 

baseando na fórmula adef,floors = n b wb , assumindo que cada piso tem a mesma área. Este valor 

exclui a área de piso térreo; 
- a área total do edifício é calculada considerando n+1 pisos; 
- A opção “Apenas estrutura?” dá a possibilidade do utilizador, escolhendo “Sim”, que evite os 

cálculos do consumo de energia (operacional). Neste último caso, apenas são considerados no 
cálculo os impactes ambientais devido à utilização dos materiais da estrutura do edifício, tais 
como: vigas, pilares, lajes e os respetivos impactes devido ao transporte. 

 

 
 

Figura 10 : Definição das principais características do edifício: Fase de utilização excluída 
 

 
Caso o utilizador selecione a opção “Não”, serão exibidos os separadores complementares relacionados 
com a definição dos parâmetros necessários para o cálculo da energia operacional do edifício. Se a fase 
de utilização for incluída nos cálculos, o primeiro campo exibido (ainda no mesmo separador) é a tipologia 
de edifício (Figura 11). 
 
  

w
b
 

Norte 

Oeste Este 

    Sul 


b
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- A tipologia do edifício pode ser selecionada de entre as seguintes opções: 

o Residencial 
o Escritórios 
o Comercial 
o Industrial 

 

 
 

Figura 11 : Seleção da tipologia do edifício 
 
 
O tipo de edifício tem impacte apenas no cálculo da fase de utilização. De facto, os ocupantes do edifício 
têm influência nos consumos de energia do edifício. Por exemplo, os sistemas de iluminação podem 
provocar um aumento dos ganhos internos num edifício de escritórios, comparativamente a uma edifico 
de habitação, existindo assim maiores necessidades de arrefecimento. 
 
É definido um cenário de utilização para cada tipologia de edifício, tais como a ocupação, iluminação e 
repartição entre zonas com diferentes funções no mesmo edifício. Esta repartição é expressa como uma 
percentagem da área total do edifício. São apresentados nas próximas secções deste documento os 
detalhes dos cenários de utilização correspondentes a cada tipologia de edifício. 
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6.2.2 Localização 
 
Na parte inferior do separador Edifício, o utilizador define a localização do mesmo, selecionando:  

- o País (Figura 12) 
- a cidade pretendida (Figura 13) 

 
Estão disponíveis, na versão 3 do software AMECO, 23 países e 48 cidades:  
 

País Cidade 

Áustria Viena, Graz 

Belarus Minsk 

Bélgica Bruxelas 

República Checa Praga 

Inglaterra Londres 

Finlândia Helsínquia, Tampere 

França Nantes, Paris, Montpellier, Marselha, Nice 

Alemanha Berlim, Munique, Hamburgo 

Grécia Thessaloniki, Atenas 

Itália Milão, Roma, Sanremo, Génova 

Holanda Amesterdão 

Noruega Oslo 

Polónia Varsóvia 

Portugal Lisboa, Porto, Coimbra 

Romania Bucareste, Timisoara 

Rússia Moscovo, Arhanglesk 

Eslováquia Bratislava 

Eslovénia Ljubljana 

Espanha Madrid, Barcelona, Sevilha, La Coruna, Salamanca, Vigo, Bilbao 

Suécia Estocolmo, Kiruna, Ostersund 

Suíça Zurique 

Turquia Istambul, Ankara 

Ucrânia Kiev 
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Figura 12 : Seleção do país 

 

 
 

Figura 13 : Seleção da cidade 
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O utilizador pode ver os dados climáticos relativos à localização selecionada clicando no botão “Mostrar”, 
tal como é apresentado na figura seguinte. 
 

 
 

Figura 14 : Dados para cada localização 

6.2.3 Envolvente 
 
Na parte superior do separador Envolvente, o utilizador tem acesso às características das fachadas: 
 

- As áreas das fachadas são calculadas automaticamente para cada orientação. Estas áreas são 
obtidas multiplicando o correspondente comprimento pela altura do edifício e pelo número de pisos 
intermédios + 1; 

- As áreas das aberturas (e.g. janelas) para cada orientação, definidas como a percentagem da 
área total da fachada correspondente. 

 

 
 

Figura 15 : Descrição da envolvente 
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As características das fachadas são definidas na parte inferior do separador Envolvente, nomeadamente, 
o tipo de parede, existindo 3 tipos principais já definidos no AMECO 3: 

o Parede leve com estrutura em aço enformado a frio; 
o Parede dupla em alvenaria de tijolo cerâmico; 
o Painel tipo Sandwich. 

 
As paredes leves em aço enformado a frio e as paredes duplas de tijolo estão disponíveis com diferentes 
materiais de isolamento térmico (Figura 17): 

o Lã-de-rocha; 
o EPS (poliestireno expandido); 
o XPS (poliestireno extrudido); 
o PUR (poliuretano). 

 
Os painéis tipo Sandwich são compostos por poliuretano, com diferentes espessuras: 80 e 200 mm. 

 
Os diferentes tipos de paredes são ilustrados na figura seguinte. 

 

 
 

Figura 16 : Paredes disponíveis no AMECO3 

 
 

Figura 17 : Seleção do tipo de parede 
 
Os impactes ambientais correspondentes à configuração das paredes de fachada são descritos no 
Documento de Base. 
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- O coeficiente global de transmissão de calor (U) é apresentado de acordo com a seleção do 
utilizador e tendo em consideração as pontes térmicas originadas por heterogeneidades existentes 
na seção transversal da parede. 

 
- O tipo de envidraçados disponíveis, com diferentes valores de U, são os seguintes (Figura 18): 

o Vidro duplo 
o Vidro duplo com baixa emissividade (tipo 1) 
o Vidro duplo com baixa emissividade (tipo 2) 
o Vidro duplo com baixa emissividade (tipo 3) 

 

 
 

Figura 18 : Seleção do tipo de envidraçados 
 

- O valor de U para os vãos envidraçados; 
 
- Estão disponíveis os seguintes dispositivos de sombreamento: 
 

o Sem dispositivo de sombreamento 
o Portada exterior opaca em madeira (sem isolamento) 
o Estore (rolo) exterior em madeira (sem isolamento) 
o Estore (rolo) exterior em alumínio (sem isolamento) 
o Estore (rolo) exterior em plástico (sem isolamento) 
o Estore veneziano exterior com lâminas de madeira 
o Estore veneziano exterior com lâminas metálicas 
o Lona opaca exterior tipo rolo 
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Figura 19 : Seleção do tipo de dispositivo de sombreamento 
 
 
 

- O tipo de dipositivo de proteção noturna pode ser selecionado da seguinte lista: 
o Sem dipositivo de proteção noturna  
o Portada exterior opaca em madeira (sem isolamento) 
o Estore (rolo) exterior em madeira (sem isolamento) 
o Estore (rolo) exterior em alumínio (sem isolamento) 
o Estore (rolo) exterior em plástico (sem isolamento) 
o Estore veneziano exterior com lâminas de madeira 
o Estore veneziano exterior com lâminas metálicas 
o Lona opaca exterior tipo rolo 
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Figura 20 : Seleção do tipo de dipositivo de proteção noturna 
 

6.2.4 Piso térreo 
 
Este separador tem como objetivo definir as características do piso térreo, nomeadamente: 
 

- O valor de U para o piso térreo;  
- O tipo de piso térreo é selecionado da lista seguinte: 

o Laje apoiada no solo 
o Laje suspensa (vazio sanitário) 

 
O tipo de pavimento térreo tem influência no comportamento térmico do edifício e é caracterizado por 
parâmetros estabelecidos com valores padrão de forma a simplificar o interface. Estes parâmetros são 
descritos no Documento de Base. 
 

- a espessura da laje, em metros, e  
- o peso da armadura de reforço da laje, em toneladas. 
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Figura 21 : Descrição do piso térreo 

 
 

6.2.5 Cobertura 
 
Neste separador é definida a cobertura: 
 

- O tipo de cobertura 
- O valor de U correspondente 

 
Estão disponíveis dois tipos de cobertura: 
 

- Cobertura plana tipo 1 
- Cobertura plana tipo 2 
 

 

 
 
 

Figura 22 : Escolha da cobertura 
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Figura 23 : Tipos de cobertura disponíveis no AMECO3 

 
 

6.2.6 Ocupação 
 
Este separador pretende definir as condições interiores do edifício (e.g. conforto) utilizadas nos cálculos: 
 

- A temperatura utilizada como set-point para aquecimento, em graus, faz a ativação do sistema de 
aquecimento caso a temperatura interior seja inferior a esta temperatura; 

- A temperatura utilizada como set-point para arrefecimento, em graus, faz a ativação do sistema 
de arrefecimento caso a temperatura interior seja superior a esta temperatura; 

- A ventilação, em número de renovações por hora, correspondente ao modo de aquecimento; 
- A ventilação, em número de renovações por hora, correspondente ao modo de arrefecimento. 

 

 
 

Figura 24 : Parâmetros relativos às condições de ocupação (conforto) 

 
 
Estes parâmetros são colocados como valores fixos e dependem diretamente da tipologia do edifício 
selecionada no separador Edifício. 
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6.2.7 Sistemas 
 
Este separador é dedicado à definição dos diversos sistemas ativos (equipamentos) do edifício: 
 

- O sistema de aquecimento pode ser escolhido da seguinte lista: 
o Resistência elétrica 
o Aquecedor a gás 
o Aquecedor a combustível líquido 
o Aquecedor a combustível sólido 
o Split para aquecimento 
o Sem sistema de aquecimento 

 
- Os sistemas de arrefecimento disponíveis são: 

o Split para arrefecimento 
o Máquina de refrigeração (ciclo de compressão) 
o Máquina de refrigeração (ciclo de absorção) 
o Sem sistema de arrefecimento 

 
- Sistema de recuperação de calor (ventilação mecânica): 

o Percentagem de ar que passa no recuperador 
o Se ventilação natural não deverá existir qualquer sistema de recuperação de calor 

 
- O tipo de sistema para produção de águas quentes sanitárias ( AQS), pode ser escolhido da lista 

seguinte: 
o Caldeira elétrica 
o Caldeira a gás 
o Sistema autónomo (por condensação) 
o Sistema autónomo  
o Sem produção de AQS 

 

 
 

Figura 25 : Seleção do sistema de aquecimento 
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Figura 26 : Seleção do sistema para produção de AQS 
 

6.2.8 Estrutura 
 

O objetivo deste separador é quantificar todos os elementos estruturais em aço, obtendo-se assim o peso 
total do aço utilizado no edifício em toneladas. 
 

 
 

Figura 27 : Quantificação do peso dos vários elementos estruturais em aço. 
 

Peso total dos elementos em aço: 
- vigas; 
- pilares;   
- conetores;   
- parafusos;   
- elementos de ligação.   
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6.2.9 Pisos 
 
Neste separador são introduzidos os parâmetros necessários para a definição das lajes dos pisos 
intermédios. 
 

 
 

Figura 28 : Seleção e definição das lajes dos pisos intermédios. 
 
 

Dependendo da escolha do tipo de laje, o utilizador deve especificar alguns parâmetros para 
caracterização dos elementos em betão e em aço dos pisos. 
 

Elementos em aço: 
- Estão disponíveis os seguintes tipos de laje: 

o lajes simples em betão; 
o lajes mistas;  
o lajes com cofragem permanente; 
o lajes pré-fabricadas; 
o “Dry floor” laje “seca”. 

 

Todos estes tipos de laje, exceto o primeiro, baseiam-se na utilização de chapas perfiladas em aço 
específicas: 

- As chapas de aço utilizadas nas lajes (se não forem lajes simples em betão), são escolhidas de 
uma lista compatível com o tipo de laje, através de uma base de dados de chapas de aço.  

- As espessuras das chapas perfiladas em aço são escolhidas de uma lista obtida de acordo com a 
chapa selecionada, através de uma base de dados de chapas de aço, exceto se forem lajes 
simples em betão. 

- A densidade de utilização das chapas de aço selecionadas é exibida como a massa total por metro 
quadrado de pavimento, exceto para as lajes simples em betão.  

 

Elementos em betão: 
- A classe de resistência do betão utilizado nas lajes. 
- A espessura total da laje (incluindo as chapas de aço). 
- Utilizando este último valor, a densidade do betão e a área dos pisos, é calculada e exibida a 

massa total de betão utilizado nas lajes.  
- É também necessário introduzir a massa total das armaduras utilizadas no betão armado das lajes.  
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Caso o edifício não tenha pisos intermédios, isto é apenas rés-do-chão, o utilizador deverá continuar para 
o módulo seguinte. 

6.2.10 Transporte 
 
Os parâmetros relativos ao transporte de elementos constituintes do edifício são introduzidos no 
separador designado por “transporte”. 
 
Transporte de elementos em aço 
 

O utilizador tem a possibilidade de selecionar entre valores médios para o transporte Europeu ou valores 
definidos pelo próprio. No primeiro caso, são considerados no cálculo os valores padrão definidos 
detalhadamente no documento base. No segundo caso, devem ser definidos pelo utilizador os seguintes 
parâmetros: 

- O peso do aço transportado por comboios elétricos; 
- A distância percorrida pelo comboio elétrico (da fábrica ao local de construção);   
- O peso do aço transportado por camiões; 
- A distância percorrida por camiões (da fábrica ao local de construção);   
- A soma do peso de aço transportado por comboios e camiões será igual ao peso total de aço 

utilizado no edifício, incluindo vigas, pilares, parafusos, conetores, chapas perfiladas e armaduras 
de reforço. 

 
Transporte de elementos em betão 
 

Existem duas possibilidades para o transporte do betão: (1) o betão pode ser aplicado no local, ou seja, 
efetua-se o transporte do betão ainda fluido através de camiões betoneira; ou (2) o betão é pré-fabricado 
em fábrica e o transporte destes elementos pré-fabricados de betão é realizado através de camiões 
vulgares. Os seguintes parâmetros são necessários para definir o transporte de betão:  

- O peso do betão pronto a aplicar, transportado por camiões betoneira;   
- A distância percorrida por estes camiões betoneira, desde a central de produção de betão até ao 

local de construção; 
- O peso de betão pré-fabricado transportada por camiões vulgares;   
- A distância percorrida pelos camiões vulgares desde a fábrica até ao local de construção;   
- A soma do peso de todos os elementos de betão betonados in situ ou pré-fabricados será igual ao 

peso total de betão utilizado no edifício.   
 
Os valores médios Europeus utilizados são descritos no documento base.  
 

 
 

Figura 29 : Definição dos parâmetros relativos ao transporte de materiais no modo: valores médios 
Europeus para os elementos em aço. 
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A Figura 30 ilustra os parâmetros que devem ser especificados se os valores forem definidos pelo 
utilizador”. 
 

 
 

Figura 30 : Definição dos parâmetros relativos ao transporte de materiais no modo: valores definidos 
pelo utilizador. 

 

6.2.11 Resultados 
 
O cálculo é efetuado sempre que o utilizador clicar no “botão” correspondente ao separador “Resultados”. 
 
Os resultados podem ser visualizados num relatório ou diretamente exibidos no separador do 
“Resultados”. Neste último caso, estão disponíveis gráficos de barras, gráficos tipo radar ou quadros, 
conforme descrito a seguir. 

6.2.11.1 Gráficos de barras 

Pode ser visualizado um gráfico de barras para cada um dos indicadores. 
 
- Indicadores que descrevem os impactes ambientais (EN15978) 

o Potencial de Aquecimento Global, PAG (kg CO2 equiv) 
o Potencial de Destruição do Ozono, PDO (kg CFC 11 equiv) 
o Potencial de Acidificação; PA (kg SO2- equiv) 
o Potencial de Eutrofização, PE (kg (PO4)3- equiv) 
o Potencial de Criação Fotoquímica de Ozono, POCP (kg Etano equiv) 
o Potencial de Esgotamento de Recursos Abióticos, ADP_ elementos (kg Sb equiv) 
o Potencial de Depleção Abiótica, ADP_ Combustíveis fosseis (MJ) 

 
- Indicadores que descrevem a utilização de recursos (EN15978) 

o Utilização de energia primária renovável, excluindo energia primária renovável utilizada 
como matéria-prima, (MJ, valor calorífico inferior) 

o Utilização de energias renováveis como matéria-prima (MJ, valor calorífico inferior ) 
o Utilização de energia primária não renovável excluindo energia primária utlizada como 

matéria-prima (MJ, valor calorífico inferior ) 
o Utilização de energia primária não renovável como matéria-prima (MJ, valor calorífico 

inferior) 
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o Utilização de materiais secundários (kg) 
o Utilização de combustíveis secundários renováveis (MJ) 
o Utilização de combustíveis secundários não renováveis (MJ) 
o Utilização de água potável (m³) 

 

- Indicadores que descrevem as categorias de resíduos (EN15978) 
o Eliminação de resíduos perigosos (kg) 
o Eliminação de resíduos não perigosos (kg) 
o Eliminação de resíduos radioativos (kg) 

 

- Indicadores que descrevem os fluxos de saída do sistema (EN15978) 
o Componentes para reutilização (kg) 
o Materiais para reciclagem (kg) 
o Materiais para recuperação de energia (excluindo a inceneração de resíduos) (kg) 
o Energia exportada (MJ para cada vetor energético) 

 

Os indicadores que se pretendem visualizar graficamente no ecrã são escolhidos através do menu 
“Mostrar” situado do lado esquerdo do ecrã, conforme ilustrado na Figura 31. 
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Figura 31 : Gráfico de barras e seleção do indicador: GWP – “Global Warming Potential” 
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Figura 32 : Gráfico de barras e seleção do indicador: ADP – “Abiotic Depletion Potential”. 
 
Os resultados são exibidos para o ciclo de vida do edifício considerando os seguintes módulos: 
 

- Módulo A: Fase de produto e fase de construção 
- Módulo B: Fase de utilização 
- Módulo C: Fase de fim-de-vida 
- Módulo D: Benefícios e encargos para além dos limites do sistema  
- Módulo A a C (i.e. a soma dos 3 módulos A, B e C)   
- Módulo A a D: Ciclo de vida global do edifício (i.e. a soma dos 4 primeiros módulos)  
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Os impactes são representados graficamente para cada módulo fazendo a separação dos seguintes 

conjuntos de elementos construtivos/estruturais (se existirem):  

Componentes estruturais: 
- Lajes de betão   
- Betão da estrutura   
- Chapas perfiladas em aço   
- Armaduras de reforço (do betão armado)  
- Vigas em aço   
- Pilares em aço 
- Parafusos e conetores de aço   
- Chapas de aço 

 

Componentes da envolvente: 
- Macro-componentes 

 

Transporte de todas as componentes: 
- Transporte 

 

Fase de utilização 
- Energia para aquecimento 
- Energia para arrefecimento 
- Energia para produção de AQS 

 

6.2.11.2 Quadros 

Os impactes obtidos no cálculo podem também ser visualizados em formato de quadro, para cada módulo 
ou conjunto de módulos, conforme ilustrado na Figura 33. 
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Figura 33 : Exibição da tabela com resultados para um indicador (ADP). 

6.2.11.3 Gráfico tipo radar 

 
O utilizador tem também a possibilidade de visualizar os resultados através de um gráfico tipo radar que 
resume os totais obtidos na soma dos módulos A a C e A a D para todos os indicadores (Figura 34).  
 

 
 

Figura 34 : Gráfico tipo radar. 
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6.2.11.4 Relatório de cálculo 
 

Os resultados podem também ser visualizados num relatório de cálculo, designado como “Notas do 
projeto preliminar”, selecionando o ícone indicado na Figura 35. 
 

 
 

Figura 35 : Botão para visualização do relatório de cálculo. 
 

Este relatório contém todos os inputs e outputs para o edifício em estudo e pode ser impresso. 
 

 
 

Figura 36 : Primeira página do relatório completo designado por “Notas do projeto preliminar”. 
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Figura 37 : Quadros com resultados para alguns dos indicadores disponíveis no relatório de cálculo do 
AMECO 3.  
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Os resultados detalhados para a fase de utilização podem também ser consultados no relatório de cálculo, 
conforme ilustrado na Figura 38. 
 

 
 

Figura 38 : Quadros com os consumos de energia para aquecimento na fase de utilização do edifício. 
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7 Casos de estudo 

7.1 Edifício de escritórios 

7.1.1 Introdução 
O objetivo desta secção é exemplificar como calcular os impactes ambientais para um edifício de 
escritórios e comparar diferentes tipos de soluções estruturais, utilizando o software AMECO3. 
 
São analisados três soluções estruturais: 

⁻ Estrutura mista aço-betão  
⁻ Estrutura em betão armado 
⁻ Estrutura mista aço-betão eco-otimizada 

 
O projeto estrutural deste edifício de escritórios foi realizado por um gabinete de Engenharia no âmbito 
do estudo solicitado pela ArcelorMittal. Adicionalmente, este projeto foi revisto por um grupo independente 
de peritos [4]. 
 
Os três sistemas estruturais, utilizados neste caso de estudo, são os mais comuns na Europa para 
edifícios de escritórios. 
 

7.1.2 Descrição do edifício 
 

Dimensões do edifício em planta 42.4 m x 24.4 m 

Nº de pisos elevados r/c + 8 

Nº de pisos enterrados (cave) 2 

Altura do edifício  31.2 m 

Altura de cada piso (laje inferior a laje superior) 3.4 m (exceto no r/c: 4.0 m) 

 

 
 

Figura 39 : Perspetiva 3D do edifício, incluindo os pisos enterrados (cave) 
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Figura 40 : Disposição típica dos pisos em planta 

 
Soluções adotadas: 
 
Os elementos diferenciadores dos 3 edifícios abrangem apenas a superestrutura (pilares, vigas e lajes), 
e o núcleo central. Os outros elementos da estrutura (fundações e infraestrutura - cave), a envolvente e 
os acabamentos interiores são idênticos. O desempenho funcional dos edifícios é equivalente dado que 
a área útil dos mesmos é a mesma. Os edifícios foram projetados para serem construídos em Paris, 
França. 
 
O tempo de vida útil (“Life Time Scheduled” - LTS) previsto para edifícios é de 100 anos. Para os edifícios 
de escritórios, na maioria dos casos, são os elementos estruturais que determinam o período de vida do 
edifício; os outros elementos podem ser renovados ou substituídos. No entanto, neste estudo, os 
materiais estruturais são compatíveis com o período de vida de 100 anos. Finalmente, é importante 
salientar que a vida útil prevista para os diferentes tipos de estruturas neste estudo é o mesmo. 
 
1. Solução estrutural mista aço-betão  
 
O edifício em que foi adotada esta solução tem uma superestrutura mista aço-betão e um núcleo estrutural 
em betão armado. 
 

6 m

5 m
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Figura 41 : Vista em detalhe do sistema estrutural 

 

Tal como ilustrado na Figura 41, o sistema estrutural é constituído por vigas perfuradas em aço S355 
unidas às lajes mistas através de conectores em aço. Os elementos estruturais verticais são constituídas 
por perfis metálicos HEB. A laje mista é constituída por chapas metálicas perfiladas do tipo COFRA+60 e 
betão com uma classe de resistência C30/37. O núcleo do edifício é em betão armado. Esta solução 
estrutural é a mais utilizada atualmente em edifícios de escritórios no mercado Francês da construção, 
em estruturas mistas aço-betão. 
 
 
2. Solução estrutural em betão armado  
 
Esta solução estrutural é constituída por lajes alveolares prefabricadas em betão suportadas por uma 
estrutura em betão armado, sendo o núcleo estrutural também em betão armado. O betão utilizado nas 
lajes alveolares prefabricadas e no núcleo central estrutural é da classe C30/37. Esta solução estrutural 
também é, atualmente, a mais utilizada no em edifícios de escritórios no mercado Francês da construção 
para este tipo de estruturas (betão armado). 
 
 
3. Estrutura mista aço-betão eco-otimizada  
 
Esta solução estrutural é formada por lajes mistas aço-betão e por um núcleo estrutural constituído por 
perfis metálicos em aço. O sistema estrutural é constituído por vigas perfuradas em aço S460 unidas às 
lajes mistas através de conectores em aço. A laje mista é constituída por chapas metálicas perfiladas do 
tipo COFRA+60 e betão com uma classe de resistência C30/37. O núcleo estrutural do edifício é 
constituído por perfis em aço. Também esta solução é a mais utilizada atualmente em França para este 
tipo de estruturas, mas neste caso concreto foi realizada uma otimização da utilização de materiais com 
o intuito de reduzir a sua pegada ambiental. 
 
 
Núcleo central dos edifícios: 
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 Figura 42 : Núcleo em betão (Soluções 1 e 2) Figura 43 : Núcleo em aço (Solução 3) 
 
 
Resumo dos dados estruturais para as 3 soluções estudadas: 
 

Superestrutura Estrutura Lajes de pavimento 

 Perfis de 
aço 
[t] 

Ligações 
metálicas 

[t] 

Betão 
C30/37 

[t] 

Armadur
as  
[t] 

Elem. de 
Aço 
[t] 

Espessu
ra total 
[mm] 

Laje de 
betão 

[t] 

Armadur
as  
[t] 

Aço S355 239,9 14,994 - - 70.6(1) 150 2246 16.56 

Betão armado - - 1199 59.1 - 
240 + 

70(2)  
4688 16.56 

Aço S460 197,1 11,827 - - 70.6(1) 150 2246 16.56 

Núcleo em aço 75,46 6,037 - - - - - - 

Núcleo em betão 
armado 

- - 1941 44,16     

(1) Cofraplus 60; (2) de betonilha. 
 
com: Edifício 1 = Estrutura em aço S355 e núcleo em betão armado 
 Edifício 2 = Estrutura em betão e núcleo em betão armado 
 Edifício 3 = Estrutura em aço S460 e núcleo em aço 
 
O peso volúmico do betão armado considerado nos cálculos foi 2500 kg/m3. 

 

7.1.3 Análise ambiental utilizando o software AMECO3 

7.1.3.1 Inputs do programa AMECO3 

 

 Entrada de dados gerais do edifício 
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Figura 44 : Identificação do projeto. 
 
 

 Entrada de dados da envolvente (Módulos A-C-D) 
 
- Definição dos dados gerais do edifício: 
 

  

 
 

Figura 45 : Definição do edifício. 
 
 
- Definição da envolvente do edifício: As características térmicas (valor de U) utilizadas (paredes, 
aberturas, solo e cobertura) são obtidas com base nas macro-componentes selecionadas no AMECO3. 
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Figura 46 : Definição da envolvente do edifício. 
 

 
- Definição do piso térreo do edifício: 
 

 
 

Figura 47 : Definição do piso térreo edifício. 
 
 
- Definição da cobertura: 
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Figura 48 : Definição da cobertura do edifício. 
 

 Inputs para a fase de utilização do edifício (Módulo B) 
 
- Definição dos parâmetros relacionado com a ocupação: 
 

 
 

Figura 49 : Definição dos requisitos de conforto dos ocupantes. 
 
 
- Definição dos equipamentos para o edificio: 

 

 
 

Figura 50 : Definição dos equipamentos para o edifício. 
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 Inputs para a estrutura do edifício (Módulo A-C-D) 
 
- Definição da estrutura de suporte: 
 

 
 

Figura 51 : Definição da estrutura de suporte do edifício. 
 
 

- Descrição dos pisos: 
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Figura 52 : Definição das lajes de pavimento do edifício. 
 
 

 Inputs para o transporte de elementos (Modulo A) 
 

 
 

Figura 53 : Definição dos parâmetros para o transporte. 
 

7.1.3.2 Outputs do programa AMECO3  
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Edifício 1: estrutura em aço S355 – núcleo em betão armado 
 
Resultados detalhados para o indicador Potencial de Aquecimento (t CO2eq): 

Office building in steel

S355
Module A

tCO2eq

Module B

tCO2eq

Module C

tCO2eq

Module D

tCO2eq

Total A to C

tCO2eq

Total A to D

tCO2eq

Steel total 549.17 0 4.71 -148.78 553.88 405.1

   Beams 276.92 0 1.38 -40.71 278.3 237.59

   Columns 0 0 0 0 0 0

   Plate connections 36.84 0 0.09 -19.66 36.93 17.27

   Reinforcement 54.93 0 2.8 3.22 57.73 60.95

   Floor sheets 180.48 0 0.44 -91.63 180.92 89.29

Concrete total 520.77 0 63.22 -3.51 583.99 580.48

   Concrete of structure 216.19 0 23.02 -2.74 239.21 236.47

   Concrete slabs 304.58 0 40.2 -0.77 344.78 344.01

Envelope 489.99 0 16.55 -54.54 506.54 452

Use phase total 0 13929.24 0 0 13929.24 13929.24

   Heating 0 3233.37 0 3233.37 3233.37

   Cooling 0 6543.84 0 6543.84 6543.84

   DWH 0 4152.03 0 4152.03 4152.03

Transport 36.78 0 0 36.78 36.78

Total impact of module 1596.71 13929.24 84.48 -206.83 15610.43 15403.6  
 

Note-se que os impactes associados ao Módulo B, correspondente à fase de utilização do edifício, são 
predominantes comparativamente a outros módulos. 
 

Resultados gráficos para o Potencial de Aquecimento Global (t CO2eq): 
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Figura 54 : Resultados para o Edifício 1: Potencial de Aquecimento (t CO2eq) 
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Edifício 2: estrutura e núcleo em betão armado 
 
Resultados detalhados para o Potencial de Aquecimento (t CO2eq): 
 

Office building in 

concrete
Module A

tCO2eq

Module B

tCO2eq

Module C

tCO2eq

Module D

tCO2eq

Total A to C

tCO2eq

Total A to D

tCO2eq

Steel total 128.45 0 6.55 7.54 135 142.54

   Beams 0 0 0 0 0 0

   Columns 0 0 0 0 0 0

   Plate connections 0 0 0 0 0 0

   Reinforcement 128.45 0 6.55 7.54 135 142.54

   Floor sheets 0 0 0 0 0 0

Concrete total 1078.55 0 133.44 -6.28 1211.99 1205.71

   Concrete of structure 349.74 0 37.24 -4.43 386.98 382.55

   Concrete slabs 728.81 0 96.2 -1.85 825.01 823.16

Envelope 489.99 0 16.55 -54.54 506.54 452

Use phase total 0 13929.24 0 0 13929.24 13929.24

   Heating 3233.37 3233.37 3233.37

   Cooling 6543.84 6543.84 6543.84

   DWH 4152.03 4152.03 4152.03

Transport 60.56 0 0 0 60.56 60.56

Total impact of module 1757.55 13929.24 156.54 -53.28 15843.33 15790.05  
 

 
Edifício 3: estrutura e núcleo em aço S460 
 
Resultados detalhados para o Potencial de Aquecimento Global (t CO2eq): 
 

Office building in 
steel 
S460 

Module A 
tCO2eq 

Module B 
tCO2eq 

Module C 
tCO2eq 

Module D 
tCO2eq 

Total A to 
C 
tCO2eq 

Total A to 
D 
tCO2eq 

Steel total 559.6 0 3.15 -160.09 562.75 402.66 

   Beams 227.51 0 1.13 -33.44 228.64 195.2 

   Columns 87.1 0 0.43 -12.8 87.53 74.73 

   Plate connections 43.91 0 0.1 -23.43 44.01 20.58 

   Reinforcement 20.6 0 1.05 1.21 21.65 22.86 

   Floor sheets 180.48 0 0.44 -91.63 180.92 89.29 

Concrete total 304.58 0 40.2 -0.77 344.78 344.01 

   Concrete of structure 0 0 0 0 0 0 

   Concrete slabs 304.58 0 40.2 -0.77 344.78 344.01 

Envelope 489.99 0 16.55 -54.54 506.54 452 

Use phase total 0 13929.24 0 0 13929.24 13929.24 

   Heating   3233.37     3233.37 3233.37 

   Cooling   6543.84     6543.84 6543.84 

   DWH   4152.03     4152.03 4152.03 

Transport 25.31 0 0 0 25.31 25.31 

Total impact of 
module 1379.48 13929.24 59.9 -215.4 15368.62 15153.22 

 
 
Pode-se verificar novamente que os impactes associados ao Módulo B (fase de utilização do edifício) são 
os predominantes. Refira-se ainda que, tal como esperado, a fase de utilização não depende do tipo de 
estrutura do edifício, sendo os respetivos valores. Estes resultados demostram que a estrutura tem pouca 
relevância nos impactes ambientais do edifício, em comparação com os correspondentes à sua 
exploração e atividade (Módulo B – Fase de utilização). As comparações seguintes serão realizadas 
removendo a fase de utilização, por forma a melhor evidenciar as diferenças entre os edifícios no que se 
refere aos seus impactes ambientais. 
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A comparação entre o edifício em betão armado e o otimizado em aço é apresentada graficamente na 
Figura 55. 
 

 
 

Figura 55 : Potencial de aquecimento (t CO2eq) para duas soluções construtivas para escritórios: 
Edifício 2 (betão armado) e Edifício 3 (solução eco-otimizada em aço S460). 

 
Os resultados obtidos mostram que para o potencial aquecimento global (Figura 55) que existe uma 
grande diferença entre o edifício em betão armado e o edifício com estrutura eco-otimizada em aço S460. 
Esta diferença pode chegar aos 82% no caso de serem consideradas a reciclagem do aço e a valorização 
do betão triturado. 
 
Neste estudo é evidenciado o facto da utilização de estruturas mistas aço-betão serem muito vantajosas 
no que concerne à pegada ambiental. Estas vantagens estão relacionadas com a leveza das estruturas 
mistas. Foi salientado que a conceção do edifício minimizando a quantidade de materiais utilizados , reduz 
a sua pegada ambiental . 
 
A reciclagem de materiais no final do ciclo de vida (reciclagem do aço e valorização do betão triturado) 
torna as estruturas mais sustentáveis. A utilização do Módulo D da norma EN 15804 permite otimizar a 
pegada ambiental do edifício.  
 
Este estudo mostrou que a solução mista aço-betão otimizada é a melhor para um edifício de escritórios. 
Esta solução permite utilizar os dois materiais na sua “melhor configuração”, isto é, o betão em 
compressão e o aço em tração. Permite também reduzir as deformações e reduzir o total da pegada 
ambiental do edifício. 
 
A mesma conclusão pode ser adotada para o uso de aços de alta resistência. Estes reduzem o total dos 
impactes ambientais das estruturas compósitas, minimizando a utilização de materiais. 
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7.2 Edifício Residencial – Casa Buna na Roménia 

7.2.1 Descrição do edifício 
 
Casa Buna é um conceito de casa familiar para 4 famílias na Roménia. 
 

 
 

Figura 56 : Perspetiva exterior do edifício de habitação: Casa Buna (Roménia). 
 
 
O edifício Casa Buna é constituído por 4 apartamentos de 55 m² de área útil, igualmente distribuída por 
2 pisos, conforme ilustrado na Figura 57. 
 

 
 

Figura 57 : Dimensões em planta do edifício Casa Buna e distribuição dos apartamentos. 
 
A altura total do edifício é de 6.85 m, até ao topo da cobertura inclinada. Dado que o AMECO3 apenas 
permite a modelação de coberturas planas, considerou-se uma altura média de cada piso igual a 2.9 m. 
A Figura 58 contém um corte vertical e algumas plantas de arquitetura do edifício. 

A1 A2 

A3 A4 

12m 

9.2m 
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a) Corte vertical do edifício 

 

b) Plantas de arquitetura 

 
Figura 58 : Edifício de habitação Casa Buna (Roménia). 

 
O quadro seguinte resume as áreas da envolvente do edifício. 
 

 

 
Norte/Sul 

[m2] 
Oeste/Este 

[m2] 
Soma 
[m2] 

Parede 47 41 87 

Envidraçados 22 12 34 

Área total 69 53 122 
  



LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures      Manual do Utilizador 

93 

Este edifício possui uma estrutura leve em aço constituída por perfis enformados a frio, fechada com 
painéis (OSB), 120 mm de lã-de-rocha, e placas de gesso cartonado na face interior. A Figura 59 ilustra 
esquematicamente este tipo de estrutura no que respeita às paredes de fachada. 
 

 
 

Figura 59 : Esquema da estrutura leve em aço: paredes de fachada. 
 
Tratando-se de uma estrutura resistente leve em aço, não é necessária mais nenhuma estrutura de 
suporte no edifício. A laje térrea é composta por betão armado com uma espessura de 0.2 m e 4 cm de 
isolamento em poliestireno extrudido. As armaduras pesam 0.7 toneladas. As lajes intermédias são do 
tipo “Dry Floor” típicas neste tipo de estruturas. As janelas são feitas de vidro duplo de baixa emissividade 
e caixilharia em PVC. O quadro seguinte fornece os valores de U para os principais elementos 
construtivos do edifício. 
 

Paredes 0.30 W/m2.K 

Cobertura plana 0.37 W/m2.K 

Janelas 1.70 W/m2.K 

Piso térreo 0.60 W/m2.K 

 
Também é necessário a introdução de dados relativos às capacidades térmicas das lajes e das paredes 
interiores. Os valores utilizados no cálculo estão indicados no quadro seguinte. 
  

Piso térreo 

0.2 m de betão + mosaicos 
74324 J/m²K 

Pisos intermédios 

Linóleo + OSB + LSF + caixa-de-ar + 
gesso cartonado 

32447 J/m²K 

Paredes interiores 

Gesso cartonado + lã-de-rocha + LSF 
+ gesso cartonado 

13081 J/m²K 

 
 
As necessidades energéticas para aquecimento e arrefecimento foram calculadas assumindo a utilização 
de sistemas do tipo split, com set-points de temperatura de 20 e 25°C, respetivamente. A ventilação do 
edifício é natural. A produção de água quente sanitária é assegurada por uma caldeira elétrica com 90% 
de eficiência. 
 
Neste estudo não foram consideradas as fundações, as paredes divisórias e as portas. Os acabamentos 
interiores e mobiliário foram também excluídos desta análise. No cálculo dos consumos de energia no 
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edifício e em particular no que se refere às perdas devido às pontes térmicas, apenas foram consideradas 
as originadas pela existência dos perfis metálicos (LSF). 
 

7.2.2 Inputs do software AMECO3  
 

7.2.2.1 Definição e identificação do projeto 

 

 
 

Figura 60 : Identificação do projeto. 
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7.2.2.2 Definição da geometria do edifício (Módulos A-C-D)  

 
 

Figura 61 : Definição da geometria e localização do edifício. 
 

7.2.2.3 Definição da envolvente do edifício (Módulos A-B-C-D) 

 

 
 

Figura 62 : Definição da fachada do edifício. 
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Figura 63 : Inputs para o piso térreo do edifício. 
 

 
 

Figura 64 : Inputs para definição da cobertura. 
 

 

7.2.2.4 Dados de entrada para a fase de utilização do edifício (Módulo B) 

 

 
 

Figura 65 : Inputs para definição das condições de conforto. 
 
 



LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures      Manual do Utilizador 

97 

 
 

Figura 66 : Inputs para definição dos equipamentos. 
 

 

7.2.2.5 Dados gerais da estrutura do edifício (Módulos A-C-D) 

 

 
 

Figura 67 : Inputs para definição dos elementos em aço. 
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Figura 68 : Inputs para definição das lajes do edifício. 
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7.2.2.6 Dados relativos ao transporte de elementos (Módulo A) 

 

 
 

Figura 69 : Inputs para definição das condições de transporte. 
 

 

7.2.3 Resultados obtidos com o software AMECO3 
 
O quadro seguinte sumariza os resultados obtidos para todos os impactes ao longo do ciclo de vida do 
edifício de habitação Casa Buna. 
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Os resultados mostram que a fase de utilização é predominante em todos os indicadores calculados. 
Focando no impacte associado ao Potencial de Aquecimento Global (GWP), apresentado na figura 
seguinte, verifica-se que a fase de utilização conta com cerca de 99% do total (Módulos A a D) do edifício. 
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Figura 70 : Impactes associados ao GWP para o edifício Casa Buna. 
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Figura 71 : Impactes associados ao GWP para o edifício Casa Buna. 
 
Considerando apenas a produção de materiais (Módulo A), pode-se verificar que 79% dos impactes GWP 
são devidos aos componentes da envolvente do edifício, incluindo as fachadas, cobertura e janelas.  
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Figura 72 : Impactes associados ao GWP para o edifício Casa Buna. 
 
A energia anual útil para aquecimento é 15.6 kWh/m²a, conforme indicado de seguida. 
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7.3 Pavilhão industrial 

7.3.1 Objetivo do estudo 
 
O principal objetivo deste estudo é avaliar e comparar os impactes ambientais num edifício industrial, com 
base em dois sistemas estruturais diferentes: 
 

• Pórticos com perfis em aço laminado a quente (aço S235 ou S460); 
• Pilares e vigas pré-fabricadas em betão armado. 

 
São consideradas nos cálculos do sistema estrutural em aço duas classes de resistência: aço S235 e 
S460. 

7.3.2 Descrição do edifício 
 
O edifício de um andar 900m² de nava industrial e pode ser visto na figura seguinte. 
 

 
 

Figura 73 : Dimensões exteriores do pavilhão industrial em análise. 
 

7.3.3 Sistema estrutural 
Os pórticos estruturais têm um vão de 15 m e possuem um afastamento entre si de 6m. A altura é de 5 m 
a cobertura tem uma inclinação de 5°, tal como ilustrado esquematicamente na figura seguinte. 
 
 

 
 

Figura 74 : Dimensões da secção transversal do pavilhão industrial em estudo. 
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Apresentam-se, no quadro seguinte, os principais componentes estruturais (vigas e pilares) para cada 
uma das 3 variantes estudadas. 
 

Componente 
estrutural 

Variante 1 
Estrutura em aço S235 

Variante 2 
Estrutura em aço S460 

Variante 3 
Estrutura em betão 

Vigas IPE 450 IPE 330 

Pré-fabricados em betão 
unit T80 

Armaduras 
BSt500 202.5 kg/m³ 

Pilares 
Primários: IPE400 

Secundários: HEA480 
Primários: IPE400 

Secundários:HEA480 

Seção de betão 
0.4x0.4m C30/37 

Armaduras 
BSt500 108.1 kg/m³ 

 
 
Uma foto ilustrativa do sistema estrutural baseado em pórticos constituídos por perfis em aço laminado a 
quente é apresentada na figura seguinte. 
 

 
 

Figura 75 : Foto dos pórticos estruturais em aço do pavilhão estrutural. 
 

 
Os pavilhões foram projetados para a zona climática de Paris. O piso térreo é constituído por uma laje de 
betão armado, com isolamento térmico no seu perímetro. 
 
As quantidades de materiais estruturais utilizados são apresentadas no quadro seguinte. 
 

Componente 
estrutural 

Variante 1 
Estrutura de aço 

S235 

Variante 2 
Estrutura de aço 

S460 

Variante 3 
Estrutura de betão 

Vigas 6.88 t 4.33 t 
Betão: 34.19 t 

Armaduras : 2.93 t 

Pilares 4.17 t 4.17 t 
Betão: 30.12 t 

Armaduras : 1.38 t 

Conetores / / / 

Parafusos 43 kg 43 kg / 
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Chapas de ligação 336 kg 336 kg / 

Laje térrea 
Betão: 425.7 kg Betão: 425.7 kg Betão: 425.7 kg 

14.4 t 14.4 t 14.4 t 

 

7.3.4 Componentes da envolvente 
 
A fachada é constituída por 80 mm de painel tipo sandwich de poliuretano, mas a sua espessura irá ser 
aumentada até 200 mm (exemplo de adaptação a um clima mais rigoroso/frio). A cobertura é ligeiramente 
inclinada (5°) e constituída por chapas de aço com 1 mm de espessura e 140 mm de lã-de-rocha. As 
janelas são em vidro duplo e caixilharia de alumínio. O quadro seguinte apresenta o valor do coeficiente 
de transmissão térmica (U) para os principais elementos construtivos do pavilhão. 
 

Paredes: painéis sandwich de PU  

Espessura : 80mm 

Espessura : 200mm 

 

0.33 

0.12 

W/m2.K 

W/m2.K 

Cobertura  0.31 W/m2.K 

Janelas 2.60 W/m2.K 

Laje térrea 0.44 W/m2.K 

 
A capacidade térmica dos elementos da envolvente é descrita no quadro seguinte. 
 

Piso térreo 

0.2 m de betão 

460000 J/m²K 

Piso intermédio 0 J/m²K 

Paredes interiores 0 J/m²K 

 
 

7.3.5 Sistemas AVAC 
 
O sistema de aquecimento deste pavilhão industrial é constituído por um aquecedor a gás, baseado num 
set-point de 18°C. Neste caso, não são considerados sistemas de arrefecimento, ventilação e AQS.  
 

7.3.6 Hipóteses de cálculo e simplificações 
 
Não são consideradas neste estudo as fundações, as divisórias interiores, as portas, os acabamentos 
interiores e o mobiliário. No cálculo do consumo de energia para aquecimento são tidas em consideração 
as perdas de calor devido às pontes térmicas.  
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7.3.7 Inputs do software AMECO3 

7.3.7.1 Dados gerais de entrada para um edifício industrial no AMECO3 

 

 
 

Figura 76 : Identificação do projeto. 
 

 

7.3.7.2 Definição da geometria do edifício (Módulos A-C-D) 

 

 
Figura 77 : Definição da geometria e localização do pavilhão industrial. 
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7.3.7.3 Definição da envolvente do edifício (Módulo A-B-C-D) 

 

 
 

Figura 78 : Definição da fachada do pavilhão industrial. 
 

 
 

Figura 79 : Inputs para o piso térreo do pavilhão industrial. 
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Figura 80 : Inputs para definição da cobertura do pavilhão industrial. 
 
 

7.3.7.4 Dados de entrada para a fase de utilização do edifício (Módulo B) 
 

 
 

Figura 81 : Inputs para definição das condições de conforto no pavilhão interior. 
 
 

 
 

Figura 82 : Inputs para definição dos equipamentos existente no pavilhão. 
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7.3.7.5 Dados gerais da estrutura do edifício (Módulos A-C-D) 
 

Para o pavilhão industrial com aço S235: 
 

 
 

Figura 83 : Inputs para definição das quantidades de aço S235. 
 

 
Para o pavilhão industrial com aço S460: 
 

 
 

Figura 84 : Inputs para definição das quantidades de aço S460. 
 

 

7.3.7.6 Dados relativos ao transporte de elementos (Módulo A) 
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Figura 85 : Inputs para definição das condições de transporte. 
 

  



LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures      Manual do Utilizador 

113 

7.3.8 Resultados obtidos com o software AMECO3 

7.3.8.1 Sistema estrutural em aço S235 

O quadro seguinte apresenta os resultados para os impactes ambientais do pavilhão industrial 
considerando o sistema estrutural em aço S235. 
 

 
 
Podemos ver que os impactes associados ao Módulo B são predominantes em cada indicador. Os 
detalhes para o indicador GWP para cada componente do edifício incluindo o transporte, são 
apresentados na Figura seguinte. O Módulo B (fase de utilização) é responsável por 99% dos impactes 
associados ao GWP (Módulos A a D) para este pavilhão baseado num sistema estrutural com perfis em 
aço S235, tal como é evidenciado no gráfico seguinte. 
  



LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures      Manual do Utilizador 

114 

 
 

Figura 86 : Impactes associados ao GWP para o pavilhão industrial: perfis em aço S235. 
 

 
Os impactes associados ao indicador GWP devido aos materiais utilizados na construção do pavilhão 

industrial estão ilustrados no gráfico seguinte. 
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Figura 87 : Impactes associados ao GWP para o pavilhão industrial: perfis em aço S235. 
 

 
Pode-se observar que os materiais da envolvente contabilizam cerca de 56% do total de impactes 

associados ao GWP para o Módulo A. O impacte do indicador GWP para o sistema estrutural é de 78.6 

tCO2-eq, enquanto os impactes devido à laje térrea em betão armado é igual a 47.31 tCO2-eq, o que 

representa cerca de 60% dos impactes de todo o sistema estrutural.  

O Módulo D evidência os créditos originados no final do ciclo de vida do pavilhão industrial, devido à 

reutilização de componentes ou reciclagem de materiais, tal como é ilustrado na figura seguinte.  
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Figura 88 : Reutilização de componentes estruturais: pavilhão industrial em aço A235. 
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Figura 89 : Reciclagem de componentes estruturais: pavilhão industrial em aço A235. 

 
 

A energia útil anual para aquecimento deste pavilhão é de 18.8 kWh/m²a, conforme indicado nos quadros 
seguintes. 
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7.3.8.2 Sistema estrutural em aço S460 

O aumento da classe de resistência do aço permite reduzir o peso total da estrutura de 6.66 toneladas 
em aço S235 para apenas 4.33 toneladas de aço S460. Esta alteração permite uma redução de 
2.33 toneladas no peso dos elementos estruturais em aço. Consequentemente, existe também uma 
redução dos impactes ambientais totais associados ao GWP para os módulos A, C e D. 

 
 

 
 

Figura 90 : Impactes associados ao GWP para o pavilhão industrial: perfis em aço S460. 
 
Os impactes associados ao GWP para um sistema estrutural em aço S460 correspondem a 10.69 t CO2-
eq, permitindo uma redução de 2.69 t CO2-eq em comparação com os impactes para a classe de aço 
inferior (S235). Os impactes devidos aos componentes da envolvente contam com cerca de 57% do total 
de impactes do Módulo A, que é semelhante à proporção obtida pelo sistema estrutural em aço S235. 
  

(S235: 183.5) 

(S235: 12.10) 

(S235: -29.25) 
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7.3.8.3 Sistema estrutural em betão armado pré-fabricado 

 
O quadro seguinte resume todos os impactes ambientais do pavilhão industrial com estrutura em betão 
armado. 
 

 
 

Figura 91 : Impactes ambientais para o GWP do pavilhão industrial em betão armado. 
 

 
Podemos verificar que os impactes devidos à fase de utilização (Módulo B) são novamente predominantes 
e iguais aos obtidos para pavilhões industriais em aço S235 e S460. Os impactes devido ao GWP por 
componentes e por módulos são apresentados na figura seguinte. 
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Figura 92 : Impactes associados ao GWP para o pavilhão industrial em betão armado. 
 

 
O módulo A contabiliza um total de impactes do GEP de 182.7 t CO2-eq. O total dos impactes do GWP 
devido ao sistema estrutural é igual a to 79.95 t CO2-eq, com 29% devido às armaduras. O betão da laje 
térrea contabiliza cerca de 26% do total de impactes do GWP para o Módulo A. O gráfico seguinte mostra 
os impactes para o GWP referentes ao módulo D, evidenciando os benefícios da reciclagem de materiais 
dos elementos da envolvente: nomeadamente da estrutura em aço leve das fachadas e chapas em aço 
da cobertura. 
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Figura 93 : Módulo D: pavilhão industrial em betão armado 
 
 
Os materiais que podem ser reciclados pesam 0.03 toneladas (Figura 94), ligeiramente menos que para 
o pavilhão industrial em aço S235 (0.33t). 
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Figura 94 : Reciclagem de materiais: pavilhão industrial em betão armado. 
 

7.3.8.4 Comparação entre os impactes para o GWP dos 3 sistemas estruturais 

 
Os gráficos seguintes apresentam a comparação dos impactes totais para o GWP para sistemas 
estruturais em aço S460 e em betão armado, nos módulos A, C e D. Os detalhes para cada sistema 
estrutural são também apresentados de seguida. 

 
Variante 2: aço S460 
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Figura 95 : Relatório gerado no AMECO 3 para o pavilhão industrial com estrutura em aço S460 
 
 

Variante 3: Betão armado 
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Figura 96 : Impactes totais para o GWP das estruturas em aço S460 e em betão armado. 
 

7.3.9 Análise dos benefícios ambientais devido ao aumento da espessura do 
isolamento 

 
Tal como descrito no capítulo anterior, a fase de utilização (Módulo B) possui cerca de 99% do total de 
impactes do GWP para o ciclo de vida deste pavilhão industrial. Uma solução possível para reduzir o 
consumo de energia operacional e os respetivos impactes ambientais, consiste na melhoria do 
comportamento térmico dos componentes que compõem a envolvente, através do aumento das 
espessuras de isolamento térmico. É fácil analisar e comparar a influência destas modificações no 
software AMECO 3.  
A espessura original de isolamento térmico da fachada em painéis tipo sandwich é de 80 mm, tendo sido 
incrementada 200 mm. Deste modo, os impactes associados ao GWP (Figura 97) para a fase de utilização 
(Módulo B) foram reduzidos em 888 tCO2-eq. 
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Figura 97 : Impactes associados ao GWP: pavilhão industrial com 200 mm de isolamento térmico. 
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Figura 98 : Impactes associados ao GWP: pavilhão industrial com 200 mm de isolamento térmico. 
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No entanto, tal como esperado, a quantidade adicional de isolamento térmico aumenta o total de impactes 
relacionados com GWP para o Módulo A, obtendo-se agora o valor de 193.88 t CO2-eq (Figura 99), 
correspondendo a um aumento de 13.12 t CO2-eq.  
Apesar disso, esta alteração continua a ser muito vantajosa, do ponto de vista ambiental (GWP), dado 
que o balanço entre as consequências positivas da diminuição da energia operacional (em particular para 
o aquecimento do pavilhão) e negativas devido ao aumento do consumo de materiais (isolamento térmico) 
é extremamente favorável. Neste caso concreto, foi possível reduzir o valor total de 874.88 t CO2-eq no 
que respeita aos impactes para o GWP. 
 
 

 
 

Figura 99 : Impactes associados ao GWP: pavilhão industrial com 200 mm de isolamento térmico. 
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Anexo 1. Estrutura global do software AMECO 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

AMECO 

Introdução de dados 

Cálculo 

Base de dados 

Exibição de resultados 

Folha de cálculo 

Edição/Modificação 

da Base de dados 

Linguagem do interface 

Ling. da folha de cálculo 

Parâmetros e fatores 

de impacte 

Configurações 

Opções de cálculo 
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Anexo 2. Dados não climáticos 

 

 JAN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MonthLength(1) 2.6784 2.4192 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 2.6784 2.5920 2.6784 2.5920 2.6784 

MonthDay(2) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

NbDayWorking(3) 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 
Quadro 11 : (1)Duração do mês [106 s]; (2)Nº de dias do mês; (3)Nº de dias de trabalho do mês m 

 
 

Quadro 12 : Definição das áreas do edifício 

 
 

Tipo de persiana 
Rsh 

[m2.K/W] 

Permeabilidade ao ar 

Δrelevada Δrméd. Δrbaixa 

[m2.K/W] 

Sem persiana 0.00 0.00 0.00 0.00 

Exterior aluminum roller shutter (no insulation) 0.01 0.00 0.12 0.00 

Exterior opaque wood device (no insulation) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Exterior wood roller shutter (no insulation) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Exterior plastic roller shutter (no insulation) 0.10 0.00 0.16 0.00 

Exterior wood venetian blinds 0.01 0.09 0.00 0.00 

Exterior metal venetian blinds 0.01 0.09 0.00 0.00 

Exterior opaque roller blind 0.01 0.09 0.00 0.00 

Exterior translucid roller blind 0.01 0.09 0.00 0.00 

Interior shutter 0.01 0.00 0.00 0.24 

Interior opaque curtains 0.00 0.00 0.00 0.00 

Interior transparent curtains 0.00 0.00 0.00 0.00 

Interior opaque wood device 0.10 0.00 0.00 0.31 

Roller shutters of plastic with foam filling 0.15 0.13 0.19 0.26 

Shutters of wood, 25mm to 30mm thickness 0.20 0.14 0.22 0.30 

Quadro 13 : 𝑅𝑠ℎ , ∆𝑅ℎ𝑖𝑔ℎ , ∆𝑅𝑎𝑣𝑔, ∆𝑅𝑙𝑜𝑤 resistências térmicas adicionais para uma permeabilidade 

especifica ao ar das persianas 

 
 

 Δθer 

SUB-POLAR 9 

INTERMÉDIO 11 

TROPICS 13 
Quadro 14 : Diferença média entre a temperatura do ar exterior e a temperatura do céu (ISO 13790) 

Tipo de edifício 
Área 1 Área 2 

Legenda Padrão % Legenda Padrão % 

RB (Residencial) Sala de estar 40 Outra 60 

OB (Escritórios) Área de escritório 80 Outra 20 

CB (Comércio) Área de comércio 60 Outra 40 

IB (Industrial) Hall 80 Outra 20 
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Tipo de abertura gn Valor-U 

Vidro duplo 0.78 2.9 

Vidro duplo de baixa-emissividade (tipo 1) 0.72 1.7 

Vidro duplo de baixa-emissividade (tipo 2) 0.67 1.4 

Vidro duplo de baixa-emissividade (tipo 3) 0.65 1.2 
Quadro 15 : gn-solar transmissão de energia solar por radiação perpendicular ao envidraçado, e valor-

U 
(fonte EN 15193) 

 

Macro componentes 
Paredes Valor-U km 

 B2010.20.1a (Lã-de-rocha) 0,296 13391 

 B2010.20.1b (EPS) 0,296 13391 

 B2010.20.1c (XPS) 0,296 13391 

 B2010.20.1d (PUR) 0,296 13391 

 B2010.20.1e (Cortiça) 0,296 13391 

 B2010.20.2a (Lã-de-rocha) 0,305 62047 

 B2010.20.2b (EPS) 0,305 62047 

 B2010.20.2c (XPS) 0,305 62047 

 B2010.20.2d (PUR) 0,305 62047 

 B2010.20.2e (Cortiça) 0,305 62047 

 B2010.20.2f (Lã-de-vidro) 0,305 62047 
Quadro 16 :Tipo de parede 

 

Eficiência do sistema de aquecimento 

Resistência elétrica 1 

Aquecedor a gás 0.87 

Aquecedor a combustível líquido 0.8 

Aquecedor a combustível sólido 0.6 

Split (Aquecimento) 4 
Quadro 17 : Eficiência dos sistemas de aquecimento 

 

Eficiência do sistema de arrefecimento 

Split (Arrefecimento) 3 

Máquina de refrigeração (Ciclo de compressão) 3 

Máquina de refrigeração (Ciclo de absorção) 0.8 

Sem arrefecimento 0.0 
Quadro 18 : Eficiência dos sistemas de arrefecimento 

 

Eficiência do sistema de AQS 

Caldeira elétrica 0.9 

Caldeira a gás 0.6 

Aquecedor de água autónomo (condensação) 0.72 

Aquecedor de água autónomo 0.4 

Sem AQS 0.0 
Quadro 19 : Eficiência do sistema de AQS 
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Tipo de energia 

Eletricidade 0.29 

Gás 0.086 

Combustível líquido 0.086 

Combustível sólido 0.086 

Biomassa 0 
Quadro 20 : Fator de conversão para energia primária dependendo do tipo de energia final  

 

 
Cor do dispositivo de 

sombreamento 

Shading device type Clara Intermédia Escura 

No shading device 1.00 1.00 1.00 

Exterior opaque wood device (no insulation) 0.03 0.05 0.06 

Exterior wood roller shutter (no insulation) 0.04 0.05 0.07 

Exterior aluminum roller shutter (no insulation) 0.04 0.07 0.09 

Exterior plastic roller shutter (no insulation) 0.04 0.07 0.09 

Exterior wood venetian blinds 0.08 0.08 0.08 

Exterior metal venetian blinds 0.09 0.09 0.09 

Exterior opaque roller blind 0.04 0.06 0.08 

Exterior translucid roller blind 0.16 0.18 0.2 

Interior shutter 0.47 0.59 0.69 

Interior opaque curtains 0.37 0.46 0.55 

Interior transparent curtains 0.39 0.48 0.58 

Interior opaque wood device 0.35 0.46 0.58 

Exterior roller shutters of plastic (with insulation) 0.04 0.07 0.09 

Shutters of wood, 25mm to 30mm thickness 0.04 0.05 0.07 
Quadro 21 : Transmissão de energia solar da janela com dispositivo de sombreamento  

 

 λ ρc 

Argila e silte 1.5 3000000.00 

Areia ou cascalho 2 2000000.00 

Rocha homogênea 3.5 2000000.00 

Padrão 2 2000000.00 

DEFINIDO PELO UTILIZADOR 1.5 1700000.00 
Quadro 22 : Condutividade e capacidade térmica do solo (ISO 13370) 

 
 

Tipo de edifício Aquecimento noturno Arrefecimento diurno 

RB Sim Sim 

OB Não Sim 

CB Não Não 

IB Não Não 
Quadro 23 : Valores padrão para o “Aquecimento noturno” e “Arrefecimento diurno” 
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Macro componentes para a Cobertura Valor-U 

Macro da Cobertura 1 1.0 

Macro da Cobertura 2 2.0 
Quadro 24 : Macro-componentes para a cobertura 

 

 Modo de aquecimento Modo de arrefecimento 

Dispositivos de sombreamento ON 

Região aH0 τH0 kD,cor,H Kcor,ve Kcor,H Kcor,int,H aC0 ΤC0 kD,cor,C Kcor,ve,C Kcor,C Kcor,int,C 

Csa 1.00 15.67 1.00 1.00 0.90 0.93 1.20 15.00 1.07 1.00 0.83 0.90 

Csb 1.33 15.00 1.00 1.07 0.97 0.93 1.10 15.00 1.03 1.10 0.97 1.00 

Cfb 1.33 15.00 0.93 0.83 1.10 1.07 1.30 15.00 1.00 1.00 1.00 1.03 

Dfb 1.30 14.67 0.83 0.90 1.25 1.25 1.00 15.00 1.07 1.07 0.97 1.00 

Dfc 1.25 14.33 0.83 0.83 1.17 1.50 1.00 15.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Dispositivos de sombreamento OFF 

Região aH0 τH0 kD,cor,H Kcor,ve Kcor,H Kcor,int,H aC0 ΤC0 kD,cor,C Kcor,ve,C Kcor,C Kcor,int,C 

Csa 0.93 15.00 1.00 1.00 1.03 1.03 1.25 15.00 1.17 1.33 0.83 0.90 

Csb 1.13 15.00 1.00 0.97 1.03 1.00 0.93 15.00 1.08 1.17 0.87 0.87 

Cfb 1.17 15.00 1.00 0.93 1.00 1.03 1.08 15.00 1.08 1.33 0.90 0.87 

Dfb 1.33 15.00 0.93 0.87 1.17 1.10 1.20 15.00 1.00 1.00 0.83 0.90 

Dfc 1.50 14.00 0.80 0.80 1.07 1.20 1.00 15.00 1.17 1.17 0.92 0.90 
Quadro 25 : Fatores de correção para cada região climática  

 
 

   EDÍFICIOS RESIDENCIAIS  

   Área 1 (Sala de estar e cozinha) 
Área 2 (Outras áreas 

condicionadas) 

   De a 
Ganho 
(W/m2) 

De a 
Ganho 
(W/m2) 

O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

 Segunda 
a Sexta 

Período1 07.00 17.00 8.0 07.00 17.00 1.0 

Período2 17.00 23.00 20.0 17.00 23.00 1.0 

Período3 23.00 07.00 2.0 23.00 07.00 6.0 

Sábado e 
Domingo 

Período1 07.00 17.00 8.0 07.00 17.00 2.0 

Período2 17.00 23.00 20.0 17.00 23.00 4.0 

Período3 23.00 07.00 2.0 23.00 07.00 6.0 

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

 

Segunda 
a Sexta 

Período1 0 0 0 0 0 0 

Período2 0 0 0 0 0 0 

Período3 0 0 0 0 0 0 

Sábado e 
Domingo 

Período1 0 0 0 0 0 0 

Período2 0 0 0 0 0 0 

Período3 0 0 0 0 0 0 
Quadro 26 : Valores padrão para os cenários de Ocupação e Iluminação de edifícios residenciais 
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   EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS 

   Área 1: Espaço de escritórios 
Área 2: Outras salas, entradas e 

corredores 

   De a 
Ganho 
(W/m2) 

De a 
Ganho 
(W/m2) 

O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

 Segunda 
a Sexta 

Período1 07.00 17.00 20.0 07.00 17.00 8.0 

Período2 17.00 23.00 2.0 17.00 23.00 1.0 

Período3 23.00 07.00 2.0 23.00 07.00 1.0 

Sábado e 
Domingo 

Período1 07.00 17.00 2.0 07.00 17.00 1.0 

Período2 17.00 23.00 2.0 17.00 23.00 1.0 

Período3 23.00 07.00 2.0 23.00 07.00 1.0 

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

 

Segunda 
a Sexta 

Período1 0 0 0 0 0 0 

Período2 0 0 0 0 0 0 

Período3 0 0 0 0 0 0 

Sábado e 
Domingo 

Período1 0 0 0 0 0 0 

Período2 0 0 0 0 0 0 

Período3 0 0 0 0 0 0 
Quadro 27 : Valores padrão para os cenários de Ocupação e Iluminação de edifícios de escritórios 

   EDIFÍCIOS COMERCIAIS 

   Área 1 Área 2 

   De a 
Ganho 
(W/m2) 

De a 
Ganho 
(W/m2) 

O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

 Segunda 
a Sexta 

Período1 5 17 8 5 17 1 

Período2 17 23 20 17 23 1 

Período3 23 7 2 23 7 6 

Sábado e 
Domingo 

Período1 5 17 8 5 17 2 

Período2 17 23 20 17 23 4 

Período3 23 7 2 23 7 6 

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

 

Segunda 
a Sexta 

Período1 6 9 0 6 9 0 

Período2 17 23 6 17 23 6 

Período3 23 8 0 23 8 0 

Sábado e 
Domingo 

Período1 6 9 0 6 9 0 

Período2 17 23 6 17 23 6 

Período3 23 8 0 23 8 0 
Quadro 28 : Valores padrão para os cenários de Ocupação e Iluminação de edifícios comerciais 

   EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 

   Área 1 Área 2 

   a 
Ganho 
(W/m2) 

a 
Ganho 
(W/m2) 

a 
Ganho 
(W/m2) 

O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

 Segunda 
a Sexta 

Período1 7 17 8 7 17 1 

Período2 17 23 20 17 23 1 

Período3 23 7 2 23 7 6 

Sábado e 
Domingo 

Período1 7 17 8 7 17 2 

Período2 17 23 20 17 23 4 

Período3 23 7 2 23 7 6 

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

 

Segunda 
a Sexta 

Período1 8 9 0 8 9 0 

Período2 17 23 6 17 23 6 

Período3 23 8 0 23 8 0 

Sábado e 
Domingo 

Período1 8 9 0 8 9 0 

Período2 17 23 6 17 23 6 

Período3 23 8 0 23 8 0 
Quadro 29 : Valores padrão para os cenários de Ocupação e Iluminação de edifícios industriais  
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Campos Unidade RB OB CB IB 

Temperatura de Aquecimento °C 20 20 20 18 

Temperatura de Arrefecimento °C 26 26 26 26 

Taxa de caudal de ar (aquecimento) 
(valor mínimo para garantir uma boa 

qualidade do ar interior) 
r/h 0.60 0.60 0.60 0.60 

Taxa de caudal de ar (arrefecimento) r/h 1.00 1.00( 1.00( 1.00  
Quadro 30 : Valores padrão para as condições interiores 

 
 

Campos RB OB CB IB 

Início de período 17h00 07h00 09h00 08h00 

Fim do período 23h00 17h00 19h00 17h00 

Número de dias / semana 7 5 6 5 

Quadro 31 : Valores padrão para os sistemas de aquecimento 

 
 

Tipo de Sistema de Aquecimento/Arrefecimento   “Energia utilizada” - Padrão 

Resistência elétrica Eletricidade 

Aquecedor a gás Gás 

Aquecedor a combustível liquido Combustível líquido 

Aquecedor a combustível sólido Combustível sólido 

Split (aquecimento) Eletricidade 

Split de arrefecimento Eletricidade 

Máquina de refrigeração por compressão Eletricidade 

Máquina de refrigeração por absorção Eletricidade 
Quadro 32 : Valores padrão para a energia utilizada para aquecimento/arrefecimento 

 
 

Campos RB OB CB IB 

Número de dias / semana 7 5 6 5 
Quadro 33 : Default values for “Number of working days for cooling” 

 
 

Sistema de AQS “Energia utilizada” - Padrão 

Caldeira elétrica Eletricidade 

Caldeira a gás Gás 

Aquecedor de água autónomo (condensação) Gás 

Aquecedor de água autónomo Gás 
Quadro 34 : Valores padrão para a energia utilizada na produção de AQS 
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Anexo 3. Dados Climáticos 

País: Portugal 
Latitude: 40⁰ 
Clima: Intermédio 
GeigerClimate: Csb 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEC 

Radiação 
Solar 

Incidente 
W/m2 

Norte 22.7 33.2 45.1 56.1 69.1 76.9 68.9 57.7 48.1 35.9 27.1 22.0 

Este 55.2 67.5 96.0 122.0 125.5 132.3 132.1 122.5 103.7 75.2 49.9 43.9 

Sul 141.5 128.4 151.6 141.7 113.9 112.5 119.7 147.0 153.8 152.5 111.9 111.8 

Oeste 56.7 66.8 96.4 121.4 126.1 146.8 148.6 144.8 110.6 87.5 48.7 43.0 

Horizontal 87.8 107.7 170.8 220.7 241.7 277.4 282.7 260.3 197.9 138.4 84.4 69.7 

Temp. do ar [°C] 9.6 11.0 12.7 13.1 15.6 19.0 20.8 21.1 20.6 16.9 12.2 11.2 

fH,shut [-] 0.585 0.542 0.484 0.438 0.386 0.375 0.375 0.406 0.471 0.508 0.583 0.590 
Quadro 35 : Dados climáticos para Coimbra 

 
 
País: Finland 
Latitude: 61⁰ 
Clima: Intermédio 
GeigerClimate: Dfc 
 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEC 

Radiação 
Solar 

Incidente 
W/m2 

Norte 3 12 27 46 70 82 72 56 36 17 6 2 

Este 4 28 48 90 126 140 131 103 59 30 8 4 

Sul 13 85 100 142 159 159 161 138 105 65 22 16 

Oeste 5 31 54 90 129 139 139 101 59 30 8 4 

Horizontal 7 34 76 139 211 237 224 166 97 46 12 5 

Temp. do ar [°C]  -6.7 -2.6 3.0 9.3 13.5 16.6 15.2 9.5 4.6 -1.0 -4.2 

fH,shut [-]  0.616 0.500 0.376 0.267 0.183 0.226 0.328 0.450 0.565 0.693 0.750 
Quadro 36 : Dados climáticos para Tampere 

 
 
País: Romania 
Latitude: 45⁰ 
Clima: Intermédio 
GeigerClimate: Cfb 
 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEC 

Radiação 
Solar 

Incidente 
W/m2 

Norte 19 28 43 57 72 80 74 61 47 34 22 16 

Este 31 52 81 105 132 146 144 130 95 73 40 26 

Sul 80 112 128 129 129 128 141 152 153 155 95 69 

Oeste 32 54 74 102 125 138 141 131 98 76 39 28 

Horizontal 50 84 136 182 235 266 271 234 168 121 62 43 

Temp. do ar [°C]  1.5 5.2 10.7 16.8 19.4 22.1 21.4 16.4 11.6 5.7 1.4 

fH,shut [-]  0.546 0.488 0.428 0.366 0.333 0.363 0.388 0.468 0.527 0.583 0.625 
Quadro 37 : Dados climáticos para Timisoara 
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 fsh-with 

 NORTE ESTE SUL OESTE 

MÊs [-] [-] [-] [-] 

JAN 0.00 0.00 0.00 0.00 

FEV 0.00 0.00 0.01 0.00 

MAR 0.00 0.00 0.05 0.03 

ABR 0.00 0.00 0.09 0.07 

MAI 0.00 0.01 0.11 0.10 

JUN 0.00 0.02 0.09 0.11 

JUL 0.00 0.02 0.10 0.11 

AGO 0.00 0.00 0.09 0.09 

SET 0.00 0.00 0.08 0.05 

OUT 0.00 0.00 0.02 0.00 

NOV 0.00 0.00 0.00 0.00 

DEC 0.00 0.00 0.00 0.00 
Quadro 38 : fshwith, fração ponderada do tempo com utilização do dispositivo de sombreamento  

(mesmo valores para Coimbra, Tampere e Timisoara) 
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Anexo 4.Parâmetros para impactes para macro-componentes 

 
Os 24 impactes ambientais apresentados no Quadro 39. 
 

Índice Abreviatura Designação 

1 GWP Potencial de aquecimento global 

2 OPD Potencial de Depleção do Ozono 

3 AP Potencial de acidificação 

4 EP Potencial de eutrofização 

5 POCP Potencial de Criação Fotoquímica de Ozono 

6 ADP-e Potencial de Depleção de Recursos Abióticos 

7 ADP-ff Potencial de Depleção de Recursos Abióticos – combustíveis 
fosseis 

8 RPE Utilização de energia primária renovável, excluindo recursos de 
energia primária renovável utilizadas como matérias-primas 

9 RER Utilização de recursos de energia renovável utilizados como 
matérias-primas 

10 RPE-total Utilização total de energia primária renovável (energia primária 
e recursos de energia primária como matérias-primas) 

11 Non-RPE Utilização de energia primária não renovável (energia primária e 
recursos de energia primária não renovável como matérias-
primas) 

12 Non-RER Utilização de recursos de energia não renovável como matérias-
primas 

13 Non-RPE-
total 

Utilização total de energia primária não renovável (energia 
primária e recursos de energia primária como matérias-primas) 

14 SM Utilização de material secundário 

15 RSF Utilização de combustíveis secundários renováveis 

16 Non-RSF Utilização de combustíveis secundários não renováveis 

17 NFW Utilização de água potável da rede 

18 HWD Eliminação de resíduos perigosos 

19 Non-HWD Eliminação de resíduos não perigosos 

20 RWD Eliminação de resíduos radioativos 

21 CR Componentes para reutilização 

22 MR Materiais para reciclagem 

23 MER Materiais para recuperação de energia 

24 EE Energia exportada 

Quadro 39 : Impactes ambientais 

Para as macro-componentes das paredes, os seguintes coeficientes de impactes são considerados nulos: 
RPE_total, Non_RPE, Non_RER, NonRPE_total, SM, RSF, Non_RSF, HWD, Non_HWD, RWD, CR, MR, 
MER, EE. Os coeficientes de impacte com valor não nulo para as macro-componentes das paredes estão 
na lista seguinte. 
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Macro-componentes Impacte GWP ODP AP EP POCP ADP_e ADP_ff RPE RER NFW 

B2010.20.1a (Lã-de-rocha) kA1A3 6,50E-02 6,43E-10 2,65E-04 2,41E-05 3,27E-05 3,06E-08 7,09E-01 7,13E-01 1,86E-01 4,53E-02 

B2010.20.1a (Lã-de-rocha) kA4 5,86E-05 1,03E-15 2,63E-07 6,05E-08 -8,58E-08 2,19E-12 8,14E-04 8,14E-04 3,19E-05 8,27E-04 

B2010.20.1a (Lã-de-rocha) kC2 5,13E-05 8,98E-16 2,28E-07 5,23E-08 -7,40E-08 1,92E-12 7,12E-04 7,12E-04 2,79E-05 7,23E-04 

B2010.20.1a (Lã-de-rocha) kC4 4,94E-04 9,24E-14 7,35E-07 1,13E-07 1,91E-07 4,32E-11 1,68E-03 1,68E-03 1,25E-04 2,46E-03 

B2010.20.1a (Lã-de-rocha) kD -1,73E-02 3,41E-10 -4,81E-05 -1,17E-06 -1,13E-05 -2,10E-07 -3,05E-01 -3,14E-01 9,76E-03 9,10E-03 

 B2010.20.1b(EPS) kA1A3 5,18E-02 8,13E-10 1,44E-04 1,03E-05 6,33E-05 2,82E-08 6,75E-01 6,81E-01 1,73E-01 -2,27E-02 

 B2010.20.1b(EPS) kA4 5,17E-05 9,05E-16 2,32E-07 5,34E-08 -7,57E-08 1,93E-12 7,18E-04 7,18E-04 2,81E-05 7,29E-04 

 B2010.20.1b(EPS) kC2 4,33E-05 7,57E-16 1,92E-07 4,41E-08 -6,24E-08 1,62E-12 6,00E-04 6,00E-04 2,35E-05 6,10E-04 

 B2010.20.1b(EPS) kC4 6,79E-03 8,54E-14 8,87E-07 1,50E-07 1,70E-07 5,61E-11 1,84E-03 1,84E-03 1,38E-04 1,39E-02 

 B2010.20.1b(EPS) kD -2,22E-02 3,41E-10 -7,24E-05 -2,60E-06 -1,27E-05 -2,10E-07 -3,70E-01 -3,78E-01 9,55E-03 2,86E-03 

 B2010.20.1c(XPS) kA1A3 5,52E-02 6,41E-10 1,53E-04 1,09E-05 3,16E-05 2,99E-08 7,89E-01 7,93E-01 1,79E-01 4,28E-02 

 B2010.20.1c(XPS) kA4 6,00E-05 1,05E-15 2,69E-07 6,20E-08 -8,79E-08 2,24E-12 8,33E-04 8,33E-04 3,27E-05 8,47E-04 

 B2010.20.1c(XPS) kC2 4,94E-05 8,65E-16 2,19E-07 5,04E-08 -7,13E-08 1,84E-12 6,85E-04 6,85E-04 2,69E-05 6,97E-04 

 B2010.20.1c(XPS) kC4 1,07E-02 1,04E-13 1,16E-06 2,01E-07 2,06E-07 7,46E-11 2,36E-03 2,36E-03 1,78E-04 2,14E-02 

 B2010.20.1c(XPS) kD -2,52E-02 3,41E-10 -8,70E-05 -3,46E-06 -1,36E-05 -2,10E-07 -4,08E-01 -4,17E-01 9,42E-03 -8,93E-04 

 B2010.20.1d(PUR) kA1A3 6,70E-02 6,44E-10 1,66E-04 1,43E-05 2,81E-05 8,52E-08 9,22E-01 9,25E-01 1,92E-01 1,27E-01 

 B2010.20.1d(PUR) kA4 6,00E-05 1,05E-15 2,69E-07 6,20E-08 -8,79E-08 2,24E-12 8,33E-04 8,33E-04 3,27E-05 8,47E-04 

 B2010.20.1d(PUR) kC2 4,94E-05 8,65E-16 2,19E-07 5,04E-08 -7,13E-08 1,84E-12 6,85E-04 6,85E-04 2,69E-05 6,97E-04 

 B2010.20.1d(PUR) kC4 7,11E-03 1,30E-13 3,30E-06 7,68E-07 3,15E-07 7,64E-11 3,02E-03 3,02E-03 1,89E-04 1,75E-02 

 B2010.20.1d(PUR) kD -2,22E-02 3,41E-10 -7,23E-05 -2,60E-06 -1,27E-05 -2,10E-07 -3,70E-01 -3,78E-01 9,55E-03 2,86E-03 

 B2010.20.1e(Cortiça) kA1A3 5,39E-02 6,40E-10 1,60E-04 1,55E-05 2,50E-05 2,72E-08 5,78E-01 5,82E-01 3,90E-01 6,91E-02 

 B2010.20.1e(Cortiça) kA4 9,34E-05 1,64E-15 4,19E-07 9,64E-08 -1,37E-07 3,49E-12 1,30E-03 1,30E-03 5,08E-05 1,32E-03 

 B2010.20.1e(Cortiça) kC2 4,28E-05 7,49E-16 1,90E-07 4,37E-08 -6,17E-08 1,60E-12 5,94E-04 5,94E-04 2,33E-05 6,03E-04 

 B2010.20.1e(Cortiça) kC4 3,98E-04 7,44E-14 5,92E-07 9,07E-08 1,54E-07 3,48E-11 1,36E-03 1,36E-03 1,01E-04 1,98E-03 

 B2010.20.1e(Cortiça) kD -1,73E-02 3,41E-10 -4,81E-05 -1,17E-06 -1,13E-05 -2,10E-07 -3,05E-01 -3,14E-01 9,76E-03 9,10E-03 
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Macro-componentes Impacte GWP ODP AP EP POCP ADP_e ADP_ff RPE RER NFW 

B2010.20.2a (Lã-de-rocha) kA1A3 8,12E-02 3,62E-12 1,33E-04 1,58E-05 1,21E-05 4,00E-09 6,11E-01 6,11E-01 1,02E-01 1,56E-01 

B2010.20.2a (Lã-de-rocha) kA4 3,67E-04 6,43E-15 1,65E-06 3,79E-07 -5,37E-07 1,37E-11 5,10E-03 5,10E-03 2,00E-04 5,18E-03 

B2010.20.2a (Lã-de-rocha) kC2 3,21E-04 5,62E-15 1,43E-06 3,28E-07 -4,64E-07 1,20E-11 4,46E-03 4,46E-03 1,75E-04 4,53E-03 

B2010.20.2a (Lã-de-rocha) kC4 1,78E-02 3,32E-12 2,64E-05 4,04E-06 6,86E-06 1,55E-09 6,05E-02 6,05E-02 4,50E-03 8,83E-02 

B2010.20.2a (Lã-de-rocha) kD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 B2010.20.2b(EPS) kA1A3 7,46E-02 8,86E-11 7,23E-05 8,96E-06 2,74E-05 2,81E-09 5,94E-01 5,96E-01 9,56E-02 1,22E-01 

 B2010.20.2b(EPS) kA4 3,58E-04 6,27E-15 1,61E-06 3,70E-07 -5,24E-07 1,34E-11 4,97E-03 4,97E-03 1,95E-04 5,05E-03 

 B2010.20.2b(EPS) kC2 3,13E-04 5,48E-15 1,39E-06 3,20E-07 -4,52E-07 1,17E-11 4,35E-03 4,35E-03 1,70E-04 4,42E-03 

 B2010.20.2b(EPS) kC4 2,09E-02 3,31E-12 2,65E-05 4,06E-06 6,85E-06 1,56E-09 6,06E-02 6,06E-02 4,50E-03 9,40E-02 

 B2010.20.2b(EPS) kD -2,46E-03 -4,97E-14 -1,22E-05 -7,17E-07 -7,02E-07 -4,49E-11 -3,21E-02 -3,21E-02 -1,06E-04 -3,12E-03 

 B2010.20.2c(XPS) kA1A3 7,63E-02 3,00E-12 7,67E-05 9,23E-06 1,15E-05 3,64E-09 6,51E-01 6,51E-01 9,88E-02 1,55E-01 

 B2010.20.2c(XPS) kA4 3,59E-04 6,29E-15 1,61E-06 3,71E-07 -5,25E-07 1,34E-11 4,98E-03 4,98E-03 1,95E-04 5,06E-03 

 B2010.20.2c(XPS) kC2 3,14E-04 5,50E-15 1,39E-06 3,20E-07 -4,53E-07 1,17E-11 4,36E-03 4,36E-03 1,71E-04 4,43E-03 

 B2010.20.2c(XPS) kC4 2,29E-02 3,32E-12 2,66E-05 4,09E-06 6,87E-06 1,57E-09 6,08E-02 6,08E-02 4,52E-03 9,78E-02 

 B2010.20.2c(XPS) kD -3,94E-03 -7,96E-14 -1,95E-05 -1,15E-06 -1,12E-06 -7,18E-11 -5,14E-02 -5,14E-02 -1,70E-04 -5,00E-03 

 B2010.20.2d(PUR) kA1A3 8,22E-02 4,11E-12 8,33E-05 1,09E-05 9,80E-06 3,13E-08 7,17E-01 7,17E-01 1,05E-01 1,97E-01 

 B2010.20.2d(PUR) kA4 3,59E-04 6,29E-15 1,61E-06 3,71E-07 -5,25E-07 1,34E-11 4,98E-03 4,98E-03 1,95E-04 5,06E-03 

 B2010.20.2d(PUR) kC2 3,14E-04 5,50E-15 1,39E-06 3,20E-07 -4,53E-07 1,17E-11 4,36E-03 4,36E-03 1,71E-04 4,43E-03 

 B2010.20.2d(PUR) kC4 2,11E-02 3,34E-12 2,77E-05 4,37E-06 6,92E-06 1,57E-09 6,12E-02 6,12E-02 4,53E-03 9,58E-02 

 B2010.20.2d(PUR) kD -2,46E-03 -4,99E-14 -1,21E-05 -7,15E-07 -7,02E-07 -4,52E-11 -3,22E-02 -3,22E-02 -1,07E-04 -3,12E-03 

 B2010.20.2e (Cortiça) kA1A3 7,57E-02 2,30E-12 8,06E-05 1,16E-05 8,25E-06 2,27E-09 5,46E-01 5,46E-01 2,04E-01 1,68E-01 

 B2010.20.2e(Cortiça) kA4 3,62E-04 6,35E-15 1,63E-06 3,74E-07 -5,30E-07 1,35E-11 5,03E-03 5,03E-03 1,97E-04 5,11E-03 

 B2010.20.2e(Cortiça) kC2 3,17E-04 5,55E-15 1,41E-06 3,23E-07 -4,57E-07 1,18E-11 4,40E-03 4,40E-03 1,72E-04 4,47E-03 

 B2010.20.2e(Cortiça) kC4 1,77E-02 3,31E-12 2,63E-05 4,03E-06 6,84E-06 1,55E-09 6,03E-02 6,03E-02 4,48E-03 8,80E-02 

 B2010.20.2e(Cortiça) kD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Macro-componentes Impacte GWP ODP AP EP POCP ADP_e ADP_ff RPE RER NFW 

 B2010.20.2f (Lã-de-vidro) kA1A3 7,81E-02 3,81E-12 9,80E-05 1,33E-05 8,60E-06 6,07E-07 6,13E-01 6,13E-01 1,05E-01 1,68E-01 

 B2010.20.2f (Lã-de-vidro) kA4 3,61E-04 6,32E-15 1,62E-06 3,73E-07 -5,28E-07 1,35E-11 5,01E-03 5,01E-03 1,96E-04 5,09E-03 

 B2010.20.2f (Lã-de-vidro) kC2 3,16E-04 5,53E-15 1,40E-06 3,22E-07 -4,56E-07 1,18E-11 4,38E-03 4,38E-03 1,72E-04 4,45E-03 

 B2010.20.2f (Lã-de-vidro) kC4 1,77E-02 3,31E-12 2,63E-05 4,03E-06 6,83E-06 1,55E-09 6,03E-02 6,03E-02 4,48E-03 8,80E-02 

 B2010.20.2f (Lã-de-vidro) kD 5,96E-04 -7,23E-12 3,71E-07 1,04E-06 1,78E-07 1,03E-12 1,80E-04 1,85E-04 -7,20E-05 -1,53E-03 

 
 
Para as macro-componentes das aberturas, os coeficientes de impactes são idênticos para todos os tipos de abertura. Além disso, os coeficientes dos 
impactes são zero para o transporte no módulo A (labelled kA4), para a eliminação no módulo C (labelled kC4) e benefícios no módulo D (labelled kD).  
 
 
Os impactes com valor não nulo para as macro-componentes das aberturas estão nos quadros seguintes. 
 

Impacte GWP ODP AP EP POCP ADP_e ADP_ff RPE RER RPE_total Non_RPE Non_RER 

kA1A3 1,39E-01 2,11E-12 5,98E-04 1,09E-04 5,02E-05 8,85E-07 1,64E+00 6,72E-02 0,00E+00 6,72E-02 1,71E+00 1,53E-02 

kC2 3,52E-04 4,82E-15 2,24E-06 3,07E-07 2,10E-07 1,33E-10 4,63E-03 3,99E-04 0,00E+00 3,99E-04 4,84E-03 0,00E+00 

 
 

Impacte NonRPE_total SM RSF Non_RSF NFW HWD Non_HWD RWD CR MR MER EE 

kA1A3 1,73E+00 0,00E+00 2,14E-05 1,97E-04 6,22E-04 0,00E+00 2,25E-01 3,36E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

kC2 4,84E-03 0,00E+00 8,67E-06 1,87E-05 2,64E-06 0,00E+00 2,68E-02 8,47E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 
 
 


