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CAPÍTULO 6 
Conclusões 
 

6.1 Conclusões gerais 
Nos últimos anos, o número de aparelhos de ar condicionado tem vindo a aumentar nos países 

do Sul da Europa. Este facto cria importantes dificuldades nas horas de ponta, problema que, 

tem por consequência, um aumento do preço da energia eléctrica e uma deterioração do 

equilíbrio energético nesses países, para além de negativas consequências para o meio 

ambiente. Consequentemente, deverá ser dada prioridade a estratégias, que contribuam para 

melhorar o comportamento térmico dos edifícios durante o Verão. Concretamente, devem 

desenvolver-se ainda mais as técnicas de arrefecimento passivo, principalmente as que 

contribuem para melhorar a qualidade do clima interior e o microclima em torno dos edifícios. 

Dado o impacto, que a longo prazo os edifícios vão ter em termos de consumo de energia, os 

novos edifícios deverão cumprir requisitos mínimos de desempenho energético, adaptados às 

condições climáticas locais. As boas práticas deverão, neste contexto, orientar-se para a 

melhor utilização possível de factores relevantes para reforçar o desempenho energético. 

Como a aplicação de sistemas alternativos de fornecimento de energia não está, em geral, 

aproveitada no seu máximo potencial, justifica-se uma avaliação da viabilidade técnica, 

ambiental e económica desses sistemas. 

 

Também as grandes obras de renovação de edifícios existentes, acima de uma determinada 

dimensão, devem ser consideradas uma oportunidade para tomar medidas economicamente 

rentáveis de melhoria do desempenho energético. Todavia, a melhoria do desempenho 

energético global de um edifício existente, não significa necessariamente a renovação total do 

mesmo, podendo limitar-se aos componentes que são mais importantes para o seu 

desempenho energético e que são economicamente rentáveis, pelo que a existência de 

ferramentas que permitam a avaliação das melhores soluções construtivas sob o ponto de vista 

de uma análise térmica comparativa também aqui assumem grande importância. Essa 

avaliação pode ser efectuada através de um estudo, que resultará numa lista de medidas de 

conservação da energia para condições médias do mercado local, que satisfaçam critérios de 

rentabilidade económica. Antes do arranque da construção, poderão ser necessários estudos 

específicos caso a medida, ou medidas, sejam consideradas viáveis. 
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Do ponto de vista do aproveitamento global da energia solar (activa e passiva), as diversas 

soluções disponíveis no mercado, algumas simples e de baixo custo, outras mais complexas e 

dispendiosas, poderiam originar a redução significativa dos consumos energéticos (térmicos) 

nos edifícios, desde que estes sejam planeados de raiz e sustentávelmente. Mesmo para os 

edifícios já existentes é sempre possível encontrar soluções de forma a reduzir os custos 

energéticos. 

 

Neste sentido, a dimensão e âmbito do universo dos edifícios, requer uma forte mobilização 

politica que, por sua vez, é um indicador insofismável de uma sensibilidade politica 

ambientalmente responsável. 

Com o intuito da redução do consumo energético nos edifícios em Portugal, será brevemente 

publicada a revisão do RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento Térmico 

dos Edifícios) assim como implementada a certificação energética dos edifícios no âmbito do 

Programa para a Eficiência Energética em Edifícios – P3E, promovido pela DGGE (Direcção 

Geral de Geologia e Energia) e apoiado pelo POE (Plano Operacional da Economia), tem 

como objectivo final a melhoria da eficiência energética dos edifícios em Portugal. Este 

programa, definiu um conjunto de actividades estratégicas a desenvolver no muito curto 

prazo, algumas delas de índole inovador, por forma a moderar a actual tendência de 

crescimento dos consumos energéticos nos edifícios e, consequentemente, o nível das 

emissões dos Gases de Efeito de Estufa (GEE) que lhes são inerentes. 

Mais uma vez a aplicação das Energias Renováveis, neste caso a Energia Solar, aliadas a 

utilização racional da energia, revela-se como um dos principais meios para a redução dos 

consumos energéticos e para o cumprimento das metas estabelecidas no protocolo de Quioto. 

 

O cumprimento destas políticas energéticas, coloca constantes desafios aos projectistas que, 

para efectuarem a análise e o projecto de edifícios energeticamente eficientes, necessitam de 

saber quais as condições térmicas preferidas pelo Homem e ao mesmo tempo compreender a 

influência que as diversas tipologias dos edifícios têm na obtenção dessas condições. É, por 

isso, importante que disponham de métodos de previsão do comportamento térmico dos 

edifícios e de avaliação do conforto térmico dos mesmos. Foi na procura de instrumentos de 

análise e avaliação, que procurassem a aplicabilidade das políticas de desempenho energético 

definidas no âmbito das directivas europeias e dos planos nacionais, sob a forma de uma 

interface gráfica mais clara e simples, que surgiu o presente trabalho. Através da utilização da 

ferramenta que se propõe, e perante a observação dos resultados obtidos, pode-se concluir que 
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se está perante um modelo que responde de forma bastante favorável aos objectivos e 

desígnios traçados para a obtenção de um modelo simplificado, que reproduzisse as condições 

térmicas de um determinado espaço fechado. É de referir ainda que, as condições reais 

verificadas, jamais em circunstância alguma poderão ser rigorosamente simuladas, devido aos 

inúmeros condicionalismos existentes quer em termos físicos quer em termos climáticos. 

Deste modo, o desvio médio de 1.70ºC obtido relativamente à temperatura interior registada 

na célula CAT1, pode ser considerado aceitável dentro dos pressupostos estabelecidos para 

este modelo, tendo em conta as diversas simplificações efectuadas, e uma vez que se trata de 

um método aproximado. 

Em termos de aplicação prática, este programa pretende criar uma “interface” simples e clara 

na análise térmica de soluções construtivas, de modo a compatibilizá-lo com as ferramentas 

de projecto e/ou de desenho utilizadas pelos projectistas, de modo a poder-se simplificar a 

avaliação térmica dos edifícios quer na fase de projecto quer na fase de estudo da melhoria 

das suas condições climáticas, através da avaliação da influência de diferentes parâmetros 

(orientação do edifício e dos envidraçados, sombreamentos, tipos de componentes, diferentes 

elementos construtivos, etc.) no desempenho térmico do edifício. 

 

6.2 Perspectivas de trabalho futuro 
É claro que se está ainda perante um programa na sua versão inicial, limitado pela análise de 

um único espaço, e em que a sua definição está sujeita a diversos condicionalismos, pelo que, 

as próximas versões, abordarão sobretudo, além do aspecto gráfico, o alargamento do âmbito 

da aplicação a um conjunto mais vasto de edifícios, em que a análise será efectuada 

simultaneamente a diversos espaços, confinantes entre si, e com uma gama mais vasta de 

opções para definição da envolvente. Apesar da interface gráfica aparecer significativamente 

melhorada neste programa, comparativamente, as futuras versões deverão alargar a sua base 

gráfica para uma maior definição e rigor de todos os elementos da envolvente, permitindo 

estudar, por exemplo, a planta de um andar de um edifício no seu conjunto. 


