
MEDIDAS DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS DE NOS SISTEMAS DE 
CLIMATIZAÇÃO DE UM GRANDE EDIFÍCIO DE SERVIÇOSCLIMATIZAÇÃO DE UM GRANDE EDIFÍCIO DE SERVIÇOS



� EnergiaEnergiaEnergiaEnergia

� Sistemas de AVACSistemas de AVACSistemas de AVACSistemas de AVAC

� Gestão Técnica CentralizadaGestão Técnica CentralizadaGestão Técnica CentralizadaGestão Técnica Centralizada



Edifícios Edifícios Edifícios Edifícios e e e e Energia Energia Energia Energia ---- indicadoresindicadoresindicadoresindicadores
� 85% do impacte ambiental dos edifícios ocorre no período em que

são ocupados (em regime de operação);

� Só 15% do seu impacte acontece na fase de construção,
reabilitação ou demolição;

� O custo inicial da construção equivale em média ao custo dos
primeiros 7 a 20 anos de operação;

� 35% da energia final dos países União Europeia é utilizada para
operar edifícios;

� Os edifícios em Portugal representam:

FONTE: IEA,2010 

29 % dos consumos energéticos;

62 % do consumo eléctrico;

2º setor em termos de emissões de CO2.



Estratégia Estratégia Estratégia Estratégia integrada das políticas energética e ambiental integrada das políticas energética e ambiental integrada das políticas energética e ambiental integrada das políticas energética e ambiental 
A primordial acção para a optimização energético-ambiental deve assegurar a redução das 
necessidades energéticas e promover a energia renovável e a eficiência energética.

 
 
 
 
 
 

2006 2010 2012/2013 2020

SCE 

RCCTE 

RSECE 

 

Diretiva EPBD 

Novas orientações 
de EE 

Novos Regulamentos 

Decreto-lei nºººº 118/2013   
SCE, REH, RECS 

 

Diretiva EU 2020 
 
˂ 20% de emissões 

EPBD – Edifícios com 
necessidades quase nulas 

Enquadramento regulamentar

 
 

Meio 
ambiente e 
redução de 
emissões

SCE

REH

RECS 

EPBD

Sistemas mais 
eficentes 

Energias 
renováveis



Novo Edifício Sede da Polícia JudiciáriaNovo Edifício Sede da Polícia JudiciáriaNovo Edifício Sede da Polícia JudiciáriaNovo Edifício Sede da Polícia Judiciária
PRIMEIRA SEDE PJ – inaugurada em 1958  NOVA SEDE PJ – inaugurada em 2014 

A nova sede da Polícia Judiciária é um dos maiores edifícios de serviços construídos 
em Lisboa nos últimos anos e, numa lógica de concentração de espaços. “ PÚBLICO 
- IMOBILIÁRIO 26 MARÇO 2014”

 

Fotos: Site da PJ 

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO  CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE  

Fotos: Site da PJ  



Novo Edifício Sede da Polícia JudiciáriaNovo Edifício Sede da Polícia JudiciáriaNovo Edifício Sede da Polícia JudiciáriaNovo Edifício Sede da Polícia Judiciária
Ficha Técnica

Concurso público Conceção/construção , promovido pelo IGFIJ/PJ.

Classificação Confidencial por questões de segurança de Estado.Classificação Confidencial por questões de segurança de Estado.

Cliente IGFIJ - Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas 
da Justiça

Construtora OPWAY

Arquitetura Saraiva + Associados

Instalações técnicas EACE

Local LISBOA (entre a Rua da Escola de Medicina Veterinária e 
a Rua Gomes Freire).

Edifício Área de construção ≈ 80.000 m2Edifício Área de construção ≈ 80.000 m2
� Constituído por vários blocos, divididos em 4 caves e 

5 a 12 pisos em elevação.
� Auditório, salas de trabalho, gabinetes, laboratórios 

(LPC), cozinha, estacionamento de 586 viaturas e 
carreiras de tiro.

Fase Construído



Novo Edifício Sede da Polícia JudiciáriaNovo Edifício Sede da Polícia JudiciáriaNovo Edifício Sede da Polícia JudiciáriaNovo Edifício Sede da Polícia Judiciária

Considerações de base para o Considerações de base para o Considerações de base para o Considerações de base para o projetoprojetoprojetoprojeto::::
� Concurso conceção construção;

� Projeto classificado como confidencial;

� Caderno de Encargos com termos de referência e exigências de 
redundâncias a respeitar na conceção dos projetos;

� Normas e regulamentos nacionais a respeitar;

� Controlo orçamental em fase de concurso e obra.



Construção sustentávelConstrução sustentávelConstrução sustentávelConstrução sustentável

Na construção de um edifício energeticamente eficiente

devem ser promovidas técnicas e medidas que visem

minimizar os consumos energéticos do edifício ao

longo do seu ciclo de vida, garantindo em simultâneo

o conforto dos seus ocupantes.



Localização do edifícioLocalização do edifícioLocalização do edifícioLocalização do edifício
Lisboa - Zona Climática – I1 V2 

Requisitos de qualidade térmica da envolvente 



EnvidraçadosEnvidraçadosEnvidraçadosEnvidraçados
Características dos vãos envidraçados

� Coeficientes globais de condução  térmica� Coeficientes globais de condução  térmica
� Fatores solares
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ClarabóiasClarabóiasClarabóiasClarabóias
Características das clarabóias na zona central do edifício.

� Coeficientes globais de condução  térmica� Coeficientes globais de condução  térmica
� Fatores solares
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Isolamentos térmicos exterioresIsolamentos térmicos exterioresIsolamentos térmicos exterioresIsolamentos térmicos exteriores
Características dos isolamentos térmicos das paredes 
exteriores

� Coeficientes globais de condução  térmica
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Isolamentos térmicos exterioresIsolamentos térmicos exterioresIsolamentos térmicos exterioresIsolamentos térmicos exteriores
Características dos isolamentos térmicos das coberturas

� Coeficientes globais de condução  térmica� Coeficientes globais de condução  térmica
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ConceçãoConceçãoConceçãoConceção dos sistemas de AVACdos sistemas de AVACdos sistemas de AVACdos sistemas de AVAC
Sistemas centralizados de produção térmica Foram favorecidos os sistemas centralizados como forma de 

tirar partido de economias de escala

Sistemas de bombeamento com variação de velocidade
Alguns estudos mostram que é possível alcançar 30% a 50%
de redução do consumo de energia nos sistemas de
bombeamento, através do controlo dos sistemas (Europump,
2000)

Unidades com Free-Cooling
Recorreu-se á instalação de dispositivos que permitem o
arrefecimento dos locais apenas com ar exterior quando a

Sistemas com recuperação de calor Recorreu-se à recuperação de energia no ar de rejeição, na
estação de aquecimento, com uma eficiência mínima de 50 %

Energia renovável Recorreu-se a sistemas baseados em energias renováveis
para AQS – solar térmico.

Unidades com Free-Cooling arrefecimento dos locais apenas com ar exterior quando a
temperatura ou a entalpia do ar exterior forem inferiores à do ar de
retorno.

Unidades com ventiladores Plug-Fan Alguns estudos mostram que a utilização de ventiladores plu-
fun leva a um  redução de consumos energético na ordem do 
23%

Sistema de Gestão Técnica Centralizada Recorreu-se a sistemas de GTC (obrigatórios acima dos 250 
kW) 



Sistemas Energéticos CentralizadosSistemas Energéticos CentralizadosSistemas Energéticos CentralizadosSistemas Energéticos Centralizados

Sistemas de AVAC para produção térmica de água arrefecida e 
aquecida :aquecida :

2 x Chillers – arrefecimento com recuperação de calor
Arrefecimento  = 2 x 1390 kW
Recuperação  = 2 x 1770 kW
EER = 2,92, 

1 x Chiller – arrefecimento
Arrefecimento  = 1.390 kW
EER = 2,92

3 x Chillers - Bomba de Calor
Arrefecimento  = 3 x 1020 kW
Aquecimento  = 3 x 1070 kW
EER = 3,00



Sistemas Energéticos CentralizadosSistemas Energéticos CentralizadosSistemas Energéticos CentralizadosSistemas Energéticos Centralizados

Caldeiras equipadas com queimadores modulantes de gás 
natural, para produção de Água Quente Sanitária - AQS:

� 2 x Caldeiras (2 x 300 kW);

� Rendimento = 93 % 

� Contadores de gás com emissores de impulsos



Energia renovávelEnergia renovávelEnergia renovávelEnergia renovável

Sistemas de energia renovável – painéis solares térmicos para 
pré-aquecimento de água quente sanitária - AQS:

� 30 painéis solares planos - área de absorção = 67 m2  

� Capacidade térmica = 8440 [J/m2 K]

� Rendimento ótico = 77,6%� Rendimento ótico = 77,6%



Sistemas de distribuição de fluidos Sistemas de distribuição de fluidos Sistemas de distribuição de fluidos Sistemas de distribuição de fluidos 
com variação de velocidadecom variação de velocidadecom variação de velocidadecom variação de velocidade

Distribuição hidráulica com regime variável, para
permitir a adaptação da instalação às necessidades reais do
edifício.

6 eletrobombas - Circuito secundário com distribuição de 
água arrefecida em regime variável 1.160 m3/h  

6 eletrobombas - Circuito secundário com distribuição de 

Quadros de controlo

6 eletrobombas - Circuito secundário com distribuição de 
água aquecida em regime variável 1.050 m3/h  



Ventilo Ventilo Ventilo Ventilo convetoresconvetoresconvetoresconvetores

Sala e gabinetes de trabalho – ventilocovetores com
controlo local de temperatura e de velocidade de
ventilação.

Ventilo-convectores un 975Ventilo-convectores un 975



Sistemas de expansão Sistemas de expansão Sistemas de expansão Sistemas de expansão diretadiretadiretadireta

VRVVRVVRVVRV---- inverterinverterinverterinverterVRVVRVVRVVRV---- inverterinverterinverterinverter
Sistema VRV inverter – controlo proporcional e
progressivo, ajustando a produção térmica às
necessidades de climatização de cada espaço.

CloseCloseCloseClose CCCControlontrolontrolontrol
Sistemas close control – para controlo de precisãoSistemas close control – para controlo de precisão
da temperatura e humidade, equipados com
ventiladores de baixo consumo EC Fans, com
compressores scroll com variação de carga e

integração do controlo.



Sistemas de tratamento de arSistemas de tratamento de arSistemas de tratamento de arSistemas de tratamento de ar----novo novo novo novo 
com recuperação de calorcom recuperação de calorcom recuperação de calorcom recuperação de calor

Centrais de tratamento de ar-novo equipadas com
permutadores de placas, de fluxos cruzados e com
serpentinas (sem risco de contaminação) para
recuperação de calor.

Caudal de ar-novo = 465.000 m3/h
Caudal de ar para recuperação = 125.000 m3/hCaudal de ar para recuperação = 125.000 m3/h

Sem risco de contaminação



Sistemas de tratamento de ar com recirculaçãoSistemas de tratamento de ar com recirculaçãoSistemas de tratamento de ar com recirculaçãoSistemas de tratamento de ar com recirculação

Centrais de tratamento de ar de pequenas e médias capacidades, comCentrais de tratamento de ar de pequenas e médias capacidades, com
recirculação de ar, equipadas com ventiladores plug-fan e módulo de mistura com
caudal fixo de ar-novo.

Centrais de tratamento de ar de grandes capacidades, com recirculação de ar,
equipadas com ventiladores plug-fan e módulos de free-cooling, para
maximização do ar exterior.

Caudal de ar de ar exterior maximizado = 103.000 m3/h
Caudal de ar recirculado = 109.500 m3/hCaudal de ar recirculado = 109.500 m3/h



Sistemas de tratamento de ar com Sistemas de tratamento de ar com Sistemas de tratamento de ar com Sistemas de tratamento de ar com 
variação de capacidadevariação de capacidadevariação de capacidadevariação de capacidade

Cozinha - Centrais de tratamento de ar-novo e ventiladores de exaustão  
com variação de velocidade para controlo de pressões.

Laboratórios - Centrais de tratamento de ar-novo e ventiladores de 
exaustão com variação de velocidade para controlo de pressões.



Sistemas de ventilação de impulsoSistemas de ventilação de impulsoSistemas de ventilação de impulsoSistemas de ventilação de impulso

Ventilação e controlo de fumos dos estacionamentos
assegurada com ventiladores axiais e de impulso, comassegurada com ventiladores axiais e de impulso, com
dispensa de condutas no interior do estacionamento.

Sistemas de impulso:

� Varrimento do fumo para as zonas de exaustão:
� Elevada capacidade de diluição de poluentes;
� Conduzem a poupanças de energia em regime operação.

Sistemas instalados:
Ventiladores de exaustão    (500.000 m3/h)
Ventiladores de insuflação  (380.000 m3/h)



Sistemas de difusão de ar do átrioSistemas de difusão de ar do átrioSistemas de difusão de ar do átrioSistemas de difusão de ar do átrio

Difusores de jato – jet nozzleDifusores de jato – jet nozzle

Optimização do volume a climatizar - para tratamento de ar da
zona ocupada foram instaladas baterias de difusores em dois
níveis e com alcances distintos.

Na zona mais baixa do átrio consideraram-se difusores com
elemento de torção de escoamento para reduzir a lança de jato.



Sistemas de difusão de ar geralSistemas de difusão de ar geralSistemas de difusão de ar geralSistemas de difusão de ar geral
AUDITÓRIO

Sistemas e difusão de ar constituído por difusores 
rotacionais.

Conseguimos  atingir um maior índice de caudal por 
difusor e maior conforto ambiente. GABINETES

E SALAS DE 
TRABALHO

Grelhas un 2.920

Difusores un 2.405

SALA DE 
SITUAÇÃO



Tratamento de ar da Tratamento de ar da Tratamento de ar da Tratamento de ar da CCCCarreira de Tiroarreira de Tiroarreira de Tiroarreira de Tiro

Carreiras de tiro equipadas com:

 

Corte Longitudinal 

+ +

� Unidades de tratamento de ar (100% de ar exterior);

� Ventiladores de exaustão e filtros HEPA (High Efficiency
Particulate Air) e com descarga em pontos altos do edifício;

Sistema dimensionado para garantir a QAI, com taxas de
ventilação adequadas à remoção dos gases nocivos, tais como
chumbo, antimónio, zinco, bário e mercúrio, libertados naschumbo, antimónio, zinco, bário e mercúrio, libertados nas
operações de tiro.

O Decreto-Lei n.º 274/89, de 21 de Agosto de 1989, relativo à protecção de pessoas contra
os riscos resultantes da exposição ao chumbo.



Sistemas de difusão de ar das carreiras de tiroSistemas de difusão de ar das carreiras de tiroSistemas de difusão de ar das carreiras de tiroSistemas de difusão de ar das carreiras de tiro
Para o dimensionamento do sistema recorreu-se á simulação dinâmica de
escoamento CFD - Computational Fluid Dynamics, tendo por principal objectivo
garantir um escoamento de ar unidirecional, sem recirculação na zona de tiro egarantir um escoamento de ar unidirecional, sem recirculação na zona de tiro e
velocidades acima de 0,25 m/s na zona do atirador, sem que se atingissem regimes

turbulentos.

Tomando como exemplo a dimensão 200-600, com uma area frontal de difusão de 2,37m2 

(1,190x1,990m). 

 

Difusores displacement
de baixa velocidade

 
 

Considerou-se um caudal de referência máximo de 3000m3/h, para valores de projeto comuns

(Perda Carga – 55Pa e Ruído – Lw = 35dB(A)). Calculando o caudal por unidade (1 m2): 
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Indicadores de sustentabilidade em Indicadores de sustentabilidade em Indicadores de sustentabilidade em Indicadores de sustentabilidade em edifícios edifícios edifícios edifícios 
Norma ISO CD 21931 

Gestão de operação e de fluxos de 
energia, para possibilitar a análise 
de desempenho do edifício

Sistema de Gestão Técnica 
Centralizada

Regulamento - RSECE

Sistemas de GTC obrigatórios acima dos 250 kW 



Gestão Técnica CentralizadaGestão Técnica CentralizadaGestão Técnica CentralizadaGestão Técnica Centralizada
Instalação do sistema GTC para condução dos sistemas e gestão dos fluxos
de energia, tendo as principais funcionalidades:

� Analisadores de Rede e Contadores de Energia Térmica, para
quantificação de consumos energéticos;

� Gestão e/ou optimização das fontes de produção térmica (painéis
solares, caldeiras, chillers);

� Controlo de temperatura e pressão nos laboratórios, conjugando
controladores locais para o controlo de temperatura (via ventilo-
convetores) e controladores DDC para a regulação de fluxos/pressõesconvetores) e controladores DDC para a regulação de fluxos/pressões
(via UTANs);

� Gestão de alarmes e eventos, prevendo o arquivo automáticos de trend
logs e a criação de relatórios “à medida”.



Gestão Técnica CentralizadaGestão Técnica CentralizadaGestão Técnica CentralizadaGestão Técnica Centralizada

Para avaliação das variáveis de estado e dos consumos foram Para avaliação das variáveis de estado e dos consumos foram 
instalados:

� Equipamentos de campo - Estação meteorológica, sondas e
válvulas de controlo de capacidade dos caudais dos fluidos
térmicos.

� Contadores – de gás natural, de entalpia (energia térmica), de
água e contadores/analisadores de rede (energia eléctrica);

12000 pontos físicos distribuídos por Bastidores de GTC e por controladores;

Integrações LonTalk e ModBus com cerca de 150 equipamentos;

Sistema suportado na rede TCP-IP destinada às instalações técnicas;



Utilização de energia no edifício Utilização de energia no edifício Utilização de energia no edifício Utilização de energia no edifício ---- Centros de custos Centros de custos Centros de custos Centros de custos 

SETOR UTILIZAÇÃO FINAL VETOR DE 
CONSUMO

SERVIÇOS Arrefecimento 
ambiente

Aquecimento ambiente

Aquecimento AQS

Eletricidade

Energia solar
e gás natural

Eletricidade

Preparação de 
refeições

Equipamentos elétricos 
e iluminação

e gás natural

Gás natural e 
eletricidade

Eletricidade



Síntese dos sistemas  de AVAC instaladosSíntese dos sistemas  de AVAC instaladosSíntese dos sistemas  de AVAC instaladosSíntese dos sistemas  de AVAC instalados
EQUIPAMENTO

UNID.

Chiller's un 6

Caldeiras (AQS) un 2Caldeiras (AQS) un 2

UTAN's un 40

UTA´s un 7

Unidades Close Control un 8

Painéis Solares Térmicos un 30

Bombas dos Circuitos Primários un 16

Bombas do Circuitos Secundários un 12

Ventilo-convectores un 975

Ventiladores Gerais un 104

Ventiladores de controlo de fumos un 90 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ASSOCIADAS AO AVAC UNIDVentiladores de controlo de fumos un 90

Grelhas un 2.920

Difusores un 2.405

Condutas Circulares ml 13.465

Condutas Rectangulares m2 21.050

Tubagens Hidráulicas ml 22.000

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ASSOCIADAS AO AVAC UNID

Quadros Eléctricos (associados ao AVAC) un 72

Quadros Eléctricos (associados à GTC) un 50

Nº Pontos (GTC) un 12.000

Analisadores de Rede un 72

Cabos eléctrico (associados ao comando e controlo 
de AVAC)

m 61.000



O resultado dependeu do trabalho de uma vasta equipaO resultado dependeu do trabalho de uma vasta equipa

Obrigado pela vossa atenção.

João Caramelo    EACE - Engenheiros Associados Consultores de Engenharia 


