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RESUMO 

Caracterização dos consumos energéticos em edifícios de habitação visando a sua 

redução 

 

Atendendo à crescente importância da eficiência energética, surgem cada vez mais iniciativas 

com o objetivo de a alcançar nos mais diversos domínios. Um importante campo de 

intervenção passa pelo setor da construção e da utilização de edifícios, cujos consumos 

energéticos elevados carecem de redução, de forma a diminuir a fatura energética e o seu 

impacto ambiental. 

 

Através da ponderação de trinta faturas da eletricidade de habitações multifamiliares de 

tipologia T3 no concelho de Braga, o presente estudo pretendeu analisar os diferentes 

consumos elétricos de cada habitação, com o intuito de compreender de que modo e a que 

níveis está a energia a ser utilizada. Para além disso, através de questionários realizados foi 

determinado o perfil de utilização das habitações analisadas, o que permitiu conhecer os 

hábitos dos ocupantes relativamente aos equipamentos que utilizam e também os diversos 

fatores relacionados com o próprio edifício.  

 

Tal estudo permitiu constatar que o setor dos edifícios de habitação apresenta ainda um 

grande potencial de redução dos consumos energéticos e que ações individuais poderão ser 

determinantes para alcançar a eficiência energética. Também os equipamentos instalados no 

interior dos edifícios têm um grande impacto nos consumos energéticos, pelo que a sua 

redução mediante uma seleção criteriosa do tipo de equipamentos e uma utilização racional 

dos mesmos é essencial. 

 

  

 PALAVRAS-CHAVE: Eficiência Energética, Edifícios de Habitação, Construção de 

Edifícios, Utilização de Edifícios; Poupança Energética 
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ABSTRACT 

Residential buildings energy characterization aiming its reduction 

 

Taking into account the increasing importance given to energy efficiency, it is necessary to 

take steps in order to achieve such efficiency in several sectors. The construction industry and 

the use of buildings represent an important area in this field of intervention due to its high 

energy consumptions that must be studied to reduce the energy bill and environmental 

impacts. 

 

This study aimed to analyze the energy consumption patterns in different multifamily 

residential buildings through the analysis of thirty electricity bills. The buildings studied are 

three bedroom dwellings located in the district of Braga. In addition, through the analysis of 

the survey made to the occupants, it was possible to determine the users’ profile of all 

analyzed households, which allowed acknowledging the occupants’ behavior in what 

concerns equipments and appliances and also in what concerns to the aspects related to the 

building itself.  

 

This study allowed to verify that the residential buildings sector still has great energy 

consumptions reduction potential and that individual actions are essential to achieve energy 

efficiency. The energy consumptions reduction might also be accomplished through a wise 

selection of the type of devices and by their rational use.   

 

 

KEYWORDS: Energy Efficiency, Residential Buildings, Building Construction, Use of 

Buildings, Energy Saving 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enquadramento da dissertação 

Num mundo em que o conforto, os consumos e o capitalismo concorrem com parâmetros de 

proteção ambiental, ecologia e com o problema da redução dos recursos naturais, a questão da 

eficiência energética assume uma relevância cada vez maior. Na verdade, é crescente o 

protagonismo dado à otimização dos recursos energéticos disponíveis e, no quadro europeu, a 

linha de ordem em matéria de energia, tem passado tanto por uma redução do consumo 

energético como por um enfoque sob as questões ambientais a ele associadas. 

 

De facto, os consumos energéticos excessivos contribuem diretamente para a degradação do 

meio ambiente e, mesmo antes desta etapa, já no próprio processo de transformação da 

energia em si, são gerados desperdícios prejudiciais numa perspetiva ambiental e é 

inevitavelmente perdida alguma da energia. 

 

Refere-se, em particular, a energia despendida com a utilização de equipamentos 

consumidores de energia habitualmente usados no setor habitacional. A este respeito, importa 

não só uma seleção criteriosa do tipo de equipamentos a utilizar, tais como combinado, arca 

frigorífica, computadores, monitores, televisões, aparelhagem de som, máquinas de lavar 

roupa, máquinas de lavar loiça, etc. mas também uma alteração de atitudes do quotidiano em 

relação ao consumo de energia. Desta forma, releva não só uma mudança tecnológica como 

comportamental no sentido de se traçar um percurso eficiente na tentativa de diminuir os 

gastos energéticos e o respetivo impacto ambiental. 

 

Urge, assim, encontrar o caminho a seguir para contrariar esta conjuntura, nomeadamente por 

meio da implementação de estratégias e medidas para combater o desperdício de energia aos 

mais variados níveis, quer no processo de produção e distribuição como na própria utilização 

da energia. E é neste contexto que se coloca predominantemente a questão da eficiência 

energética nos edifícios, revelando-se fundamental, a este respeito, o conhecimento dos 

consumos energéticos e do modo como a energia é utilizada, pois só desta forma se poderão 
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estabelecer as recomendações e atitudes a adotar pelos ocupantes que se mostrem eficazes e 

eficientes do ponto de vista energético. 

 

Assim sendo, a demanda pela eficiência energética não passa apenas pelos equipamentos e 

componentes que consomem energia, pois, para além de ser essencial que estes sejam 

escolhidos e usados adequadamente, é também necessário que os edifícios sejam eles próprios 

construídos de forma a permitir uma diminuição dos consumos energéticos, ao serem já 

projetados e concebidos com o intuito de tirar o maior proveito possível das condições 

climáticas, nomeadamente por meio da utilização de materiais e técnicas de construção mais 

apropriados. 

 

Em suma, pode-se daqui inferir que a redução do consumo energético e, por conseguinte, a 

desejada eficiência energética, podem resultar tanto de ações sobre a envolvente do edifício 

como de ações sobre os equipamentos e componentes naquele existentes. 

 

Ora, o setor dos edifícios, nomeadamente o residencial, é um setor que, embora não seja o que 

mais energia consome em Portugal, tem uma importância fundamental associada à 

possibilidade de atuação de cada utilizador na procura de uma melhor eficiência energética. 

Ainda assim, este foi um setor que apresentou, na última década, um crescimento de 

consumos energéticos significativos, com cerca de 4% por ano (CEEETA, 2009). Torna-se 

assim necessária uma análise dos consumos energéticos que permita equacionar soluções 

possíveis e medidas particularmente dirigidas para a redução dos mesmos.  

 

A verdade é que é urgente travar o progressivo crescimento do consumo energético e tal só 

será possível através de políticas e comportamentos racionais. De facto, é indiscutível a 

importância de salvaguardar todo o conjunto de valores ambientais para os quais os cidadãos 

são diariamente alertados e pô-los em prática no plano da utilização energética, mas tendo 

sempre presente que a energia é um fator fundamental do desenvolvimento da população e da 

melhoria da sua qualidade de vida. Isto implica um compromisso e um equilíbrio entre os 

critérios ambientais e a utilização da energia e, neste contexto, é essencial que cada país 

proceda à regulamentação da eficiência energética.  

 

Com efeito, a Diretiva Relativa ao Desempenho Energético dos Edifícios (Energy 

Performance of Buildings Directive - EPBD) de 2002 veio obrigar os Estados-membros a 
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desenvolver regulamentações de eficiência energética para os edifícios em particular. Esta 

diretiva sofreu, em 2009, uma revisão com o intuito de serem implementadas mudanças mais 

profundas e de serem atingidas metas de eficiência mais amplas. 

 

É importante ter em consideração que na eficiência energética, está implícita uma redução do 

consumo de energia, mantendo níveis aceitáveis de conforto. Para tal redução é necessário ter 

em conta essencialmente dois níveis: por um lado, dever-se-á atender à envolvente do edifício 

e, relativamente a este fator, existem diversas estratégias de conceção e construção dos 

edifícios através das quais é possível melhorar a eficiência energética dos mesmos. Por outro 

lado, não se poderá descurar a questão dos equipamentos utilizados, pois também através da 

sua utilização adequada, é possível alcançar significativas poupanças de energia, manter o 

conforto e obter vantagens tanto do ponto de vista económico como ambiental.  

 

Neste sentido, pressupondo a adoção de medidas que permitem uma melhor utilização da 

energia e uma consequente redução dos consumos, a eficiência energética é frequentemente 

associada ao termo "Utilização Racional da Energia" (URE). Tais medidas requerem um nível 

de atuação em áreas específicas e só conhecendo os consumos energéticos nos edifícios se 

conseguirá saber a que nível intervir. 

 

Assim, porque é essencial a modificação e consequente redução do consumo energético, por 

motivos tanto económicos como ambientais, e porque a eficiência energética passa também 

pelas intervenções no setor habitacional, a presente dissertação, cujo enfoque recai 

precisamente sobre a redução dos consumos energéticos dos edifícios de habitação, debruçar-

se-á sobre os perfis de consumo e toda a informação que a estes se refere para definir as 

possíveis soluções e traçar os pontos de intervenção rumo à eficiência energética. 

 

1.2 Objetivos da dissertação 

Tendo em conta o atual contexto de receios e preocupações ambientais, impera cada vez com 

mais intensidade a introdução de medidas e adoção de estratégias, bem como uma alteração 

comportamental no geral, de forma a racionalizar os consumos dos recursos energéticos à 

disposição.  
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Os objetivos desta dissertação consistem, portanto, em obter dados relativos ao consumo de 

energia no setor habitacional e também em adquirir informação estatística sobre esta matéria, 

de forma a conhecer as áreas em que se poderá intervir no sentido de uma redução dos 

consumos energéticos.  

 

Consistem ainda em analisar o consumo de energia do sector em causa, de modo a encontrar 

soluções eficientes do ponto de vista energético. 

 

O estudo incidiu sobre o consumo energético de edifícios de habitação multifamiliar de 

tipologia T3 e versará sobre a análise detalhada das faturas do respetivo consumo, de forma a 

perceber quais os meios de atuação mais eficazes para uma redução dos consumos energéticos 

nos edifícios de habitação. O pretendido é que se alcance uma maior sensibilidade para a 

importância da utilização dos recursos, propondo algumas soluções de melhoria da eficiência 

energética, incentivando os utilizadores a diminuírem os consumos energéticos. 

 

O conhecimento de informação atual referente aos consumos energéticos exerce uma 

influência determinante sob a direção a seguir no âmbito da persecução de elevados níveis de 

eficiência energética no setor habitacional, não só a um nível familiar como até mesmo numa 

perspetiva político-estratégica. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

No primeiro capítulo, apresenta-se o enquadramento, os objetivos e a estrutura da dissertação.  

 

O segundo capítulo diz respeito ao Estado da Arte, referindo-se aqui a sustentabilidade 

energética e o panorama que se verifica em Portugal no que diz respeito ao consumo de 

energia no país, associado concretamente ao processo de construção de edifícios e à sua 

utilização.  

 

No mesmo capítulo, é relacionado o setor da construção com a noção de desenvolvimento 

sustentável, o que culmina no estudo da questão da construção energeticamente eficiente, 

implicando aqui de vários fatores, desde logo, a zona climática, a orientação do edifício e os 

diversos elementos da envolvente do mesmo. 
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 Posteriormente, e ainda no segundo capítulo, serão abordados e caraterizados os demais 

elementos com relevo para o consumo energético e em relação aos quais se poderá intervir no 

sentido de uma maior eficiência energética. Finalmente, perspetiva-se a importância da 

eficiência energética no processo de utilização dos edifícios e os princípios que a tornam 

possível.  

 

No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia utilizada com vista à consecução dos 

objetivos propostos, na qual se alude à elaboração de uma primeira abordagem teórica e à 

realização de um estudo de caso relativo à análise de faturas mensais de energia elétrica nos 

termos definidos nos objetivos. Refere-se ainda a observação dos consumos, feita através de 

medições e de um questionário relativo a estes. 

 

No capítulo quatro, são apresentados os resultados e feita a sua análise, tendo em conta não só 

as faturas recolhidas e consideradas num contexto anual mas também os resultados obtidos 

através dos valores dos consumos de energia elétrica dos equipamentos medidos e dos perfis 

de consumo conseguidos através de questionários realizados aos consumidores. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DA ARTE 

 

2.1 Sustentabilidade energética – panorama energético de Portugal 

Os consumos energéticos são um elemento gerador de danos ambientais. Estes consumos 

podem ser associados não só aos equipamentos utilizados como à própria construção do 

edifício. Na eficiência energética em edifícios pode-se distinguir dois setores: o doméstico e o 

de serviços. O setor dos edifícios em geral, com cerca de 3.3 milhões de edifícios, 

corresponde, na atualidade, a sensivelmente 25% do total de consumo de energia em Portugal, 

o que evidencia, desde logo, a necessidade de moderar em particular o consumo elétrico 

(ADENE, 2011).  

 

É assim importante, não só a nível nacional mas também a nível internacional, reduzir o 

consumo de energia e a poluição a este associada, o que permitirá alcançar uma 

sustentabilidade ambiental. No contexto de desafios que a UE enfrenta, devido essencialmente 

a uma crescente dependência face à importação de energia, a uma redução dos recursos 

energéticos e a uma especial preocupação referente ao impacto das alterações climáticas, 

surge a Energy Performance of Buildings Directive de 2002 (EC, 2011). 

 

Mais recentemente, surge o Plano de Eficiência Energética 2011 da União Europeia que tem 

como objetivo encaminhar a Europa na persecução das suas metas de redução do consumo 

energético em 20% até ao fim da corrente década. Apesar da crise financeira atual ter gerado 

uma redução do consumo global da energia, também criou dificuldades à adoção de medidas 

de eficiência energética. Seguindo este plano recente, a conta anual de energia na Europa 

poderá ser reduzida em cerca de 200 biliões de euros, gerados através dos esforços de 

eficiência energética em toda a economia (European Union, 2011). Este também levará à 

criação de novos postos de trabalho e à promoção de um ambiente favorável para novas 

tecnologias, para a inovação e para a competitividade (European Union, 2011). 

 

Por sua vez, no cenário nacional, têm vindo a ser desenvolvidas ações para melhorar a 

integração das preocupações ambientais na política energética, onde a Estratégia Nacional 
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para a Energia (ENE, 2020) tem uma importância chave. Esta estratégia assenta 

essencialmente em cinco pilares fundamentais, que constituem as prioridades atuais e, por 

conseguinte, preveem as principais medidas para as concretizar. 

 

Os objetivos da ENE passam então por criar uma maior autonomia energética no país, 

apostando não só nesta independência ao nível da produção de energia mas também no 

aumento da competitividade nos mercados energéticos e numa consequente criação de 

emprego. A ENE 2020 também impulsiona a utilização de energias renováveis com o 

propósito de atingir as metas nacionais de produção deste tipo de energia e de diversificar os 

tipos de energias renováveis e aumentá-los de forma a conseguir alcançar a referida 

independência energética.  

 

Para além da aposta nas energias renováveis, promove ainda a eficiência energética tendo em 

vista a redução de 20% do consumo de energia final até 2020, mediante a adoção de medidas 

não só políticas mas também comportamentais e a aposta em projetos que contribuam para a 

redução do consumo, para a sua otimização e para uma melhor gestão energética. 

 

A ENE passa também por assegurar que o abastecimento de energia se processa com 

segurança e de acordo com os vetores europeus de política energética, passando por um 

reforço das infraestruturas não só de armazenamento mas também de transporte de energia. 

Um último pilar desta estratégia relaciona-se com o fomento da sustentabilidade económica e 

ambiental, que, por sua vez, é crucial para o êxito de todos os objetivos da política energética, 

e passará também pela criação de um fundo, gerado mediante as receitas obtidas através de 

medidas essencialmente fiscais, que permita o recrudescimento das energias renováveis. 

 

Mais concretamente, a ENE visa reduzir a dependência energética face ao estrangeiro para 

74% até 2020, procura garantir que, até esta data, 60% da eletricidade tem origem em fontes 

renováveis, pretende criar mais de 120.000 postos de trabalho e gerar exportações que rondem 

os 400 milhões de euros, através desta aposta nas energias renováveis e na eficiência 

energética. Esta estratégia também promove condições que permitam reduzir, no mesmo 

horizonte de 2020,as emissões de CO2 em 20 milhões de toneladas tendo em vista as metas 

europeias e aproveitar as receitas derivadas destas emissões para investir no incentivo à 

eficiência energética e à produção de energias renováveis (MEID,2010). 
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Tais objetivos, políticas e medidas aparentam ser, contudo, demasiado ambiciosos, atendendo 

ao atual quadro de crise, não só a nível nacional mas também europeu, pelo que a difícil 

conjuntura económica poderá colocar alguns obstáculos à adoção e cumprimento desta 

estratégia, principalmente considerando os cortes nos investimentos. 

 

Portugal, em particular, é um país com recursos energéticos próprios pouco abundantes, 

sobretudo aqueles que satisfazem a maior parte das necessidades energéticas, sendo 

dependente da importação de fontes primárias de origem fóssil, tal pode ser comprovado com 

a Figura 1. 

 

A taxa de dependência energética do exterior foi, em 2009, de 81%, sendo esta bastante 

elevada, apesar de ter vindo a diminuir ligeiramente como é possível verificar na Figura 1: 

 

 

FIGURA 1: Taxa de dependência energética (DGEG, 2010) 

 

Da análise da Figura 1, verifica-se que existe uma variação pouco significativa da taxa de 

dependência energética até ao ano de 2004, situando-se esta entre os 84 e os 86%. Com tudo, 

em 2005 verificou-se um pico de dependência, de cerca de 90%, tendo, no entanto, vindo a 

decrescer ligeiramente até atingir em 2009 valores próximos dos 80% (DGEG, 2010). 

 

Sendo limitadas as fontes de energia primária em Portugal e havendo escassez de recursos 

próprios, o país fica assim suscetível às incertezas dos preços internacionais, sendo necessário 
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proceder a uma alteração deste panorama para o futuro, de forma a reduzir a dependência 

externa e a tornar o país mais sustentável. 

 

É possível alcançar uma maior sustentabilidade reduzindo os consumos de energia mediante, 

de entre outros aspetos, a consciência de que existem inúmeros fatores que influenciam a 

eficiência energética de um edifício, tais como a sua orientação, a sua localização e os 

materiais e soluções utilizados na definição da envolvente e também equipamentos mecânicos 

utilizados nas habitações. 

 

 Portugal é um país de contrastes neste âmbito: o Norte frio e chuvoso e o Sul quente e seco. 

Estas características irão concorrer de forma preponderante para determinar o modo como um 

edifício será ou não energeticamente eficiente. A necessidade de moderar o consumo 

energético é ainda evidenciada pelo crescimento do parque construído em Portugal nas 

últimas décadas sem os adequados critérios de eficiência energética, o que transforma os 

edifícios em dissipadores de energia. Por outro lado, a exigência de um conforto térmico cada 

vez maior conduz ao aumento da utilização de sistemas de aquecimento no inverno e de 

arrefecimento no verão, o que se traduz igualmente no aumento significativo do consumo 

energético. 

 

Outra causa para o aumento do consumo de energia prende-se com a ineficiência dos 

equipamentos existentes nas habitações e com os comportamentos e hábitos de utilização 

destes. De facto, os consumos energéticos das habitações portuguesas têm registado um 

aumento, o que é compreensível se se pensar que são adquiridos cada vez mais equipamentos 

consumidores de energia, o que resulta do maior conforto que se pretende no interior das 

habitações.  

 

As necessidades associadas à confeção e conservação dos alimentos, à higiene, ao conforto 

térmico e também ao uso de equipamentos de entretenimento e equipamentos elétricos de 

apoio às tarefas são comodidades que um número crescente de consumidores passou a usar 

cada vez mais frequentemente. No entanto, resulta evidente que este nível mais alto de 

conforto se traduz num maior consumo de energia.  

 

É necessário ter em atenção que se trata de um universo de mais de 10 milhões de 

consumidores que, ou se deparam, por um lado, com dificuldades na substituição dos 
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equipamentos ou na recuperação dos edifícios ou, por outro lado, demonstram alguma inércia 

relativa à adoção de comportamentos eficientes (EnerBuilding, 2008).  

 

Ainda assim, mesmo que sejam adotadas inúmeras medidas de racionalização de energia e de 

eficiência energética, tal poderá apenas desacelerar o aumento do consumo mas não diminuirá 

o consumo de energia do setor habitacional (AREAL, 2009). Tal só seria possível através de 

uma política de preços altamente penalizadora de um alto consumo, o que, consequentemente, 

resultaria em graves problemas sociais (AREAL, 2009). 

 

No que respeita ao consumo elétrico, uma habitação média consome cerca de 4000 kWh por 

ano, cuja divisão se encontra representada na Figura 2. 

 

 

FIGURA 2: Repartição dos consumos de eletricidade pelos diferentes usos finais 

 (DGEG, 2004) 

   

Da análise da Figura 2 verifica-se um claro predomínio do frigorífico/combinado nos 

consumos, representando 22% do total. Com uma percentagem de 15% segue-se o 
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aquecimento do ambiente, o qual é seguido pela iluminação, pelo congelador e pelos 

audiovisuais. Com percentagens significativamente mais baixas, apresenta-se o aquecimento 

de águas quentes sanitárias elétrico, a máquina de lavar roupa e, por fim, com valores 

residuais, aparece o arrefecimento do ambiente, a máquina de lavar loiça, o secador de roupa, 

os equipamentos informáticos e o forno.  

 

Após a implementação do Protocolo de Quioto, que veio incitar os países que o assinaram a 

cooperarem entre si no sentido de uma redução das emissões CO2, foram criados novos 

regulamentos na União Europeia, que impõem limites aos consumos energéticos dos edifícios 

e uma classificação por classes energéticas. Em Portugal foi adotada uma regulamentação 

específica que impõe valores mínimos para a qualidade térmica dos edifícios (o Regulamento 

das Características de Comportamento Térmico de Edifícios - RCCTE) e que impõe restrições 

ao uso de soluções de climatização não eficientes. 

  

Pelo cumprimento do RCCTE, consegue-se dotar os edifícios de capacidades que lhe 

conferem um bom desempenho energético, que se reflete primeiro no conforto proporcionado 

aos seus ocupantes e, em segundo, nos seus menores índices de necessidades energéticas. A 

entrada em vigor da regulamentação térmica dos edifícios e a sua atualização foram essenciais 

no sentido de implementar as condições exigidas na construção de edifícios novos e também a 

reabilitação energética do parque habitacional existente, tal como resulta de uma análise 

detalhada de dados publicados pela ADENE (Jardim, 2009). 

 

Tal como nos edifícios novos, também em edifícios já construídos e habitados é possível 

efetuarem-se alterações que visem reduzir o seu consumo energético. Trata-se aqui de uma 

reabilitação energética de edifícios já existentes que tem o propósito de uma melhoria da 

qualidade térmica e racionalização do consumo da energia. O que se pretende é conferir a 

esses edifícios uma eficiência energética semelhante à de um edifício novo. 

 

A redução do consumo de energia é uma das áreas estratégicas de atuação do governo e das 

instâncias internacionais para um aumento da eficiência energética dos edifícios, mas tal só se 

poderá projetar mediante o conhecimento dos sectores consumidores de energia. Na Figura 3, 

estão apresentados os dados relativos ao consumo final de diversos sectores, onde é possível 

observar que o setor dos edifícios de habitação constituiu, em 2009, uma fatia considerável do 

total de energia consumida em Portugal. 
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FIGURA 3: Consumos finais por setores (DGEG, 2009) 

 

A Figura 3 mostra a preponderância do setor dos transportes (38,4%) seguido pelo setor dos 

edifícios (30,5%) e depois pelo setor da indústria (27,5%), representando o setor de edifícios 

de habitação a percentagem de 18.3% do consumo final de energia. 

 

2.2 A construção no âmbito do desenvolvimento sustentável 

É no relatório Brundtland (1987) que surge pela primeira vez a definição de desenvolvimento 

sustentável. Este é definido como o “desenvolvimento que dá resposta às necessidades do 

presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras darem resposta às delas”.  

 

Este é um conceito com relevância prática e efetiva aos mais variados níveis e, para ser 

atingido, carece de um compromisso global que tenha em conta as necessidades humanas 

atuais mas que, por outro lado, não esqueça a necessidade de preservar o legado que será 

deixado às gerações vindouras. Com o desenvolvimento sustentável, o que se pretende 

basicamente é que as atividades que visem o desenvolvimento aos mais variados níveis sejam 

projetadas e realizadas de forma a minimizarem o uso atual e futuro de recursos. Propõe-se 

assim uma racionalização integral, procurando um equilíbrio a nível social, económico e 

ecológico (Brusecke, 1996). 

 

Por sua vez, os resultados provenientes do desenvolvimento sustentável terão que ser 

considerados ecologicamente corretos, economicamente viáveis, socialmente justos e 

culturalmente aceites pela humanidade. A necessidade e importância da sustentabilidade tem-
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se refletido em vários planos, nomeadamente na área da construção. Com efeito, o termo 

construção sustentável foi apresentado pela primeira vez por Kibbert (1994). De acordo com 

Kibbert, e tendo em conta o panorama da construção em relação aos impactos ambientais que 

esta tem, existe uma necessidade de mudança no sentido de se alcançar os resultados 

esperados de sustentabilidade. O maior impacto ambiental dos edifícios é constituído pelo 

consumo prolongado de energia e as prioridades devem focar-se neste ponto. 

 

Com efeito, a indústria da construção está particularmente relacionada com as três dimensões 

de sustentabilidade mencionadas, já que a construção não só tem uma expressiva participação 

no PIB como também é geradora de postos de trabalho e está ainda diretamente relacionada 

com a dimensão ambiental, já que as suas intervenções alteram o meio ambiente.  

 

Em Portugal, o setor da construção caracteriza-se ainda por uma utilização excessiva de 

recursos energéticos, contribuindo expressivamente para a degradação do meio ambiente. 

Durante o ciclo de vida de um edifício deve ser, e é agora mais frequentemente, potenciado o 

desenvolvimento de novas tecnologias com o objetivo de promover soluções sustentáveis na 

construção. Perspetiva-se que, no futuro próximo, a questão se centrará em saber se uma 

determinada construção é ou não sustentável. 

 

A construção tem então vindo a desenvolver soluções de diversas naturezas, que procuram 

integrar o conceito de sustentabilidade nas técnicas aplicadas. Este facto é bastante 

significativo uma vez que recai sobre o setor da construção civil um grau de responsabilidade 

acrescido por originar um considerável número de emissões de gases de efeito de estufa, cerca 

de 30%, associadas ao consumo de energia (Sustentare, 2007).  

 

Pretende-se que o setor da construção seja também um forte impulsionador do 

desenvolvimento da sociedade aos mais variados níveis e que minimize o seu impacto 

ambiental. Apesar disso, a sustentabilidade na construção é muitas vezes esquecida por falta 

de conhecimento do processo e também por estar intrincada ao conceito de soluções pouco 

vantajosas economicamente. Ainda hoje, a questão de construir de forma mais sustentável é 

pouco difundida entre os profissionais da área de construção. Mas, com o trabalho que o meio 

académico tem vindo a desenvolver e com a motivação que representa a redução dos custos 

de energia que foram atingidos recentemente, começa a haver uma maior pressão no sentido 
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de ser estudado mais a fundo o processo e de ser implementada a sustentabilidade de forma 

cada vez mais frequente na realidade da construção. 

 

É premente que todos os envolvidos no processo de conceção, construção e manutenção das 

habitações tenham a sustentabilidade como requisito essencial. Com uma importância cada 

vez maior a vários níveis, inclusive ao nível da construção, a sustentabilidade terá um peso 

cada vez maior no próprio processo de seleção das habitações, pelo que, futuramente, é 

altamente provável que o requisito da sustentabilidade ande a par com o requisito da 

qualidade dos edifícios. 

 

A sustentabilidade na construção tem em conta que o conforto no interior de um edifício está 

intimamente relacionado com aspetos da envolvente do mesmo e que é fundamental atingir, a 

este nível, a eficiência energética. De forma simples, a construção sustentável passa por 

práticas construtivas que aumentem a eficiência dos edifícios no que respeita essencialmente 

ao uso de energia, implicando a utilização de materiais que reduzam não só o consumo 

energético mas também reduzam o impacto negativo no ambiente.  

 

Os projetos são elementos fundamentais na questão da sustentabilidade pois, para que um 

edifício seja sustentável, é necessário que o projeto tenha em conta fatores como a exposição 

solar, a proteção aos vãos envidraçados, a inercia térmica, entre outros. Ao realizar-se o 

projeto de um edifício deve ter-se em conta a escolha de materiais adequados, tendo em vista 

a melhoria do isolamento, nomeadamente no que concerne às janelas, paredes, pavimentos e 

coberturas, mas também aos equipamentos mecânicos, consumidores de energia. Este cuidado 

conduz a uma diminuição da necessidade de climatização do ambiente interior contribuindo, 

assim, para a redução uma poupança energética, mantendo o conforto. Deve ainda ter-se em 

vista a formulação de planos de gestão ambiental durante a própria construção, de forma a 

minimizar os consumos desnecessários. Isto significa que é necessário atender a aspetos que 

vão desde a redução de consumo de energia durante a fase de construção, até à redução dos 

consumos durante a fase de utilização. 

 

Em última análise, o ideal em termos de sustentabilidade na construção seria um aumento da 

implantação dos chamados nearly Zero-Energy Buildings, edifícios que conseguem obter 

níveis quase nulos de consumo de energia e de emissões de dióxido de carbono. A UE 

estabeleceu metas para que, a partir de 2020, todos os edifícios novos sejam já nearly 
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Zero-Energy Buildings e apresentem um balanço energético próximo do zero (ECF,2011). 

Antes de se conseguir chegar ao nível pretendido pelos nearly Zero-Energy Buildings é 

necessário percorrer um percurso do qual faz parte, desde logo, a Utilização Racional da 

Energia (URE), na qual se pretende evitar gastos desnecessários, recorrendo a equipamentos 

apropriados sem que haja prejuízo do bem-estar dos utilizadores, ou seja, garantindo o 

conforto dos ocupantes, podendo-se alcançar a eficiência energética desejada. 

 

2.3 Eficiência energética no processo de construção de edifícios 

Com o desenvolvimento económico-social, aumenta também o consumo de energia. O 

problema é que esse aumento nem sempre se processa de uma forma eficiente e responsável e 

é neste contexto que surge o conceito de eficiência energética, que é entendida como a 

otimização relativa ao consumo de energia (ADENE, 2010). São essencialmente as 

preocupações ambientais, a ameaça do esgotamento das reservas de combustíveis fósseis e a 

pressão dos resultados económicos que fazem com que a eficiência energética seja tida como 

uma das soluções para alcançar um equilíbrio no modelo de consumo atual e para tentar 

combater as alterações climáticas (EDP, 2009).  

 

A eficiência energética refere-se não só a medidas a implementar ou já implementadas mas 

também aos próprios resultados alcançados ao nível de uma melhor utilização da energia. As 

medidas neste sentido estão habitualmente relacionadas com medidas e políticas promotoras 

de uma eficiente gestão energética. No panorama europeu, a eficiência energética tem sido 

vista como a melhor forma de garantir a segurança do fornecimento de energia, de reduzir as 

emissões de dióxido de carbono e ainda de caminhar a passos largos para atingir o objetivo de 

uma redução de 20% no consumo de energia primária até 2020 (EC, 2011). Poderão também 

retirar-se outros benefícios adicionais associados ao desenvolvimento de tecnologias 

energeticamente eficientes, nomeadamente ao nível da criação de oportunidades de emprego e 

de uma dinamização da economia, tornando-a mais inovadora e competitiva.  

 

Na Europa, houve já um significativo progresso no sentido de introduzir a eficiência 

energética nos mais diversos sectores através da implementação de políticas e medidas e para 

lhe dar continuidade surge o Plano de Eficiência Energética de 2011. Este plano surge como 

uma estratégia para acelerar a aplicação de medidas de poupança de energia, instalação de 

sistemas de energias renováveis, entre outras (EC, 2011). Para atingir os objetivos propostos, 
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há ainda um longo caminho a percorrer, principalmente em setores como o dos transportes e o 

da construção. Nos últimos anos, quer os edifícios de serviços quer os edifícios de habitação, 

apresentaram um forte crescimento do consumo sendo a eletricidade o tipo de energia mais 

utilizado nestes setores (EC, 2011). A necessidade de moderar o consumo energético é 

evidenciada pelo crescimento do parque construído em Portugal nos últimos anos, sem os 

adequados critérios de eficiência energética nem de proteção térmica. De facto, os edifícios 

consomem cerca de 40% da energia da Europa e são responsáveis por cerca de 36% das 

emissões de CO2 (EC, 2011).   

 

Em Portugal, quanto ao setor habitacional em particular, o Inquérito ao Consumo de Energia 

no Sector Doméstico (ICESD) de 2010 mostrou que este setor é responsável por 42,6% do 

consumo total de energia elétrica (INE/DGEG, 2010). 

 

De facto, a consciência de que os combustíveis fosseis, dos quais o país é muito dependente, 

são cada vez mais caros e não renováveis, leva a encarar a eficiência energética como uma 

solução que visa a redução do consumo energético sem esquecer o impacto da pegada humana 

no ambiente e para tal, é imprescindível mudar as atitudes relacionadas com o consumo de 

energia.  

 

Existe, atualmente, um programa designado por “Energia Inteligente Europa”, que apoia 

projetos de eficiência energética nos edifícios, criando portais na Internet com as melhores 

práticas para alcançar tal eficiência e orientando ainda arquitetos, engenheiros e designers 

(EC, 2011).  

 

De acordo com o Inquérito ao Consumo de Energia no Setor Doméstico, realizado em 2010 

pelo INE e pela DGEG, tem-se verificado uma mudança no consumo de energia nas 

habitações nos últimos quinze anos, como é possível observar na Figura 4. O consumo total 

de energia foi de 5.762.899 tep em 2010 e o consumo global de energia por alojamento foi de 

1.47 tep, abrangendo também o consumo de energia nos veículos usados no transporte dos 

residentes no alojamento. 

 

É de destacar que, neste estudo, a eletricidade foi a principal fonte de energia, com cerca de 

44% do consumo total. 
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Na Figura 4, aparecem representadas as variações nos valores dos vários tipos de energia 

utilizados nas habitações nas últimas décadas. 

 

 

FIGURA 4: Consumo de energia no alojamento por tipo de energia (1989, 1996 e 2010) 

(INE/DGEG, 2010) 

 

Verifica-se que, no final da década de 80, o predomínio era indiscutivelmente conferido à 

lenha enquanto tipo de energia normalmente utilizado nas habitações, com um total de cerca 

de 1500000 tep e, apesar de este valor ter diminuído na década de 90, para dar algum ênfase à 

eletricidade e ao GPL em garrafa, continuava a representar, em 1996, o tipo de energia mais 

utilizado. No entanto, até 2010, a lenha sofre um significativo decréscimo para menos de 

metade e dá lugar à eletricidade, que assume a posição cimeira nos valores de consumo, 

verificando-se também aqui um aumento da utilização de gás natural, observando-se ainda o 

aumento do consumo de gasóleo de aquecimento, embora em percentagens residuais, e o 

surgimento da energia solar térmica.    

 

A fatura energética dos edifícios pode ser reduzida em 25% mas, para isso, é importante que 

os edifícios sejam construídos de modo a potenciar a redução dos consumos de energia e que 

os equipamentos sejam utilizados convenientemente (EDP, 2008). A diretiva comunitária 

relativa ao desempenho energético dos edifícios veio estabelecer que todos os Estados da 

União Europeia devem ter um sistema de certificação energética para informar o cidadão 

sobre a qualidade térmica dos edifícios, aquando da construção, da venda ou do 
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arrendamento. Assim, entrou em vigor em Portugal, desde 1 de Janeiro de 2009, a 

obrigatoriedade de apresentação de um certificado de eficiência energética, no ato de compra, 

venda ou aluguer de edifícios (novos e existentes).  

 

A certificação energética vem permitir aos futuros utilizadores obter informação sobre os 

consumos de energia potenciais dos seus consumos reais ou aferidos para padrões de 

utilização típicos. Ora, nas habitações, a certificação energética pretende classificar cada 

edifício de nível “A+” (mais eficiente) a “G” (menos eficiente) e informar os proprietários, 

compradores ou arrendatários, quanto à sua eficiência energética e consumos de energia 

esperados na sua utilização. O certificado para edifícios residenciais é válido por 10 anos. 

Para além do mais, existem vantagens fiscais associadas à certificação energética de edifícios: 

um edifício/habitação bem classificado (com A ou A+) obterá benefícios fiscais em sede de 

IRS, nomeadamente, uma dedução majorada em 10% no crédito à habitação. Também no 

caso do proprietário do edifício incluir energias renováveis entre as medidas para promover a 

eficiência energética, 30% desse valor será dedutível à coleta em termos de IRS (Portal do 

Ambiente e do Cidadão, 2012). 

 

No que se refere à questão energética, a poupança de energia, que pressupõe simultaneamente 

uma redução do impacto ambiental, deverá ter em linha de conta duas perspetivas: a 

diminuição das necessidades de consumo, obtida pela conjugação de fatores como construir 

com uma massa térmica forte, assegurar a proteção solar e o isolamento térmico e aumentar a 

exposição solar e o desempenho energético de equipamentos e sistemas. Numa outra 

perspetiva, será necessário assegurar o recurso a fontes de energia renováveis. Os edifícios 

devem ainda beneficiar da iluminação natural, da ventilação natural e conseguindo uma 

correta implantação de sistemas de produção de energia através de fontes renováveis. 

 

Logo na fase de construção, existem diversos fatores que podem ser tidos em conta de forma a 

alcançar uma diminuição dos consumos e uma maior eficiência energética dos edifícios. Se o 

projeto do edifício for concebido de forma a tirar proveito das condições climáticas, da 

orientação solar e se forem utilizadas técnicas de construção e materiais adequados, é 

efetivamente possível diminuir os gastos energéticos com a iluminação e com o sistema de 

climatização.   

 

 



Caraterização dos consumos energéticos em edifícios de habitação visando a sua redução  

 

20 

 

 

2.3.1 Zona climática 

Os edifícios residenciais serão energeticamente eficientes quando, estando implantados num 

determinado ambiente, consigam minimizar os fatores desfavoráveis e tirar partido de todos 

os recursos naturais que favoreçam o conforto dos ocupantes. 

 

É, portanto, de indiscutível importância, ao nível do comportamento energético, a Zona 

Climática onde se situa o edifício, verificando-se também a importância da inércia térmica 

desse mesmo edifício, isto é, a transferência de calor e a sua capacidade térmica volumétrica.  

 

A influência da inércia sobre determinado edifício verifica-se não só no Inverno como 

também no Verão. Ora, no Inverno tal influência relaciona-se com os ganhos solares, já no 

Verão é associada à absorção dos picos de temperatura (RCCTE, 2006).  

 

Um edifício que tenha sido projetado e construído sem ter em conta as condições climatéricas 

do local não poderá ser considerado um edifício eficiente na utilização de energia para 

proporcionar conforto aos seus ocupantes. 

 

Na Figura 5 são representadas as necessidades energéticas de acordo com a intensidade da 

inércia em função do nível de isolamento dos elementos. 

 

 

FIGURA 5: Influência do tipo de inércia nas necessidades energéticas do edifício, em função 

do nível de isolamento dos elementos (SILVA e ALMEIDA, 2003) 
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Do que se pode aferir da Figura 5, um edifício com uma inércia forte é aquele que apresenta 

necessidades energéticas mais baixas, sempre inferiores a sensivelmente 28KWh/m
2 

por ano. 

Já um edifício com uma inércia fraca apresenta sempre necessidades superiores a cerca de 27 

KWh/m
2 

por ano. Também a espessura do isolamento tem um importante papel no aumento 

da inércia e na consequente redução dos consumos necessários, sendo que a máxima 

espessura apresentada, de 100 mm, apresenta sempre valores significativamente mais baixos 

de necessidade energética do que as restantes, especialmente no que respeita a espessuras que 

vão apenas dos 20 mm aos 40 mm. Já a diferença da energia necessária, tendo em conta 

espessuras do isolamento de 100 mm para as espessuras de 60 mm e 80 mm, não se revela 

muito significativa.  

 

Em Portugal, o Verão e o Inverno são, em geral, bem definidos, e é necessário ter também as 

condições meteorológicas bem presentes, de forma a conseguir alcançar um melhor equilíbrio 

de eficiência da energia solar. 

 

A realidade climática de Portugal carateriza-se por um clima temperado, distinguindo-se 

apenas o clima da faixa litoral, que é temperado-ameno, do clima existente no interior, que é 

temperado-frio. O primeiro representa um quadro de temperaturas amenas durante todo ano e 

o segundo uma baixa humidade relativa, elevadas amplitudes térmicas diurnas e invernos 

mais frios.  

 

Num clima temperado-ameno, ao projetar-se com cuidado os edifícios, pode até nem existir a 

necessidade de usar sistemas de arrefecimento/aquecimento auxiliares. Deve optar-se por 

soluções de construção de elevada inercia térmica, ter-se em atenção a envolvente para uma 

captação da luz solar durante o inverno e ter-se em atenção a proteção dos envidraçados 

durante o verão, sendo mais vantajosa a criação de envidraçados nas fachadas direcionadas 

para sul, sendo nestas fachadas que deverão estar situados os espaços interiores mais 

utilizados.  

 

Num clima temperado-frio, soluções com elevada inercia térmica terão ainda mais 

importância do que nas zonas acima descritas, uma vez que as amplitudes térmicas diárias são 

mais elevadas. De grande importância são também as questões de isolamento térmico, pelo 

que este se deve reforçar em zonas de potenciais pontes térmicas. Podem aqui ser necessários 
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sistemas de aquecimento auxiliar, devendo optar-se por sistemas que utilizem energias 

renováveis. 

 

O país encontra-se dividido em três zonas climáticas de Inverno e Verão representadas na 

Figura 6.  

 

 

FIGURA 6: Zonas climáticas de Inverno e Verão (RCCTE, 2006) 

 

As zonas classificadas como I1 são locais que não têm tão elevadas necessidades de 

aquecimento no Inverno ao passo que as zonas V3 são as que têm necessidades mais elevadas, 

mas, da mesma forma, as zonas V3 serão as zonas que terão maiores necessidades de 

arrefecimento no verão, face às zonas V1. As exigências térmicas nos edifícios aumentarão 

consoante a severidade do clima. 

 

Os elementos climáticos que mais influência exercem sobre os edifícios são a temperatura do 

ar exterior e a radiação solar. A temperatura do ar permite estabelecer as trocas de calor entre 

o interior e o exterior da habitação, sendo que no Inverno se observam perdas térmicas do 

interior para o exterior, já que a temperatura do ar é baixa, contrariamente ao que acontece no 

Verão, no qual as temperaturas mais elevadas do exterior provocam a entrada indesejada de 

calor para o interior das habitações. Por sua vez, a radiação solar constitui uma fonte de calor 

importante no Inverno, já que contribui para o aumento da temperatura nas habitações, 
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acontecendo o oposto no Verão, constituindo uma fonte de calor a evitar. É então possível 

conceber edifícios que tirem o maior proveito da trajetória do sol e que façam o maior 

aproveitamento possível do mesmo.  

 

Para uma noção mais concreta de como um edifício poderá responder no Verão e no Inverno, 

será essencial atender-se a dois fatores fundamentais, que passam não só pela forma do 

edifício mas, sobretudo, pela sua orientação solar (EnerBuild, 2008). 

 

A utilização de materiais densos e pesados, tais como pedras e tijolos maciços, farão com que 

o edifício apresente uma inércia forte. Por exemplo, um edifício de paredes pesadas apresenta 

uma elevada capacidade térmica, contrariando os picos climáticos exteriores.  

 

Quando um edifício é desenvolvido com sombreamentos mal projetados ou mal estruturados e 

com uma fraca qualidade térmica da envolvente, causando situações bastante desconfortáveis 

para os ocupantes, tais como condensações superficiais, oscilações da temperatura ambiente e 

insuficiência das soluções de proteção solar dos vãos envidraçados. 

 

Em complemento com a escolha da zona climática e dos materiais a utilizar, a habitação deve 

providenciar conforto, o que poderá ser alcançado através de uma construção com bom 

isolamento, favorecida por uma ventilação que equilibre a temperatura, a humidade e os 

odores. Em suma, é essencial que exista interação entre a casa e o ambiente exterior ou seja, 

que a casa apresente uma capacidade adequada para acumular, absorver ou evitar ganhos e 

perdas no Verão e no Inverno. 

 

2.3.2 Orientação do edifício 

Como fonte natural de luz, o sol deverá ser aproveitado na construção do edifício pelo que 

terá de ser um fator primordial a ter em conta. É assim essencial atender à orientação do 

edifício, visto que esta condicionará de forma incontornável a exposição solar a que aquele 

fica e submetido. Normalmente, é mais conveniente que a exposição solar das superfícies a 

Este e Oeste seja reduzida, pois, principalmente durante o Verão, estas duas orientações são 

bastante irradiadas e tal entrada de radiação é muito difícil de controlar, já que se faz quase 

perpendicularmente às janelas. 
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Para diminuir as perdas de energia no Inverno, é aconselhável reduzir as paredes e janelas 

viradas para Norte e aumentar as que estão orientadas para Sul, já que, mesmo durante o 

Verão é mais fácil de as proteger da luz solar, tendo sempre em atenção as assimetrias de 

radiação nos compartimentos quando se aumenta as aberturas orientados a Sul. 

 

Da Figura 7, verifica-se que é mais proveitoso que o edifício tenha a sua maior fachada virada 

para Sul, de forma a que receba o máximo de energia possível embora munido de sistemas de 

sombreamento que evitem o sobreaquecimento no Verão. Para além da fachada, é ainda 

necessário ter em conta a seleção do local onde se vão situar os diferentes compartimentos da 

habitação, consoante a sua função. Assim sendo, o lado norte da casa deve ser reservado a 

casas de banho, arrumos ou outras divisões que precisem de poucas aberturas já que é nesta 

orientação que se verificam grandes perdas térmicas, através dos vidros, durante o Inverno. 

 

 

FIGURA 7: Influência da forma nas necessidades energéticas em função da orientação 

(SILVA e ALMEIDA, 2003) 

 

Da análise da Figura 7, verifica-se que o edifício cuja maior fachada esteja orientada a Sul 

será mais eficiente em termos energéticos, representando C1, C2 e C3 configurações 

diferentes de edifícios, como é apresentado na Figura 8. 

 

Em relação à orientação Nordeste/Sudoeste a diferença não é tão significativa, mas em 

comparação com a orientação Este/Oeste as necessidades energéticas anuais são praticamente 

o dobro. Verifica-se também na Figura 7, que as necessidades de arrefecimento são bastante 

inferiores às necessidades de aquecimento, devido ao clima mais agressivo no Inverno. 
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FIGURA 8: Configurações dos edifícios C1, C2, C3 (SILVA e ALMEIDA, 2003) 

 

Dependendo da orientação do edifício, é também importante a consideração de fatores como 

os sistemas de sombreamento e o isolamento térmico da envolvente. Finalmente, também a 

idade do alojamento pode influir no consumo energético, já que os edifícios mais antigos 

acarretam maiores perdas de energia, devido ao menor isolamento térmico ou até à sua 

inexistência, o que terá que ser levado em conta quando se analisam os consumos de energia. 

Daqui se retira a importância da intervenção urgente no âmbito da reabilitação de edifícios, no 

sentido de reduzir o consumo de energia primária (ALMEIDA et al., 2010). 

 

Quer se trate de edifícios novos ou de edifícios já existentes, o que se pretende é fazer a 

apologia de uma escolha criteriosa dos elementos construtivos, ao nível do isolamento das 

fachadas e das coberturas e da substituição dos envidraçados (medida energeticamente 

sustentável), de forma a alcançar um resultado mais eficiente. Nos edifícios novos, é 

atualmente obrigatória a instalação de painéis solares para o aquecimento das águas sanitárias. 

Isto denota um esforço no sentido de uma maior eficiência na construção e a realidade é que, 

só promovendo a utilização de energias renováveis e novas tecnologias energéticas mais 

eficientes, se conseguirá obter uma diminuição da dependência energética nacional, bem 

como uma diminuição do impacto ambiental associado ao consumo de energia nos edifícios, 

começando desde logo pelo processo da sua construção (MEID, 2008).  
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2.3.3 Elementos da envolvente 

As condições de conforto proporcionadas por uma habitação dependem de uma série de 

fatores que incluem as caraterísticas de construção dos edifícios. Assim, é essencial proceder 

a uma avaliação precisa destas caraterísticas para avaliar as linhas de ação que podem levar a 

uma melhoria significativa do ambiente interior e conforto na habitação e a menores custos na 

utilização da energia. Tal é compreensível se se pensar que, só por falta de isolamento, se 

perde, através das paredes e pavimento, cerca de 60% da energia utilizada durante o Inverno 

(Caixiave, 2012).  

 

Assim sendo, as caraterísticas arquitetónicas e construtivas dos edifícios têm uma influência 

indiscutível nas condições de conforto. É necessário que exista uma interação entre o edifício 

e o ambiente exterior, já que este último pode exercer uma influência determinante nas 

condições de conforto no interior. Os materiais e sistemas construtivos utilizados na 

envolvente são assim essenciais para harmonizar os ganhos e perdas de forma a acumular ou 

absorver energia.  

 

 Na compra de uma habitação, a consideração dos fatores que de seguida são apresentados 

fornece uma informação muito importante para que possam escolher de forma informada, 

percebendo quais os custos futuros em energia da habitação. 

 

2.3.3.1 Paredes 

Existem diversos materiais que podem ser utilizados nas soluções construtivas de paredes 

como betão, blocos de betão, pedra, tijolo, materiais de isolamento, etc. 

 

 A escolha de cada um destes materiais e quantidades será condicionada pelo clima da zona 

em questão, pelo isolamento pretendido e pelas restrições de construção. Regra geral, os 

materiais de isolamento, são porosos e de baixa densidade. São exemplos disso: o poliestireno 

expandido (EPS), o poliestireno exturdido (XPS), a espuma de poliuretano (PUR), o 

aglomerado de cortiça (ICB) e a lã mineral (MW). 
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Existem três tipos de paredes: exteriores, interiores e divisórias, sendo as primeiras as mais 

importantes na questão do isolamento térmico, já que são estas que fazem parte da envolvente 

exterior e que funcionam como uma barreira de separação de ambientes com temperaturas 

significativamente diferentes.  

 

A aplicação destes materiais pode fazer-se de várias formas: espuma, placas compactadas, 

tapetes ou placas de feltro. Estes materiais podem ser apensos à parte exterior da parede, à 

parte interior ou ainda colocados na caixa-de-ar. Se colocado na parte exterior, o isolamento, 

além de proporcionar um ambiente mais confortável no interior do edifício, corrige pontes 

térmicas e evitará a ocorrência de condensação superficial que poderá conduzir à formação de 

bolores no interior. Isto fará com que a degradação física seja mais lenta e conservará o 

edifício em melhor estado. Os sistemas de isolamento pelo exterior mais utilizados são o 

sistema ETICS e as fachadas ventiladas (Abreu e Corvacho, 2010). 

 

A aplicação na parte interior não traz ganhos significativos, nomeadamente ao não aproveitar 

a inércia térmica das paredes. Se utilizado na caixa-de-ar, método mais usado atualmente em 

construção, e se o isolamento for introduzido de forma injetada, deverá ter-se em conta a 

quantidade pois, ao secar, aumenta de volume, originando uma força nos panos da parede. Em 

termos de ganhos energéticos, este situa-se no nível intermédio em relação aos abordados 

anteriormente. 

 

2.3.3.2 Pavimentos 

Os pavimentos em contato com o exterior e com espaços não úteis necessitam de isolamento 

térmico. O uso de um material de bom isolamento térmico proporciona uma correção das 

pontes térmicas e a sua execução deve ter em conta o tempo de duração e uma capacidade de 

resistência aos choques acidentais. 

 

2.3.3.3 Coberturas 

As coberturas são as superfícies da envolvente que maior importância têm para as perdas ou 

ganhos de calor num edifício (ADENE, 2008). Por se tratar de uma das medidas mais simples 

e menos dispendiosa, face aos benefícios imediatos em termos da diminuição das 
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necessidades energéticas, o isolamento térmico de uma cobertura é considerado uma 

intervenção de eficiência energética prioritária (ADENE, 2008). 

 

Em coberturas inclinadas, com laje de esteira horizontal, o isolamento térmico deve ser 

colocado sobre esta laje. No caso de telhados sem laje de esteira horizontal, o isolamento 

térmico deve ser aplicado sob a estrutura de fixação das telhas. No caso do isolamento pelo 

interior, o material isolante é colocado sob a estrutura do telhado inclinado e plano, no caso 

dos tetos falsos, por exemplo. 

 

Em coberturas horizontais, a solução de cobertura invertida é a mais aconselhada (ADENE, 

2004). O isolamento térmico sob a forma de placas é aplicado sobre a impermeabilização da 

laje e protegido superiormente pela aplicação de uma proteção pesada. Esta solução permite 

aumentar a vida útil da impermeabilização ao protegê-la de amplitudes térmicas 

significativas.  

 

2.3.3.4 Envidraçados 

As superfícies envidraçadas são áreas com bastante importância para a eficiência energética e 

para o conforto térmico dos edifícios. As perdas de calor originadas pelos envidraçados estão, 

aliás, na origem de cerca de 25 a 30% das necessidades de aquecimento dos edifícios (EC, 

2008). 

 

Quando é projetado um pano envidraçado deve-se aumentar a captação dos ganhos solares de 

inverno e garantir uma proteção eficiente da radiação solar e durante o Verão. Caso algum 

destes fatores não seja tido em conta, as perdas ou ganhos de calor provocadas pela sua 

ineficiência representarão um aumento das necessidades de aquecimento. 

 

Normalmente, no Inverno, os painéis envidraçados conduzem a perdas de calor e no Verão 

levam ao sobreaquecimento, dependendo da orientação. Atualmente, é possível conseguir a 

proteção solar no Verão e obtenção de aquecimento no Inverno utilizando sistemas simples de 

proteção de janelas, que se revestem de uma importância crucial ao nível da eficiência 

energética. 
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A orientação dos vãos envidraçados é determinante na escolha do tipo de vidro pelo que os 

envidraçados orientados a Norte devem evitar perdas de calor e os direcionados para Sul 

devem diminuir a entrada de radiação solar 

 

Apesar de existirem vidros com desempenho térmico superior ao do vidro duplo comum, este 

último consegue reduzir quase para metade as perdas de calor em relação aos vidros simples. 

Tal fenómeno de redução de perdas ocorre no espaço entre os dois vidros e, em regra, quanto 

maior for este espaço, maior é a capacidade de isolamento do vidro duplo. De forma a 

alcançar uma maior diminuição de perdas de calor pode também proceder-se à calafetagem 

usando tiras vedantes das janelas ou silicone nas fendas e frinchas. 

 

Quanto à caixilharia, existem diversos materiais e alguns são energeticamente mais eficientes 

do que outros, reduzindo as trocas térmicas, tais como as caixilharias de madeira e de 

policloreto de vinilo (PVC). Por sua vez, o uso da caixilharia de alumínio pode ser adequado 

se esta for dotada de corte térmico, caso contrário o calor que é transferido poderá levar ao 

aparecimento de condensações, para além de trocas térmicas mais elevadas (VIEGAS, CRUZ, 

2010). 

 

Na Figura 9 está representada a eficiência energética dos vários tipos de envidraçados, 

atendendo também ao tipo de caixilharia usada. 

 

 

FIGURA 9: Avaliação da eficiência energética dos diversos tipos de envidraçados, em função 

do tipo de caixilharia (SILVA e ALMEIDA, 2003) 
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Verifica-se que existem grandes alterações ao nível das exigências energéticas comparando 

não só a utilização de diferentes tipos de envidraçados, mas também o tipo de caixilharia. 

Assim, quer se trate de um envidraçado simples, duplo com várias espessuras, ou triplo, 

quando a caixilharia for concebida com metal com má estanquidade, tal refletir-se-á em 

necessidades energéticas mais elevadas. Por sua vez, a caixilharia feita de madeira com boa 

estanquidade representa o valor mais baixo de necessidades energéticas, sendo 

significativamente mais vantajosa do que o metal de boa estanquidade. Em relação a este 

último, mesmo a caixilharia com madeira de má estanquidade revela necessidades energéticas 

mais baixas do que a caixilharia em metal, independentemente de estar em causa um 

envidraçado simples, duplo com várias espessuras ou triplo. 

 

Nas caixas de estores deverá optar-se por introduzir material isolante de forma a impedir 

perdas de energia. Os envidraçados estão diretamente relacionados com o exterior, logo estes 

devem ser munidos de uma proteção exterior, permitindo assim ao utilizador controlar os 

ganhos solares e as trocas energéticas com o exterior. 

 

Na Figura 10, está representada a eficiência relativa dos vários sombreadores em função da 

sua localização (interior e exterior), e em função da sua cor (clara, média ou escura). 

 

 

FIGURA 10: Influência dos dispositivos de sombreamento, em função da cor (proteção 

exterior, interior e vidro duplo) (SILVA e ALMEIDA, 2003) 

 

Na Figura 10, é possível visualizar reduções de cerca de 70% nas necessidades energéticas de 

arrefecimento quando os sombreadores são colocados pelo exterior. Pode também verificar-se 
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que, com sombreadores de cor clara, é possível obter reduções superiores a 35% nas 

necessidades de arrefecimento comparando com sombreadores de cor escura. 

 

Questões como o sombreamento e oclusão dos envidraçados têm aqui um grande relevo visto 

que permitem que haja um controle da quantidade de radiação solar que atinge os espaços 

interiores e reduzem as perdas quando permitem uma boa oclusão e uma otimização do 

desempenho energético. 

 

As janelas orientadas a Nascente, Poente e Sul contribuem para o sobreaquecimento no 

Verão, devendo, assim, ser dotadas de sistemas de sombreamento, impedindo a incidência dos 

raios solares quando estes não são desejados. As superfícies envidraçadas orientadas a Sul 

deverão rondar os 30% da superfície total. Quando este valor é ultrapassado, os ganhos no 

Inverno não são significativos em relação ao aquecimento que haverá no Verão e, quando a 

percentagem é relativamente mais baixa do que os 30%, o edifício terá gastos energéticos 

acrescidos, com a utilização de iluminação artificial e com o aquecimento no Inverno 

(Sirgado, 2010). 

 

2.4. Utilização de edifícios 

O percurso a percorrer no sentido da eficiência energética passa não só pela forma como são 

projetados e concebidos os edifícios mas também pela forma como são utilizados. Neste 

sentido, é essencial a adoção de comportamentos que, embora de uma simplicidade 

perfeitamente enquadrável no dia-a-dia de qualquer cidadão, são de indiscutível relevância, já 

que não só mantêm o conforto doméstico como também conseguem fazer com que se 

alcancem, a longo prazo, benefícios tanto a nível económico como ambiental. Trata-se assim 

da adoção de atitudes e iniciativas relacionadas com a utilização racional dos 

eletrodomésticos, da iluminação e dos diferentes sistemas de climatização do ambiente e das 

águas quentes sanitárias. 

 

Na Figura 11 está representado o modo como o consumo de energia se distribui nas 

habitações em função dos diferentes tipos de uso. 
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FIGURA 11: Distribuição do consumo de energia no alojamento por tipo de uso em 2010 

(INE/DGEG, 2010) 

 

Observa-se que o consumo de energia é liderado pelo setor da cozinha, que apresentou o 

maior peso, cerca de 36,9% do consumo global, embora seguido, em valores semelhantes, 

pelo aquecimento de águas sanitárias, com cerca de 31,3%. A estes, segue-se o consumo 

relativo a equipamentos elétricos (16,3%), correspondente a cerca de metade dos anteriores e, 

de seguida, o aquecimento do ambiente, correspondente a 8% do consumo global, e 

iluminação que tem, por sua vez, um valor de 6,7%. A energia consumida no arrefecimento 

do ambiente apresenta ainda uma reduzida expressão em 2010 (0,8%) (INE/DGEG, 2010).  

 

Na Figura 12 é possível constatar que o consumo de energia no setor doméstico registou, até 

ao ano de 2005, uma forte subida, estabilizando nos anos seguintes com a introdução de novas 

políticas, quer a nível de construção de edifícios, quer na eficiência dos equipamentos 

habitualmente utilizados. 

 

O peso, em percentagem, do setor doméstico no consumo final de energia teve uma queda 

reduzida até ao ano 2001, estabilizando nos anos seguintes devido a vários fatores, tais como 

a utilização de equipamentos mais eficientemente energéticos. 
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Figura 18 - Consumo no setor doméstico(tep) e peso (%) do consumo do setordomé 

 

 

Para a redução do consumo energético é então necessário avaliar dois níveis durante a vida 

útil do edifício: numa primeira fase e mais importante, a fase de construção ou a reabilitação 

do edifício e, numa segunda fase, a escolha dos sistemas energéticos e equipamentos que são 

utilizados num edifício tais como, sistemas de climatização, eletrodomésticos e respetivo 

funcionamento em modo de espera (stand-by), produção de águas quentes sanitárias e 

iluminação (AREAL, 2009). A respeito deste último nível, a verdade é que o consumo no 

setor de edifícios de habitação em Portugal tem vindo a sofrer um crescimento no consumo 

energético, precisamente devido ao aumento da aquisição de equipamentos consumidores de 

energia (ADENE, 2010). 

 

2.4.1 Iluminação 

A iluminação no setor de edifícios de habitação pode ser um fator bastante importante para a 

redução dos consumos energéticos pois pode chegar aos 25% do consumo de energia num 

edifício (CEEETA, 2006). 

 

Para alcançar os níveis de iluminação adequados de um espaço é necessário conhecer quais as 

suas caraterísticas, qual a finalidade pretendida para o mesmo e quais as fontes de iluminação 

disponíveis. 

 FIGURA 12: Consumo no setor doméstico (tep) e peso (%) do consumo do setor doméstico 

no consumo final de energia (1986-2009) (INE/DGGE,2010) 
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Com vista a uma redução energética, deve tirar-se o máximo partido da iluminação natural 

(luz solar), embora seja necessário utilizar iluminação artificial (lâmpadas) quando aquela não 

é suficiente ou é inexistente.  

 

No setor residencial, a iluminação artificial é fornecida através de lâmpadas, que são 

mecanismos eletrónicos que transformam a energia elétrica em radiação, onde parte da 

radiação é luz. 

 

Dentro deste setor, são utilizados com mais frequência dois grandes tipos de lâmpadas: as 

fluorescentes e as incandescentes. As últimas, apesar de não produzirem ruído nem 

interferências magnéticas e de serem as de custo menor, têm como inconvenientes o facto de 

apresentarem um gasto energético superior ao das fluorescentes e o facto de terem um 

reduzido tempo de vida útil, de cerca de 1000 horas (DGEG, 2007). Do total de energia que as 

lâmpadas incandescentes consomem, só 5 a 10% se transforma em energia luminosa o que 

representa custos de operação mais elevados (MATEUS, 2004). 

 

Existem estudos que demostram ser possível obter-se poupanças de energia de cerca de 35%, 

com um período de retorno de apenas 4,7 anos através da substituição de lâmpadas 

incandescentes por lâmpadas economizadoras (AUDIM et al., 1997). 

 

As lâmpadas incandescentes, por terem consumos energéticos elevados, evoluíram para as de 

halogéneo, com uma eficiência luminosa ligeiramente superior e com índices de restituição da 

cor elevados, próximos da luz natural (DGGE, 2004). Apesar de serem mais caras do que as 

lâmpadas incandescentes, as lâmpadas de halogéneo têm maior durabilidade. 

 

As lâmpadas fluorescentes são uma opção energeticamente eficiente pois produzem a mesma 

luz do que uma lâmpada incandescente, mas consomem até menos 80% de eletricidade do que 

aquelas para a mesma emissão luminosa e têm uma duração entre 8 a 10 vezes superior 

(ADENE, 2009). 

 

As lâmpadas fluorescentes compactas (LFC) têm um custo superior às incandescentes mas a 

sua poupança energética permite amortizar esse investimento durante o seu tempo de vida 



Caraterização dos consumos energéticos em edifícios de habitação visando a sua redução  

 

35 

 

útil, entre 8.000 e 10.000 horas. A poupança energética poderá chegar mesmo aos 80% 

quando comparadas com as incandescentes (ADENE, 2009). 

 

Visto que a sociedade se encontra em constante evolução, também os sistemas de iluminação 

artificial progridem. Já se encontra no mercado uma tecnologia com características 

energeticamente mais eficientes do que as referidas anteriormente. As lâmpadas de díodo 

emissor de luz (LED) apresentam vantagens pois têm uma durabilidade superior às lâmpadas 

florescentes compactas (LFC), têm um tempo de vida útil de 35 000 horas, conseguem o 

máximo de incandescência logo ao ligar e têm um consumo energético inferior, podendo 

conduzir a poupanças energéticas. Como desvantagens têm o custo superior, e também a falta 

de difusão da luz em alguns modelos (Luz direcional) (BTP, 2010).  

 

No entanto, têm já grande destaque no mercado atual e, pelas suas vantagens, apresentam 

cada vez mais adeptos. O aspeto que mais diferencia estas das lâmpadas incandescentes é o 

consumo de energia, sendo que estas últimas permitem que apenas 10% da energia consumida 

se transforme em energia luminosa, transformando se os 90% em energia térmica. Já as 

lâmpadas LED, para além da sua elevada durabilidade (podem chegar até 100 anos), têm um 

consumo de apenas 2 W comparativamente aos 50 W que consome uma incandescente 

(Chainlight, 2011). 

 

Na Figura 13, apresenta-se a percentagem dos vários tipos de lâmpadas utilizadas nas 

habitações em Portugal. 

 

 

FIGURA 13: Tipo de lâmpada utilizada por número de alojamentos (INE/DGEG, 2010) 
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Na Figura 13, destaca-se a utilização de lâmpadas incandescentes, com uma percentagem de 

80,9%, imediatamente seguida pelas lâmpadas fluorescentes tubulares ou compactas com um 

valor apenas 3% inferior às primeiras. As lâmpadas economizadoras revelam já valores 

significativos, de quase 70%, apresentando estas uma diferença expressiva face às lâmpadas 

de halogéneo, que representam somente 22,4% do total. Quanto à tecnologia LED, este tipo 

de lâmpadas apresenta ainda um número residual, que corresponde a apenas 3,2% dos 

alojamentos.  

 

O tipo de lâmpada deve ser escolhida consoante o espaço em que será utilizada a iluminação 

artificial. Desta forma, deverão utilizar-se lâmpadas fluorescentes ou LED onde se necessite 

de iluminação por longos períodos de tempo, como é o caso da cozinha. Já que a maior parte 

das lâmpadas fluorescentes necessitam de cerca de 1 minuto para alcançar o seu brilho 

máximo, estas não devem ser utilizadas em espaços onde se precise de luz de imediato. Nos 

locais onde se precise de luz por períodos curtos ou que sejam pouco utilizados as mais 

adequadas são as incandescentes. Também a potência elétrica das lâmpadas deve ser ajustada 

às necessidades de iluminação, para além de que será mais eficiente a existência de diferentes 

circuitos de iluminação em cada compartimento, que são controlados através de interruptores 

independentes, permitindo escolher a quantidade de lâmpadas que se pretende acender.  

 

Outra solução vantajosa será a utilização de interruptores inteligentes com temporizadores em 

certos espaços interiores ou exteriores, que, por terem um sensor de movimentos, se adequam 

a locais pouco utilizados ou utilizados por breves períodos de tempo, embora não se possa 

esquecer que este tipo de interruptores têm um consumo considerável de energia contínuo, 

que pode ascender a 10 W (MATEUS, 2004). 

 

2.4.2 Eletrodomésticos 

Os eletrodomésticos são equipamentos mecânicos indispensáveis no setor de edifícios de 

habitação. É habitual que, numa habitação, haja uma grande variedade de eletrodomésticos: 

máquinas de lavar roupa e loiça, fogão, frigorífico e arca congeladora, aspirador, ferro de 

engomar, torradeira, picadora, liquidificadora, máquina de café, batedeira, equipamento 

informático como é o caso do Computador pessoal (PC) e da impressora, equipamento de som 

e vídeo (leitor/gravador de cassetes, leitor/gravador de Disco compacto (CD) e Disco versátil 

digital (DVD)), televisão, etc. Qualquer equipamento utilizado no dia-a-dia converte a energia 
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que recebe noutras formas de energia. Porém, nem toda a energia transferida é utilizada na 

realização da tarefa para a qual foi concebido o equipamento. Na verdade, grande parte dessa 

energia perde-se quando os equipamentos não são utilizados da forma mais adequada e a este 

fenómeno junta-se o facto de se desperdiçar muita energia. 

 

É então de elevada importância ter uma visão criteriosa, do ponto de vista da eficiência 

energética, na aquisição de qualquer um dos equipamentos referidos anteriormente e também 

ter sensibilidade em relação às atitudes de consumo (CEEETA, 2007). O consumo destes 

eletrodomésticos é muito variável, depende do tempo de utilização e da sua potência. Os mais 

significativos a nível de consumos energéticos são os que têm um tempo de utilização maior, 

como os frigoríficos ou congeladores (ECOCASA, 2011). Os eletrodomésticos que 

apresentam consumos menos preocupantes são aqueles que funcionam num pequeno período 

de tempo, como por exemplo os auxiliares de cozinha tais como picadoras, varinhas mágicas, 

etc.  

 

Na Figura 14, apresenta-se a taxa de penetração de vários equipamentos nas habitações 

portuguesas. 

 

 

FIGURA 14: Taxas de posse dos equipamentos (DGEG, 2004) 

 

Na análise da Figura 14, observa-se o predomínio do frigorífico/combinado, dos audiovisuais 

e da iluminação, com uma percentagem de 100%, seguidos pela máquina de lavar roupa e 

pelo aquecimento do ambiente. A máquina de loiça, a informática e o forno elétrico têm 
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percentagens mais baixas, de cerca de 30%. Com as percentagens mais reduzidas, 

apresentam-se a máquina de secar roupa, os equipamentos de arrefecimento do ambiente e os 

sistemas de águas quentes sanitárias elétricos. 

 

Todos os equipamentos mencionados são agora etiquetados com informação de caráter 

energético baseada no chamado “ Nível mínimo Standard”. Este sistema trata-se de um 

instrumento de caráter público e obrigatório que tem por objetivo eliminar do mercado os 

equipamentos menos eficientes, sendo já aplicado a frigoríficos, congeladores e balastros para 

lâmpadas fluorescentes (DGEG, 2004). 

 

Grande parte dos eletrodomésticos são equipados com o modo de espera (stand-by) sendo, por 

isso, importante contabilizar também estes consumos. Apesar de ser uma opção confortável 

para o utilizador, traz consigo um gasto energético que é, no entanto, passível de redução 

devido ao facto de ser desnecessário, como será referenciado posteriormente. É importante, a 

este propósito, ter em conta que cada cidadão pode e deve desempenhar uma importante 

função de poupança de energia na sua casa, adotando medidas simples e diárias, tanto ao nível 

da utilização inteligente de sistemas e eletrodomésticos que consomem energia, como da 

seleção dos equipamentos, tendo em consideração a informação presente na etiqueta de 

consumo de energia. 

 

2.4.2.1 Equipamentos de produção de frio doméstico 

Frigoríficos, congeladores e combinados são responsáveis por cerca de 30% do consumo total 

da energia elétrica no sector doméstico, sendo os equipamentos mais consumidores devido à 

sua alta taxa de utilização, já que estão presentes na totalidade das habitações no país. De 

forma a conservarem os alimentos a uma temperatura relativamente constante, é transferido 

calor do interior destes equipamentos para o seu exterior. 

 

O frigorífico é, em geral, mantido a 5ºC ao passo que o compartimento de congelação é 

mantido a uma temperatura que, normalmente, vai dos -6ºC aos -18ºC. Quanto maior for o 

volume deste equipamento, maior será o seu consumo energético, daí que o seu tamanho se 

deva adequar às necessidades que visa satisfazer. O seu funcionamento é feito por ciclos nos 

quais uma parte do ciclo corresponde ao funcionamento à potência nominal e outra parte à 

paragem do compressor, como se pode verificar na Figura 15. 
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FIGURA 15: Perfil de funcionamento de um combinado (DGEG, 2004) 

 

Como é possível inferir da Figura 15, o funcionamento de um combinado apresenta-se de 

forma cíclica em relação à potência de que necessita, verificando-se que, em determinadas 

horas, ocorrem picos de potência. 

 

Este eletrodoméstico foi o primeiro a possuir etiqueta energética, que dá ao consumidor 

informações iguais em toda Europa, permitindo uma comparação e escolha dos equipamentos. 

Atualmente, a etiqueta já é obrigatória para vários eletrodomésticos novos: ar condicionado, 

máquina de lavar loiça, lavar roupa, secar roupa, frigoríficos, combinados e arcas 

congeladoras, fornos elétricos e até lâmpadas. 

 

A Tabela 1 demonstra a classificação da eficiência energética dos equipamentos de frio, que é 

dividida em sete classes, de A a G, cada uma com um diferente índice de eficiência 

energética, que é definido através da relação entre o consumo de um equipamento e o 

consumo médio da sua categoria.  
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TABELA 1: Classificação energética dos equipamentos de frio (DGEG, 2004) 

Classe de eficiência energética Índice de eficiência energética Diferença de consumo 

A EEI<55 Superior a -45% 

B 55 ≤ EEI < 75 de -45% a -25% 

C 75 ≤ EEI < 90 de -25% a -10% 

D 90 ≤ EEI < 100 de -10% a 0 

E 100 ≤ EEI < 10 de 0 a +10% 

F 110 ≤ EEI < 125 de+10% a +25% 

G 125 ≤ EEI Superior a +25% 

 

 

Esta iniciativa de etiquetagem energética foi seguida por uma aprovação por parte da 

Comissão Europeia que prevê que os equipamentos de frio menos eficientes deixem mesmo 

de poder existir no mercado (Energy Profiler, 2011). Com efeito, de acordo com a Diretiva 

Europeia nº 96/57/CE relativa aos requisitos de rendimento energético dos frigoríficos e 

congeladores eletrodomésticos e respetivas combinações, são excluídos do mercado 

praticamente todos os equipamentos de frio de classe igual ou inferior à classe D.  

 

Ao serem impostos níveis mínimos de eficiência energética, calcula-se que, até 2020, será 

possível reduzir os consumos energéticos destes equipamentos em cerca de 18% (DGEG, 

2004). 

 

O protagonismo e a procura desta classificação energética tem conduzido a evoluções 

tecnológicas tais que, atualmente, existem já equipamentos de classe A+ e A++. As atitudes e 

comportamentos em relação à sua utilização também influenciam largamente os consumos 

energéticos associados aos equipamentos de frio, o que só se poderá moderar através de um 

correto uso, para um eficiente funcionamento (MORAIS, 2009). Desta forma, existem certos 

aspetos a ter em conta. 

 

Atitudes a evitar: 

-Colocar estes equipamentos próximos de fontes de calor, ou em locais com incidência 

solar direta. Ao baixar em 5ºC a temperatura do ambiente em que se encontra o equipamento, 

pode-se atingir uma poupança de energia de cerca de 30%; 

-Permitir a acumulação de gelo, já que dificulta a transferência de calor entre o 

evaporador e o interior do frigorífico. Existindo uma camada superior a 5 mm, o consumo 

pode aumentar cerca de 30%; 
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-Colocar alimentos quentes no frigorífico (DGEG, 2004). 

 

Atitudes a tomar: 

-Manter espaço na parte de trás do frigorífico para permitir a circulação do ar; 

-Verificar a estanquidade das portas; 

-Adequar o regulador de temperatura às necessidades; 

-Reduzir o tempo de abertura das portas ao necessário e, a este respeito, tenha-se em 

conta que 20 % do consumo global deste tipo de equipamentos deriva da abertura das portas e 

da forma como são abertas, já que uma abertura brusca provoca um aumento no consumo 

energético (DGEG, 2004). 

 

2.4.2.2 Máquinas de lavar roupa 

Com uma taxa de penetração nas habitações na ordem dos 90%, a máquina de lavar roupa 

constitui 5% do consumo total da eletricidade no sector residencial (DGEG, 2004). O 

funcionamento deste equipamento passa por dois processos: as ações mecânicas 

(enxaguamento, rotação do tambor, bombas de circulação de água) e as ações térmicas para 

aquecimento da água por resistência elétrica. Este último processo representa 80 a 90% do 

consumo total de energia de cada ciclo de lavagem. Tendo em conta que o elevado nível de 

consumo energético está associado ao aquecimento da água, é de notar a evolução nos 

detergentes, que permite atualmente a obtenção de bons resultados de lavagem, mesmo a 

baixas temperaturas, o que contribui para reduzir os consumos energéticos. 

 

 A Figura 16 mostra a poupança de energia obtida através de ciclos de baixa temperatura. 

 

 

FIGURA 16: Consumo médio dos ciclos de lavagem das máquinas de lavar roupa (DGEG, 

2004) 
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Pode verificar-se na Figura 16 que, a 90ºC, o consumo de energia ascende aos 1500 Wh por 

ciclo de lavagem, diminuindo progressivamente consoante a respetiva diminuição da 

temperatura, até culminar em valores cerca de 87% inferiores, sendo o consumo de cerca de 

200Wh nas lavagens a frio. 

 

Outros fatores que não devem ser esquecidos na escolha de uma maquina de lavar roupa são 

ainda a velocidade de rotação na centrifugação, já que, quanto maior aquela for, menor será a 

quantidade de água que fica na roupa e, consequentemente, menor será o tempo de secagem, 

obtendo-se uma redução do consumo de energia. Deverá atender-se também à existência, ou 

não de programas económicos já que, através destes, poder-se-á reduzir o consumo até 40% 

(DGEG, 2004). 

 

Também em relação a este tipo de eletrodoméstico existe uma classificação energética que vai 

igualmente de A a G, sendo A a classe mais eficiente e G a menos eficiente e, aqui, a 

classificação resulta do consumo obtido em ciclos de lavagem standard de tecidos de algodão, 

a uma temperatura de 60ºC e este consumo é expresso em kWh/kg de roupa, como se pode 

ver na Tabela2. 

 

TABELA 2: Classificação energética das máquinas de lavar roupa (DGEG, 2004) 

Classe de eficiência energética Consumo de energia (kWh/kg) Diferença de consumos 

A C ≤ 0.19 X 

B 0.19 ≤ C ≤ 0.23 X+21% 

C 0.23 < C ≤ 0.27 X+42% 

D 0.27 < C ≤ 0.31 X+63% 

E 0.31 < C ≤ 0.35 X+84% 

F 0.35 < C ≤ 0.39 X+105% 

G C > 0.39 > X+105% 

 

 

Tendo em conta a diferença de consumos consoante as diferentes classes de eficiência 

energética, verifica-se, da análise da Tabela2, desde logo, uma diferença de 21% da classe B 

em relação à classe A, sendo que as classes C, D e E gastam progressivamente mais 20% cada 

uma em relação à anterior. Por último, as classes F e G, as menos eficientes, consomem 105% 

mais energia do que a classe energeticamente mais eficiente: a classe A.   
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Para utilizar mais eficientemente as máquinas de lavar roupa podem ser adotados alguns 

comportamentos, tais como: 

-Uma escolha adequada do programa de acordo com as necessidades; 

-Uma utilização do programa de pré-lavagem apenas se a roupa estiver muito suja; 

-Opção pela tecla económica ECO quando a roupa não estiver muito suja; 

-Opção por programas de baixas temperaturas sempre que possível; 

-Utilização da máquina de lavar somente na sua capacidade máxima; 

-Instalação do equipamento em local seco e ventilado; 

 

2.4.2.3 Máquinas de lavar loiça 

A máquina de lavar loiça tem registado um aumento da sua taxa de penetração nas habitações 

portuguesas, mas é necessário ter em conta que este equipamento não só consome água como 

também  consome energia elétrica, já que o aquecimento da água é feito através de uma 

resistência elétrica, também se consumindo energia na secagem da loiça sendo que tais ciclos 

podem constituir mais de 80% do consumo total. Devido a este facto, atualmente, a maior 

parte deste tipo de eletrodomésticos possui um programa ECO que permite reduzir a 

temperatura da água de 65ºC para 50ºC, com a consequente redução dos consumos 

energéticos (DGEG, 2004) 

 

Na Tabela 3 é apresentada a classificação energética das máquinas de lavar loiça, sendo que a 

sua classe de eficiência energética é obtida pelo cálculo do índice de eficiência energética, EI, 

que relaciona o consumo de um determinado aparelho com o consumo de referência, tal como 

ocorre na Tabela anterior. 

 

TABELA 3: Classificação energética das máquinas de lavar loiça (DGEG, 2004) 

Classe de eficiência energética Consumo de energia (KWh/kg) Diferença de consumos 

A EI < 0.64 Superior a -36% 

B 0.64 ≤ EI <0.76 de -36% a -24% 

C 0.76 ≤ EI < 0.88 de -24% a -12% 

D 0.88 ≤ EI <1.00 de -12% a 0 

E 1.00 ≤ EI < 1.12 de 0 a +12% 

F 1.12 ≤ EI <1.24 de +12% a +24% 

G EI ≥1.24 Superior a +24% 

 

 



Caraterização dos consumos energéticos em edifícios de habitação visando a sua redução  

 

44 

 

Para uma sua melhor utilização recomenda-se: 

-A utilização de programas de baixas temperaturas sempre que possível; 

-A utilização da máquina na sua capacidade máxima; 

-A utilização do programa económico quando a loiça não estiver muito suja; 

-A utilização do ciclo de pré-lavagem somente quando a loiça está muito suja; 

 

2.4.2.4 Forno elétrico 

Dependendo do tipo de confeção dos alimentos, os consumos energéticos relativos ao forno 

podem ser variados. A forma de utilização mais comum é a radiação de calor através das 

resistências elétricas, acompanhada pela ação de um ventilador que possibilita a convecção do 

calor e que o distribui uniformemente sobre os alimentos. Quanto à opção de grelhador esta 

possui de uma alta potência elétrica e que conduz a consumos elevados. 

 

A classe de eficiência energética de um forno divide-se em função do seu tamanho e está 

relacionada com o consumo de energia kWh para as funções de aquecimento (convencional 

ou por circulação forçada de ar) de acordo com a carga normalizada, como se pode verificar 

na Tabela 4. 

 

TABELA 4: Classificação energética dos fornos elétricos (DGEG, 2004) 

 

 

A classe B gasta mais 26% do que a classe A, considerada a mais eficiente. Por sua vez, a 

classe C apresenta valores 52% mais elevados do que a classe energeticamente mais eficiente, 

sendo que as classes D e E apresentam valores 78% e 104% superiores àquela, 

respetivamente. Já as classes F e G apresentam consumos 131% mais altos do que a classe A, 

o que demonstra uma clara poupança de consumo energético conseguida pela classe 

apresentada como a mais eficiente.    
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 Para uma sua utilização mais eficiente aconselha-se: 

-A reduzir a abertura das portas ao máximo; 

-A ter em atenção as juntas e borrachas de vedação, de forma a evitar perdas de calor. 

 

2.4.2.5 Micro-ondas 

Este eletrodoméstico representa uma solução eficiente e eficaz para pequenas refeições já que, 

nesta situação, consome apenas cerca de 50% da energia consumida pelo forno elétrico. Não 

só não necessita de pré-aquecimento como também cozinha mais rapidamente os alimentos, 

para além de que ainda possibilitará a redução do consumo para metade mediante a utilização 

de um suporte próprio, aquecendo desta forma dois pratos em simultâneo. 

 

2.4.2.6 Computador 

Cada vez mais presente em todos os lares, o computador é o que mais contribui para o 

aumento do consumo energético nas habitações da União Europeia, apesar de apresentar já 

uma poupança energética que poderá permitir uma economia de energia superior a 50% 

(Energy Star, 2008). 

 

Os computadores portáteis permitem uma maior economia energética e o consumo de energia 

é, aliás, um fator de peso na sua conceção. Por conseguinte, este tipo de computadores utiliza 

ecrãs, discos rígidos e CPU que permitem um melhor rendimento energético.  

 

2.4.2.7 Televisão 

A televisão é já parte integrante das habitações estando quase sempre ligada em quase todos 

os lares sem que muitas vezes sequer se repare, com um consumo de energia dispensável e 

evitável. As suas dimensões devem ajustar-se às necessidades dos utilizadores. O tamanho e 

resolução das televisões são proporcionais ao seu consumo, consumo este que deve ser 

sempre tido em conta aquando da compra (Energy Star, 2008). 
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Os ecrãs LCD LED são a solução que menos energia consome ao passo que os plasmas 

apresentam o consumo de energia mais elevado. É também importante verificar os consumos 

em stand-by e optar pelos mais reduzidos (Energy Star, 2008). 

 

2.4.2.8 Consumos energéticos de equipamentos em modo de espera (stand-

by) 

Nas habitações existe um número crescente de equipamentos eletrónicos o que pode causar 

maior impacto no consumo de energia, não quando estão em uso mas sim quando 

aparentemente não estão a desempenhar nenhuma função. Ou seja, na realidade existe uma 

potência absorvida quando o equipamento se encontra no modo de espera, logo tal leva a um 

desperdício de energia. Esta função é cada vez mais usada, pois a maioria dos equipamentos 

elétricos estão munidos deste sistema. Traz efetivamente um certo nível de conforto ao 

utilizador, mas acarreta também consumos elétricos bastante significativos. 

 

O consumo por equipamento neste modo (Stand-by) é relativamente baixo. No entanto, 

quando somado o consumo de todos os equipamentos usados na habitação, resulta numa 

percentagem considerável do consumo total de energia elétrica. 

 

O problema do consumo em modo de espera já levou a Comissão Europeia a realizar 

campanhas de sensibilização dos fabricantes no sentido de otimização destes sistemas, 

incitando à etiquetagem energética dos equipamentos, aparecendo na ficha técnica não só o 

consumo em funcionamento, mas também o consumo no modo de espera (Stand-by). 

 

Hoje em dia, os fabricantes e outras entidades têm desenvolvido soluções tecnológicas com 

vista a reduzir os consumos inerentes à utilização de equipamentos munidos do modo de 

espera, sem afetar o funcionamento do aparelho, que tragam custos reduzidos para os 

fabricantes e garantindo o nível de conforto ao utilizador. Um dos equipamentos que já utiliza 

este tipo de solução são os modernos televisores LCD LED energy green que, após desligado 

no comando, deixam de consumir energia. Para resolver o problema de consumo 

desnecessário é extremamente importante que se desenvolva campanhas publicitárias, de 

forma a sensibilizar a população sobre o uso racional de energia. 
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No mercado atual existem soluções capazes de reduzir o consumo em modo de espera em 

90% por um custo reduzido (ADENE,2004). A este propósito, uma boa solução para a 

redução destes consumos é a utilização de aparelhos eletrónicos que cortam a corrente. 

 

 

2.4.2.9 Os eletrodomésticos e a eficiência energética 

Depois de analisados alguns dos equipamentos mais usados nas habitações é importante ter 

em atenção que o mesmo tipo de eletrodoméstico pode consumir mais ou menos energia 

consoante seja respetivamente menos ou mais eficiente. São sete as classes energéticas 

existentes quanto aos equipamentos e resultam da relação do seu consumo energético com a 

média dos consumos energéticos de equipamentos do mesmo tipo. Estão representadas na 

Tabela 5 e divididas entre baixo, médio e alto consumo.  

 

TABELA 5: Classe energética dos eletrodomésticos (MATEUS, 2004) 

Classe Energética (Avaliação) Consumo de Energia 
 

A <55% Baixo 

consumo B 55-75% 

C 75-90% 
Consumo 

médio 
D 90-100% 

E 100-110% 

F 110-125% 
Alto consumo 

G 125% 

 

   

O consumo relativo às classes A e B enquadra-se na caraterização de baixo consumo, que vai 

de valores de 55%, ou inferiores a este, até 75%. Já as classes C, D e E situam-se na classe de 

médio consumo e vão de 75% até 110%. No que respeita ao alto consumo, este engloba as 

classes F e G, com percentagens de 110% a 125% ou mais. 

 

Desta forma, verificam-se diferenças entre a utilização dos equipamentos que, na Figura 17, 

aparecem divididos em três tipos: os equipamentos tradicionais e mais consumidores de 

energia (que se designarão por “Parque”), os equipamentos de valor de eficiência energética 

média (“BAU”, business as usual) e os equipamentos de menor consumo energético 

(designados por “Melhor do mercado”). Foram escolhidas estas designações em função de 

níveis distintos relativos aos aspetos tecnológicos dos equipamentos.  
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FIGURA 17: Consumos individuais dos equipamentos eletrodomésticos (DGEG, 2004) 

 

Verifica-se da análise da Figura 17 que a substituição dos eletrodomésticos do “Parque” pelos 

eletrodomésticos “Melhores do mercado” poderá conduzir a uma poupança na ordem dos 

63% e 75% para frigoríficos ou combinados e congeladores respetivamente, o que evidencia 

uma forte redução de consumos. 

 

Quanto às máquinas de lavar roupa, os equipamentos “Melhores do mercado” podem 

conduzir a economias no consumo de cerca de 33 %. No caso dos fornos elétricos, no mesmo 

contexto, a economia de energia poderá ascender aos 42%, enquanto no caso da iluminação se 

poderá mesmo traduzir em poupanças de 70%. 

 

Apesar dos equipamentos mais eficientes terem um custo mais alto, é possível recuperar-se 

este investimento inicial a curto/médio prazo, tendo em conta as poupanças de energia que 

estes conseguem gerar. É por este motivo que se tem assistido a um aumento cada vez maior 

da opção dos consumidores por comprar soluções energeticamente mais eficientes. Qualquer 

custo relacionado com a eficiência energética a nível individual encontra-se assente na 

decisão entre o custo imediato, e as poupanças de energia a longo prazo. A redução da 

despesa da fatura energética e as boas decisões de investimento em equipamentos domésticos 

ou industriais são opções racionais do ponto de vista da eficiência energética e do ponto de 

vista económico (WEC, 2010). Ainda assim, é significativa a diferença entre a campanha, 
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incentivos e subsídios para a penetração destas soluções no setor industrial relativamente ao 

setor residencial, já que, comparativamente, a energia no âmbito do setor dos edifícios de 

habitação representa um fator de menor importância ao nível das decisões do governo.  

 

No entanto, atualmente, assiste-se já à proliferação de informação e publicidade eficazes 

relacionadas com a energia, a sua utilização racional e a sua eficiência, o que faz com que os 

consumidores estejam agora mais conscientes de todas as vantagens daí advenientes face às 

soluções tradicionais, apesar de se depararem frequentemente com obstáculos de cariz 

financeiro aquando da substituição dos antigos equipamentos, já que os apoios por parte do 

estado a este nível são inexistentes. 

 

2.4.3 Águas quentes sanitárias 

Tal como já foi referido, atualmente, o RCCTE obriga à introdução de coletores solares 

térmicos para sistemas de aquecimento de águas sanitárias.  

 

Instalando o sistema de aquecimento de águas sanitárias mais apropriado, é possível diminuir 

o consumo de energia, o que se reflete numa redução de custos e numa diminuição do impacte 

ambiental, sem no entanto diminuir o nível de conforto. A maior parte da água quente é 

utilizada nas instalações sanitárias, vindo a seguir a cozinha (MATEUS, 2004). Existe um 

grande número de sistemas mecânicos para o aquecimento de águas, os quais podem ser 

agrupados em duas formas: sistemas de produção instantânea e sistemas por acumulação. 

 

Os aparelhos de produção instantânea são os esquentadores a gás e as caldeiras. Estes 

dispositivos aquecem a água imediatamente no momento em que é necessária. Para a seleção 

do esquentador mais adequado e energeticamente eficiente, é necessária uma análise profunda 

pois estão em causa vários fatores como por exemplo, a capacidade (número de litros de água 

aquecida por minuto), número de pontos de tiragem de água, distância entre o local de 

instalação do esquentador e do ponto de tiragem de água, o tipo de sistema de ignição de 

chama e o tipo de sistema de ventilação dos gases de combustão (atmosféricos ou de 

ventilação). 

 

A água é aquecida quando está a passar num permutador de cobre, aproveitando o calor 

emitido pela chama de um queimador, que pode usar vários tipos de gás (propano, butano, 
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natural). Como inconveniente, apresenta-se o facto de só conseguirem fornecer água, em 

simultâneo, à temperatura pretendida, num ou dois dispositivos sanitários. O rendimento 

térmico de um esquentador varia entre os 55 e os 100%, dependendo do modelo, para que seja 

possível chegar ao rendimento de 100%, este tem de ser munido com tecnologia de 

condensação (EnerBuilding, 2008). 

 

São também usadas caldeiras de aquecimento central para o aquecimento de águas quentes 

sanitárias e o método de funcionamento é bastante semelhante ao dos esquentadores. Os 

rendimentos térmicos são superiores aos dos esquentadores, podendo chegar aos 109% 

quando utilizada tecnologia de condensação (EnerBuilding, 2008). 

 

Os termoacumuladores são também bastante usuais. Funcionam de maneira diferente, sendo 

compostos por um reservatório isolado, equipado por uma resistência elétrica que aquece a 

água e por um termóstato que impede o aquecimento exagerado da mesma. 

 

 O aquecimento da água não é imediato, dependendo da potência da resistência elétrica e da 

capacidade do aparelho. Também existem no mercado termoacumuladores a gás, cujo método 

é idêntico, variando o tipo de energia utilizado. É, então, necessário aguardar um determinado 

tempo para que a água aqueça. Torna-se essencial que se proceda a uma seleção criteriosa na 

altura da aquisição deste tipo de equipamento, pois, caso seja sobredimensionado, haverá um 

gasto energético desnecessário. Neste sistema, é extremamente importante o isolamento do 

reservatório, procurando limitar-se as perdas de calor. A opção de adicionar um temporizador 

traz vantagens se o utilizador tiver aderido à tarifa bi-horária.  

 

O sistema por acumulação, bem dimensionado, permite níveis de conforto superiores em 

simultaneidade de banhos mas, depois de consumida, a água aquecida do reservatório, demora 

várias horas a aquecer. Como desvantagem, o seu preço inicial é superior e necessita de 

espaço para o reservatório. 

 

Os sistemas solares para aquecimento de águas, agora obrigatórios, são sistemas de 

aquecimento termoacumuladores e utilizam a radiação solar para o aquecimento da água, 

sendo que, após a sua amortização, deste equipamento não tem qualquer custo adicional.  
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A viabilidade deste tipo de sistemas é já bastante razoável, permitindo um pay-back do 

investimento em prazos até três anos (AREAL, 2009). Visto que estes sistemas têm como 

fonte de energia o sol, são munidos por um sistema de aquecimento auxiliar para o Inverno, 

dias nublados ou para quando é necessária mais água quente do que a produzida, sendo que 

tais sistemas são normalmente a gás ou elétricos.  

 

Estes sistemas localizam-se na cobertura e orientam-se normalmente no hemisfério norte para 

o Sul, mas podem ser instalados ao nível do piso térreo para diminuir as perdas de calor no 

tanque de armazenamento. Um sistema de energia solar devidamente pensado e adequado, 

pode conduzir a uma poupança de 70% dos custos em energia necessários para a produção de 

água quente para o uso doméstico (ENFORCE, 2011). 

 

Quanto aos sistemas convencionais é necessário refletir sobre a sua eficácia e eficiência e 

sobre os danos decorrentes da sua utilização, e aqui a opção, por exemplo, pelo gás natural, se 

possível, poderá ser mais vantajosa não só do ponto de vista económico mas também do ponto 

de vista ambiental. 

 

Só mediante o caso concreto se poderá avaliar qual o sistema mecânico mais vantajoso 

energeticamente, tendo em conta as diversas circunstâncias ligadas às diferentes necessidades 

de cada utilizador e às caraterísticas de cada edifício. Assim, deve ter-se em conta o número 

de utilizadores do sistema, ou seja a dimensão do agregado familiar, e também os seus 

hábitos, o custo do sistema, tanto de aquisição como de manutenção bem como a sua vida útil 

previsível, devendo atender-se também ao espaço e às fontes de energia disponíveis. 

 

Como medida de sustentabilidade e redução de consumos energéticos associados à energia 

solar é possível fazer o aproveitamento das águas quentes solar para as máquinas de lavar 

roupa e loiça. 

 

Para rematar, no aquecimento das águas, uma medida eficiente para poupar energia também 

passa pela instalação de sistemas redutores do caudal, como os chuveiros economizadores e 

os filtros arejadores. Estes sistemas proporcionam um conforto de utilização semelhante ao de 

um chuveiro ou torneira normais mas com cerca de metade do caudal da água (EnerBuilding, 

2008). 
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2.4.4 Ventilação forçada 

A ventilação forçada (mecânica) é frequentemente usada para reduzir as necessidades 

energéticas associadas à ventilação ou em locais onde não existe ou não é possível efetuar a 

ventilação de forma natural. 

 

A ventilação forçada é executada com auxílio de meios mecânicos que levam a cabo a 

renovação de ar parado ou poluído de espaços interiores. Os extratores executam a renovação 

de ar por condutas de ventilação, extraindo o ar estagnado ou poluído.  

 

Os ventiladores normalmente são de consumo elétrico e têm como objetivo injetar ar fresco. 

Com a evolução destes sistemas é aproveitada, parcialmente, a energia utilizada no 

aquecimento ou arrefecimento, devendo-se isto aos permutadores de calor, dentro dos quais 

os fluxos de entrada e saída de ar se cruzam, sem se misturarem um com o outro, havendo 

transmissão de calor do fluido mais quente para o mais frio. As condutas de ventilação podem 

também estar associadas às condutas do ar condicionado, arrefecendo ou aquecendo o ar que 

entra, aproveitando assim a energia. 

 

2.4.5 Climatização do ambiente 

A climatização é uma das caraterísticas mais importantes para o utilizador na medida em que 

proporciona um ambiente térmico confortável no interior das habitações. A este respeito, as 

temperaturas de conforto de uma habitação oscilam entre os 20ºC no Inverno e os 25ºC no 

Verão (RCCTE, 2006).  

 

A climatização é a categoria de utilização de energia que tem registado o maior crescimento 

dada a situação de desconforto térmico que se verifica em grande parte das habitações do país 

(AGUIAR e SANTOS, 2007). É verdade que os sistemas de aquecimento e arrefecimento 

realizam uma função essencial nas residências portuguesas, mas também é verdade que são 

responsáveis por uma parcela muito expressiva da fatura energética, o que leva a considerar 

que a eficiência energética de um sistema de climatização será maior quanto menor for o 

consumo de energia, mantendo as condições de conforto ambiente e o bem estar dos 

ocupantes.  
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Os ganhos solares são extremamente importantes para obter uma maior eficiência energética. 

Quando tal não é possível, ou os ganhos térmicos são insuficientes, é necessário recorrer a 

equipamentos mecânicos. Estes equipamentos funcionam com o objetivo de aquecer ou 

arrefecer.  

  

Na construção residencial, a espessura das paredes e pavimentos tem sido reduzida, o que 

torna a casa permeável ao calor, sobreaquecendo as habitações e provocando a perda deste 

durante o Inverno, é então necessário que se garanta a existência de isolamento térmico. 

Quando este material não existe ou é fraco terá tendência a ser compensado por consumos 

excessivos de energia derivados da climatização (Jardim, 2009). 

 

Em Portugal, o aquecimento tem um uso muito mais expressivo do que o arrefecimento do 

ambiente que, no entanto, tem vindo a verificar um aumento crescente, o que inspira 

preocupações essencialmente ambientais já que representa uma aumento também ele 

significativo, do consumo de energia, o que se traduz no excesso de emissões de CO2 com os 

adjacentes impactos ambientais (CEEETA, 2003). Daqui se conclui que a climatização do 

ambiente deveria estar restrita às necessidades de climas extremos que a exigissem e não estar 

ao dispor da melhoria do fraco design climático dos edifícios, a menos que a energia fosse, na 

sua totalidade, adveniente de fontes renováveis (NICOL e HUMPHREYS, 2002). Já que tal 

não é possível, cabe analisar as tecnologias disponíveis e encontrar a melhor forma possível 

de se obter um aquecimento e arrefecimento agradáveis, económicos e com baixo impacto 

ambiental. 

 

No que respeita aos equipamentos de aquecimento, quanto mais energeticamente eficientes se 

tornam os edifícios, mais importante é a seleção destes equipamentos, já que é muito 

significativa a sua influência no balanço energético (OLOFSSON e ANDERSSON, 2006). 

 

Quando é escolhido o sistema de climatização do ambiente de uma casa, essa escolha deve 

atender a vários parâmetros já que não só se poderá obter uma poupança anual significativa 

como um maior conforto térmico. 

 

Deste modo, deverá atender-se a fatores como: 

-O tipo de isolamento, garantindo que não há perdas; 



Caraterização dos consumos energéticos em edifícios de habitação visando a sua redução  

 

54 

 

-O tipo de habitação em causa; 

-O espaço para armazenamento de combustível; 

-A localização e orientação do edifício. 

 

2.4.5.1 Aquecimento do ambiente 

Para o aquecimento do ambiente, o meio mecânico mais usual é o aquecedor elétrico 

independente (cerca de 1.9 milhões de alojamentos em 2010). Por outro lado, o equipamento 

menos utilizado para aquecimento do ambiente é o aquecedor a gás de petróleo liquefeito 

(GPL) independente. Este equipamento é usado por 7.1% das habitações que utilizam 

equipamentos para aquecimento do ambiente (INE/DGEG, 2010). 

 

Um dos sistemas de aquecimento utilizados é o sistema de aquecimento central, que é usado 

para aquecimento das divisões no Inverno, podendo ainda produzir água quente para o uso 

doméstico. É um sistema que cria um maior conforto mantendo a temperatura amena e 

reduzindo a humidade (INE/DGEG, 2010). 

 

As caldeiras atuais funcionam a uma temperatura de 50 a 60ºC e possuem um termóstato que 

permite parar o queimador quando já não há necessidade de calor. Este sistema é munido por 

vários elementos: um elemento que tem uma importância significativa na otimização 

energética e consequente redução das emissões poluentes para a atmosfera é a unidade 

geradora de calor (caldeira).É também munido pelo sistema de distribuição de calor 

(tubagens, piso radiante), utilização (radiadores) e por unidades de regulação e controlo. 

 

A caldeira tem uma importância indiscutível na possível poupança de energia e na redução 

dos impactos ambientais, pelo que a seleção de uma caldeira deve ajustar-se aos níveis de 

calor que a habitação precisa. Então, na aquisição de uma caldeira ou de uma bomba de calor, 

é necessário um estudo ainda mais criterioso, pois a potência é bastante variável.  

 

Os radiadores são também elementos muito utilizados e são colocados nas paredes, tendo uma 

tubagem de entrada de água quente e outra tubagem de saída de água um pouco mais fria. 

Quanto maior for a divisão a aquecer, maior terá que ser o radiador. 
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Por sua vez, o piso radiante é a alternativa que possibilita o menor consumo de energia e, 

simultaneamente, um maior conforto, já que o calor se propaga até 2 metros de altura, tal 

como é possível verificar na Figura 18. A sua constituição passa por uma serpentina em tubo 

flexível enterrado na laje do piso onde circula água a uma temperatura de 35ºC a 45ºC. Na 

Figura 18, encontram-se representadas as diferentes formas como o calor se distribui 

consoante se trate de piso radiante ou de radiadores.  

 

 

FIGURA 18: Diferentes formas de dissipação de calor (ASPISOL, 2008) 

 

Como é possível observar da Figura 18, no caso do piso radiante, a temperatura distribui-se de 

forma uniforme abrangendo uma área mais alargada, ao contrário do que acontece no caso do 

radiador, no qual o ar quente abrange uma área mais reduzida, sendo que, quanto mais 

próximo do radiador, mais alta a temperatura, embora se vá dissipando consoante o 

afastamento do equipamento. 

 

É necessário caraterizar as necessidades de climatização de que a habitação necessita 

efetivamente, dependendo da dimensão, da tipologia da habitação, do clima da região onde se 

encontra, do tipo de construção e do número de pessoas que a vai utilizar. Quando a caldeira 

tem uma potência superior, pode não apresentar uma eficiência tão baixa como o previsto. 

 

2.4.5.2 Arrefecimento do ambiente 

Para o arrefecimento do ambiente, em Portugal, existem três grandes tipos de mecanismos: 

ventilador (utilizado em 69,5% dos alojamentos sendo que apenas 19,2% dos equipamentos 

possui termóstato), a bomba de calor, que é o correspondente ao aparelho de ar condicionado 
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com dupla função (chiller) (arrefecimento e aquecimento) e o aparelho individual de ar 

condicionado, sendo que este aparelho funciona apenas como arrefecimento (INE/DGEG, 

2010). 

 

O ar condicionado em particular, transformou-se num equipamento de conforto cada vez mais 

procurado, ainda que seja mais frequente nos edifícios de serviço do que nos de habitação. As 

unidades individuais de ar condicionado ocupam um espaço considerável, podem não ser 

permitidas nas fachadas e produzem ruído, daí que se deva optar por instalações centralizadas 

de ventilação e ar condicionado em geral que, para além de serem mais eficientes, não alteram 

a arquitetura exterior do edifício (DGEG, 2004). 

 

Com vista ao arrefecimento do ambiente, existem sistemas relativamente modernos, 

conhecidos como máquinas frigoríficas (chiller). Estas foram concebidas especificamente 

para a refrigeração residencial. 

 

Para além dos equipamentos de climatização referidos anteriormente, existe ainda o ar 

condicionado do tipo split, que separa o lado quente e o lado frio do sistema, mas não faz 

tratamento do ar. O lado frio é composto por uma válvula de expansão e de um evaporador e é 

colocado dentro de uma câmara ou dentro de outro sistema de distribuição de ar. O lado 

quente, também conhecido como unidade condensadora, normalmente fica instalado do lado 

exterior do edifício. Este sistema é ideal para médios e grandes ambientes, residenciais e até 

comerciais. Para além do aspeto e design privilegiado, normalmente é munido de quatro 

funções de conforto térmico, tais como a ventilação, a refrigeração e o aquecimento. 

 

Esta forma de climatização tem vindo a ganhar relevância no mercado porque é uma das mais 

recentes e procura reduzir os custos energéticos do uso de um aparelho de ar condicionado 

convencional. 

 

Os painéis solares térmicos também podem constituir um complemento interessante como 

apoio à climatização ambiente. O aproveitamento da energia solar para produzir frio é uma 

das aplicações térmicas com potencial futuro, já que as épocas em que se necessita de 

arrefecimento coincidem com as de maior radiação solar (EnerBuilding, 2008). 
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2.4.6 Eficiência energética na fase de utilização dos edifícios 

Por motivos económicos, estratégicos e ambientais, é necessário operar uma revolução 

energética com o objetivo de incentivar a utilização de fontes de energia renovável ou o seu 

aumento, para a produção de energia necessária ao desenvolvimento e subsistência da 

população em geral. Trata-se de um objetivo já perseguido com determinação mas que requer 

um forte investimento a nível mundial.  

 

Assim, a redução do consumo energético é uma forma eficaz de diminuição dos impactes 

ambientais relacionados com a produção de energia. Ao proceder-se a esta redução, obtém-se 

uma diminuição das emissões dos gases de efeito de estufa e uma utilização de energia de 

forma mais eficiente, que é o objetivo da EPBD, atualizada em 2010, com o intuito da adoção 

de medidas que permitam uma redução no consumo final de energia na UE, até 2020 

(ECEEE, 2010).  

 

Numa perspetiva de eficiência energética, é premente integrar os princípios de racionalização 

de energia nos edifícios novos e também nos que carecem de reabilitação, para travar o 

aumento do consumo de energia. Mas se, por um lado, a utilização racional de energia é um 

fator controlável, o clima, por outro lado, não poderá ser dominado ou controlado. De todo o 

modo, apesar do clima ser um dos aspetos que mais influencia o desempenho térmico de um 

edifício, é importante ter em conta diversos fatores, tais como por exemplo a zona onde o 

edifício será construído para que haja a possibilidade de um bom aproveitamento de energia. 

Dever-se-á também evitar, sempre que possível, que a temperatura exterior influencie a 

temperatura interior do edifício. 

 

Concretizando, não se poderá descurar a mencionada Utilização Racional de Energia (URE), 

que se consubstancia num conjunto de ações conducentes à redução dos custos da energia 

tanto para o consumidor, como para a economia e que, por sua vez, resulta numa melhoria da 

eficiência energética. E isto só será possível mediante uma utilização inteligente de todas as 

formas de energia que proporcionam o seu melhor rendimento possível, tanto ao nível da 

produção como do consumo.  
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O que se pretende com a URE é então desenvolver ações associadas ao consumo e produção 

de energia que consigam gerar uma economia ou poupança energética mas que, por outro 

lado, não comprometam o nível da prestação de energia, pretendendo-se, em última análise, 

que não haja uma diminuição do conforto nem da produtividade ao nível dos serviços 

energéticos em geral.  

 

De acrescentar também que as intervenções relativas à URE podem consistir tanto em ações 

de cariz tecnológico como de política energética, sendo que as primeiras têm por fim o 

aumento da eficiência energética mediante uma atuação ao nível do controlo de equipamento, 

concretamente de uma sua maior eficiência e dos comportamentos dos seus utilizadores. 

Quanto às ações de política energética, estas tanto poderão ser úteis na eliminação de certos 

obstáculos, como a ausência de regulamentação em certos domínios, como poderão servir 

para operar certos ajustes no consumo de determinada fonte de energia através, por exemplo, 

de incentivos fiscais, subsídios ou políticas de preços para a utilização de uma certa 

tecnologia (AREAL, 2009). Algumas intervenções eficazes nos edifícios podem, aliás, 

conduzir a poupanças de 30-35% no consumo de energia, mantendo as mesmas condições de 

conforto (EnerBuilding, 2008).  

 

Os conhecimentos e a tecnologia disponíveis na atualidade poderiam permitir alcançar 

reduções significativas no consumo energético associado aos edifícios, mas os seus reflexos 

têm vindo a manifestar-se a um ritmo e numa dimensão menores face ao desejado. São as 

falhas nas políticas e medidas adotadas bem como as barreiras ao nível da adoção de 

comportamentos que bloqueiam o progresso em termos de eficiência energética que é não só 

possível como necessário e que perspetiva uma redução do consumo energético em 80% até 

2050, sempre mantendo níveis económicos e sociais aceitáveis (World Business Council for 

Sustainable Development, 2012). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

A presente dissertação requereu uma pesquisa bibliográfica com vista a um enquadramento 

teórico para, de seguida, se proceder à análise dos consumos energéticos dos edifícios de 

habitação em particular. Só através do estudo de vários aspetos que operam uma 

contextualização do tema em análise e que constituem a base desta investigação, se alcançou 

uma compreensão do caso prático em causa. Este estudo passou pela descrição do panorama 

energético em Portugal e pela observação do contexto da sustentabilidade energética no país, 

bem como pela referência à construção de edifícios no âmbito do desenvolvimento 

sustentável. Da sustentabilidade na construção passou-se à demonstração e explicação dos 

vários fatores determinantes no próprio processo de projeção e conceção do edifício e também 

de aspetos fundamentais relacionados com os elementos da envolvente.  

 

Posteriormente, foi ainda feita uma caraterização dos vários eletrodomésticos habitualmente 

usados nas habitações, de forma a melhor compreender o seu modo de funcionamento, 

enquadramento este que se revelou essencial para a análise dos perfis de consumo levantados. 

 

Para caraterizar os consumos energéticos no sector de edifícios de habitação, foi necessário 

realizar uma análise estatística do consumo energético. Procedeu-se, assim, à seleção de 

alguns edifícios de modo a efetuar uma análise mais detalhada de trinta faturas mensais de 

energia elétrica de diferentes habitações, com a tipologia multifamiliar T3, do Concelho de 

Braga. Foi feito um levantamento de vários detalhes de cada fração, tais como a sua 

orientação, o ano de construção e o número de ocupantes, de forma a realizar uma análise 

mais aprofundada e adequada das faturas. As habitações estudadas encontram-se situadas nas 

freguesias de S. Vicente, S. Vítor, S. José de S. Lazaro, Maximinos e S. João de Souto. 

 

A Figura 19, representa de forma global, a localização das habitações analisadas. 
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FIGURA 19: Localização das habitações em estudo 

 

Na fase seguinte, foi feito um levantamento dos perfis de consumo de energia através de um 

questionário dirigido aos ocupantes das habitações analisadas, o que permitiu conhecer os 

hábitos de utilização dos diversos equipamentos frequentemente utilizados nas habitações em 

estudo. De uma forma geral, a análise incidiu sobre o frigorífico, a arca congeladora, a 

máquina de lavar loiça, a máquina de lavar roupa, o micro-ondas, o forno, o fogão, o ar 

condicionado, os radiadores elétricos e a televisão. Esta análise teve também o intuito de 

apurar quais os equipamentos habitualmente utilizados em modo de espera e aqui as opções 

passam pela televisão, pela box da televisão, pelo sistema de home cinema, pelo leitor de 

DVD, pelo sistema de Internet, pelo computador, impressora e multifunções e pelo monitor 

do computador. Também se pretendeu saber qual o tipo de equipamentos utilizados para a 

climatização das habitações, bem como o sistema de iluminação utilizado na habitação.   

 

Como orientação para a realização do questionário, recorreu-se a um estudo elaborado em 

2010 pelo INE e pela DGEG (“Inquérito ao consumo de energia no setor domestico”), de 

forma a perceber quais os principais aspetos relevantes para os consumos ao nível da 

utilização e hábitos relacionados com o próprio edifício e com os equipamentos neles 

inseridos. No presente questionário foram alterados e inseridos alguns parâmetros com vista a 

ajustá-lo ao seu objetivo. 
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 Por último, foi realizada uma medição dos consumos a alguns equipamentos, o que permitiu 

constatar quais os que mais consomem, quer em funcionamento quer em stand-by. O 

equipamento utilizado para as medições dos consumos elétricos dos eletrodomésticos é 

semelhante ao apresentado na Figura 20. 

 

 

FIGURA 20: Medidor de consumos elétricos 

 

Para que as medições fossem mais rigorosas, todos os equipamentos foram medidos durante 

quarenta e oito horas em que, para além do medidor de energia consumida, foi utilizado 

também um temporizador programável, de forma a que todos os equipamentos medidos 

tivessem exatamente o mesmo tempo de funcionamento. Como os valores resultantes do 

medidor de consumos se apresentam em kWh, estes valores foram convertidos em kWh/ano, 

considerando que um ano com 365 dias é constituído por 8760 horas.  

 

-Planeamento do questionário: 

Para analisar os hábitos de utilização e do consumo energético nas habitações que a amostra 

refere, foi elaborado um questionário, apresentado em ANEXO. 

 

As questões colocadas no questionário baseiam-se maioritariamente em energia elétrica 

consumida, visto que no sector habitacional, é a que apresenta maior taxa de consumo, como 

foi mencionado anteriormente. 

 

O questionário está organizado em sete grupos distintos, que são os seguintes: 
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Grupo A: Detalhes da habitação T3 – Neste grupo inicial o principal objetivo foi obter as 

características relativas à habitação, tais como a orientação, a data de construção da habitação 

e o número de ocupantes; 

 

Grupo B: Energias renováveis  – No Grupo B, foi realizado uma questão que teve por objetivo 

saber se a habitação é ou não munida de sistemas de aproveitamento de energias renováveis 

ou alternativas; 

 

Grupo C: Aquecimento de águas – Este é o grupo em que é identificado o sistema de 

aquecimento de águas existente e o tipo de energia utilizada; 

 

Grupo D: Equipamentos com significativos consumos elétricos em habitações – É no grupo D 

que são identificados alguns equipamentos elétricos usados normalmente em habitações e o 

período de tempo diário em que se encontram em funcionamento e em modo stand-by; 

 

Grupo E: Sistemas de climatização da habitação – Neste grupo, são analisados os 

equipamentos e tipos de energia utilizados para a climatização da habitação, quer na época de 

aquecimento, quer na estação de arrefecimento; 

 

Grupo F: Sistemas de iluminação – É aqui se realiza a identificação do tipo de iluminação e a 

frequência de utilização da mesma; 

 

Grupo G: Eficiência energética e aspetos globais – É neste grupo que se identifica se é 

aplicado o conceito de Utilização Racional da Energia e também qual o motivo que leva os 

utilizadores a poupar energia elétrica. 

 

Só através de uma observação e estudo das faturas em causa, em associação com os perfis de 

consumo dos seus ocupantes, foi possível retirar determinadas conclusões que permitiram não 

só a compreensão plena dos valores de consumo observados mas também a perspetivação de 

medidas e soluções que caminhem no sentido da redução dos consumos e da consequente 

eficiência energética no setor dos edifícios de habitação.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo, são analisados os consumos energéticos dos edifícios de habitação 

multifamiliar T3 avaliados, situados no concelho de Braga. 

 

Para a realização deste estudo foram recolhidos dados relativos aos consumos de eletricidade 

de um ano, de trinta apartamentos de tipologia T3, situados do concelho de Braga. Para 

analisar os perfis de consumo, de utilização do edifício (ocupação) e de utilização de 

equipamentos, foi elaborado um questionário. 

 

O questionário teve também como objetivo perceber onde é possível agir de forma a reduzir 

os consumos energéticos, tornando assim os edifícios de habitação mais eficientes. 

 

Para complementar o estudo, foram também analisados, com o auxílio de medidores de tensão 

consumida, os consumos de equipamentos elétricos normalmente utilizados nas habitações 

portuguesas. 

 

4.1 Resultados obtidos com as faturas e sua análise 

A Figura 21 representa os consumos energéticos de 30 habitações multifamiliares T3, 

existentes no concelho de Braga. 

 

De acordo com o RCCTE, o concelho de Braga está localizado numa zona I2 e V2, 

caraterizando-se por um período de sete meses de duração da estação de aquecimento. 

 

Para identificação das frações da amostra, foi necessário proceder a uma codificação, como 

forma de simplificar o tratamento da informação. 

 

A codificação resulta da ordem de chegada dos questionários respondidos, da orientação da 

fachada principal, do ano de construção, do número de habitantes e do consumo energético de 

cada habitação. A classificação Low corresponde às frações que registaram um consumo anual 

inferior a 1650 kWh/Ano, Medium corresponde àquelas que registaram consumos entre os 
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1651 e os 3300 kWh/Ano e High corresponde às que apresentaram consumos superiores a 

3301 kWh/Ano (OFGEM, 2010). Estes valores de referência e categorização utilizados foram 

desenvolvidos pelo Departamento de Mercados de Gás e Eletricidade do Governo do Reino 

Unido (OFGEM, 2010). 

 

Da análise da Figura 21, verifica-se que existem edifícios com consumos energéticos 

significativamente diferentes. 

 

 

FIGURA 21: Consumos energéticos das 30 habitações 

 

A fração 1, com 1015 kWh/ano, é a habitação com o consumo de eletricidade mais baixo, 

comparativamente à fração 6, a que mais consome: 5244 kWh/ano.  

 

Existem vários fatores que poderão justificar tal discrepância. O fator mais influente será, 

porventura, o número de ocupantes da habitação. A casa 1 possui dois ocupantes, ao passo 
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que, na casa 6, vivem quatro pessoas. No entanto, também os hábitos de consumo poderão 

influenciar determinantemente a fatura energética final. 

 

Verifica-se que as habitações com a principal orientação direcionada a Sul registam os 

consumos médios mais baixos, de 2822,7 kWh/Ano. Ligeiramente superiores são os 

consumos das habitações cuja fachada principal se encontra orientada a Norte, que 

apresentam um valor médio de 2958,6 kWh/ano, é de salientar que estas habitações possuem 

envidraçados orientados noutras direções, obtendo ganhos solares e assim os consumos 

energéticos serem mais baixos do que habitações com fachada principal orientada Oeste e 

Este. As habitações orientadas a Oeste e Este apresentam consumos médios mais altos, de 

3158,3 kWh/ano e 3449 kWh/ano, respetivamente.  

 

É possível, desde logo, verificar que, no período correspondente aos sete meses de duração da 

estação de aquecimento, existe em média uma ligeira subida dos consumos elétricos nas 

habitações. 

 

Verificou-se também que o número de ocupantes da habitação provoca diferenças no 

consumo energético. Assim, quanto maior o número de ocupantes, maiores serão os 

consumos.  

 

No caso em estudo, as habitações com dois ocupantes, apresentam, em média, consumos de 

1984 kWh/ano, já habitações com três ocupantes apresentam valores médios de 3116 

kWh/ano, ao passo que as de quatro ocupantes têm consumos médios de 3399 kWh/ano. Por 

sua vez, as habitações com seis ocupantes apresentam consumos energéticos médios de 3390 

kWh/ano, idênticos às de quatro ocupantes. Daqui se conclui que o consumo elétrico em 

média das habitações com dois ocupantes é cerca de 36% inferior ao consumo relativo a 

habitações com três pessoas. Quanto menos ocupantes uma habitação tiver, menos 

compartimentos serão utilizados e climatizados e, por conseguinte, menor será o consumo. 

Comparando habitações de três ocupantes com habitações de quatro, verifica-se um aumento 

pouco significativo do consumo, cerca de 8%, já que os compartimentos utilizados pelos 

ocupantes serão praticamente os mesmos. 

 

No contexto do que foi referido anteriormente em relação aos consumos elétricos superiores 

relacionados com a idade do edifício, este estudo permitiu verificar que os edifícios 
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construídos até 1990 apresentam consumos apenas 2% mais elevados do que os edifícios 

construídos posteriormente a essa data. Esta percentagem reduzida explica-se essencialmente 

pelos hábitos de consumo dos utilizadores, tal como se pode constatar através da análise dos 

questionários realizados, apresentada no subcapítulo seguinte. 

 

4.2 Resultados e análise obtidos com o questionário 

O questionário foi administrado aos utilizadores das trinta habitações em estudo. De seguida, 

é apresentada a análise dos resultados do inquérito. 

 

Grupo A: Detalhes da habitação 

Neste grupo de questões foi identificado o ano da construção, o número de ocupantes da 

habitação e também a orientação da sua fachada principal. 

 

Na Figura 22, é apresentada a idade das habitações em análise.  

 

 

FIGURA 22: Ano da construção das habitações 
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Da Figura 22 é possível verificar que o parque habitacional em causa se encontra, em geral, 

envelhecido e apresenta, na sua maioria, uma média de idades de cerca de vinte anos. 

 

Cerca de 63% das habitações foram construídas entre 1975 e 1990. Na Figura 23 está 

representada a percentagem de edifícios construídos antes e após a entrada em vigor da 

regulamentação térmica que trata o comportamento termo energético de edifícios de 

habitação. 

 

 

FIGURA 23: Edifícios construídos antes e depois de 1990 

 

Da análise da Figura 23 é possível verificar que a percentagem de edifícios anteriores a 1990 

é de 63%, sendo 37% aos edifícios construídos após esta data. 

  

Com a questão A2 foi possível analisar o número de ocupantes que vivem nas habitações 

multifamiliares T3, do concelho de Braga estudadas. A Figura 24 mostra o número médio de 

ocupantes de cada habitação. 
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FIGURA 24: Número de ocupantes nas habitações 

 

Com a Figura 24 é possível verificar que, na amostra analisada, a grande maioria das 

habitações, correspondente a 47% do total, tem quatro ocupantes, seguida, com uma 

percentagem ligeiramente inferior, 37%, pelas habitações em que vivem três pessoas. É 

possível também verificar que apenas 13% das habitações têm dois habitantes. Apenas uma 

das trinta habitações analisadas tem seis habitantes. 

 

Na questão A3 foi possível perceber qual a orientação principal dos edifícios que a amostra 

refere. 

 

A Figura 25 retrata, em termos percentuais, as habitações cuja fachada principal se encontra 

orientada a Norte, Sul, Este e Oeste. 

 

 

FIGURA 25: Orientação das habitações 
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É possível verificar que, dos trinta apartamentos analisados, 44% estão orientados a Oeste. 

Orientados a Sul estão apenas 23% das habitações analisadas e com uma percentagem 

ligeiramente inferior, 20%, estão as habitações orientadas a Este. Já edifícios orientados a 

Norte constituem apenas 13% da amostra. 

 

Como foi referido anteriormente no Estado da Arte, as fachadas orientadas a Este e Oeste são 

bastantes irradiadas no Verão e que é bastante difícil controlar a entrada de radiação, visto que 

esta se faz quase perpendicularmente às janelas. 

 

A orientação a Sul, que nesta amostra tem uma percentagem considerável, traz consigo 

vantagens no Inverno e mesmo no Verão, uma vez que é mais fácil controlar a entrada da 

radiação. A orientação Norte nos casos estudados tinham o número reduzido de janelas pois 

janelas orientadas a Norte trazem consigo desvantagens a nível térmico. 

 

Grupo B: Energias renováveis 

O grupo B de questões refere-se à obtenção de informação relativa à existência de sistemas de 

aproveitamento de energias renováveis ou alternativas, tais como coletores solares térmicos, 

coletores fotovoltaicos, mini-geradores eólicos, etc.. 

 

Na Figura 26, é possível verificar qual a percentagem de habitações munidas de sistemas de 

aproveitamento de energias renováveis ou alternativas. 

 

 

FIGURA 26: Sistemas de aproveitamento de energias renováveis ou alternativas 
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Com a Figura 26, é possível verificar que, na amostra dos trinta apartamentos, apenas 10%, ou 

seja três habitações possuem sistemas de aproveitamento de energia de fontes renováveis. 

Estas três habitações são as mais recentes (2007, 2009 e 2010). O sistema de aproveitamento 

de energia de fontes renováveis usado nestas habitações são os coletores solares térmicos. 

 

Ainda que estes valores sejam pouco significativos, é necessário não esquecer que esta é 

precisamente uma área essencial no âmbito da redução dos consumos energéticos, ao permitir 

produzir parte ou toda a energia consumida nas habitações. Apesar das indiscutíveis 

vantagens deste tipo de sistemas, a sua existência em edifícios recentes deriva da sua 

obrigatoriedade estabelecida pelo RCCTE (2006), daí que, na amostra estudada apenas 

estejam munidos destes sistemas os edifícios posteriores a este Regulamento, ou seja, 

construídas após 2006.  

 

Grupo C: Aquecimento de águas sanitárias 

No grupo C, é identificado o tipo de equipamento e de energia utilizada para o aquecimento 

de águas sanitárias nas habitações analisadas. 

 

Com a Figura 27, é possível verificar que o esquentador e a caldeira são os sistemas mais 

utilizados na análise das 30 habitações. 

 

 

FIGURA 27: Equipamentos e energia utilizada para o aquecimento de águas 
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A Figura 27 mostra que os sistemas de aquecimento de águas utilizados na amostra estudada 

são o esquentador a gás, a caldeira a gás, o sistema misto (coletor solar + equipamento de 

apoio) e o termoacumulador elétrico. A caldeira a gasóleo, o coletor solar, e a caldeira elétrica 

não estão presentes na amostra analisada. 

 

O equipamento de aquecimento de águas mais utlizado é o esquentador a gás, presente em 

77%, das trinta habitações. Três utilizam a caldeira a gás e apenas numa das habitações existe 

um termoacumulador elétrico. Quanto ao sistema misto, constituído por painéis solares e 

equipamento de apoio para o aquecimento de águas, este é utilizado em três habitações. 

 

Grupo D: Equipamentos com consumos elétricos significativos em habitações 

O grupo D apresenta o número médio diário de funcionamento de equipamentos normalmente 

existentes em habitações. 

 

Após a análise global dos questionários, foi possível verificar que todo o conjunto de 

habitações estudadas possui frigorífico em funcionamento contínuo.  

 

A arca congeladora é utilizada em 90% das habitações, e o seu período de funcionamento é 

contínuo, tal como o frigorífico. Estes equipamentos de produção de frio estão 

permanentemente ligados, ainda que o seu tempo de funcionamento seja, na realidade, cíclico. 

 

Estas habitações que possuem arca congeladora apresentam consumos médios superiores em 

cerca de 20%, quando comparadas com as que não utilizam este equipamento.  

 

O grupo de equipamentos: máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa, micro-ondas, 

forno e fogão, têm um período médio de funcionamento de 0 horas a 2 horas diárias. 

Equipamentos como a máquina de lavar roupa, máquina de lavar loiça e forno não são 

utilizados todos os dias, daí o seu período de funcionamento ser reduzido. 

 

O ar condicionado tem uma taxa de penetração bastante baixa e, de todas as habitações 

analisadas são três frações que utilizam este sistema de climatização do ambiente, em que 

uma destas utiliza de 8 horas a 12 horas diárias. Esta habitação é a que apresenta maiores 

consumos elétricos na estação de arrefecimento. 
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Ainda a propósito da climatização do ambiente, é possível aferir que, das trinta habitações 

analisadas, duas delas utilizam radiadores elétricos no inverno, num período de 2 a 8 horas 

diárias. 

 

A Figura 28 representa o período de funcionamento diário da televisão nas habitações 

analisadas.  

 

 

FIGURA 28: Número de horas diárias de funcionamento da televisão 

 

Com a Figura 28 é possível perceber que a taxa de utilização da televisão é bastante alta. Com 

uma elevada taxa de penetração nas habitações, em 57% das mesmas, a televisão é deixada 

em funcionamento durante 2 a 8 horas diárias. São cerca de 20% as habitações nas quais a 

televisão está em funcionamento durante 8 a 12 horas diárias e é ainda possível verificar que, 

em 17% das habitações, a televisão está ligada 12 horas ou mais. Apenas em 6% das 

habitações mantêm a televisão em funcionamento de 0 a 2 horas diárias. Este é outro campo 

passível de intervenção, em relação ao qual é possível agir no sentido da redução do consumo 

energético.  

 

Atualmente, as televisões representam um hábito indissociável dos pequenos gestos do 

quotidiano dos ocupantes de uma habitação pelo que só mediante a sua consciencialização 

para a mudança destas atitudes se conseguiria alterar este panorama de energia que é muitas 

vezes desperdiçada.  

 

 Ainda dentro deste grupo, foi efetuada uma questão sobre um hábito de consumo bastante 

usual: deixar os equipamentos em modo de espera (stand-by). 
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A Figura 29 retrata a percentagem de utilização do modo stand-by nos equipamentos 

existentes nas habitações. 

 

FIGURA 29: Modo stand-by 

 

Como é possível verificar na figura 29, é bastante comum que os equipamentos elétricos 

sejam deixados em modo stand-by. Com a análise da Figura 29, é possível constatar que, em 

90% das habitações, é utilizado o modo de espera (stand-by) nos equipamentos elétricos, 

sendo que em apenas três das habitações analisadas não é utilizada esta opção. 

 

Apesar de conferir um nível de conforto aos utilizadores, o modo stand-by traz a si associado 

um consumo energético. Este é um consumo desnecessário e evitável pois o aparelho não está 

a realizar nenhuma função, encontrando-se mesmo aparentemente desligado embora, na 

prática, continue a consumir energia, ainda que numa dimensão de menor valor. 

 

Em média, das 90% das habitações em que deixam equipamentos em modo de espera 

apresentaram consumos 26 % superiores do que as habitações que não utilizam este modo. 

 

A Figura 30 retrata o número de habitações que utiliza o modo stand-by nos diferentes 

equipamentos elétricos. 
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FIGURA 30: Equipamentos em modo stand-by 

 

Com a Figura 30 é possível verificar que o modo stand-by é utilizado com bastante 

frequência, principalmente nos equipamentos: box da televisão, televisão e no sistema de 

Internet. Estes são utlizados por 22, 21e 20 das habitações analisadas, respetivamente. 

 

O modo de stand-by em equipamentos elétricos traduz consumos anuais de energia elevados, 

como será possível verificar na Tabela 7, apresentada no próximo subcapítulo, relativa aos 

consumos de equipamentos elétricos normalmente utilizados nas habitações portuguesas em 

modo stand-by. 

 

Grupo E: Sistemas de climatização da habitação 

O grupo E de questões fornece informação relativa aos sistemas de climatização do ambiente 

presentes nas habitações analisadas. No grupo E1 são tratados os sistemas de aquecimento da 

habitação e no grupo E2 são retratados os sistemas de arrefecimento da habitação. 

 

A Figura 31 representa o número de habitações em que existem os tipos de sistemas de 

aquecimento do ambiente. 
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FIGURA 31: Tipo de equipamentos e energia utilizada para o aquecimento da habitação 

 

Da análise da Figura 31, é possível reter que o sistema mais utilizado para o aquecimento das 

habitações estudadas é o aquecedor elétrico, presente em quinze habitações. Seguidamente, 

aparece o termo ventilador, que é utilizado em oito habitações, ao qual procede a lareira com 

recuperador, sendo utilizada em seis das habitações. Com uma taxa de utilização mais baixa, 

apresenta-se o aquecedor a gás, seguindo-se o sistema de aquecimento com radiadores de 

água e caldeira a gás e o ar condicionado, sendo estes dois últimos utilizados em apenas duas 

casas. 

 

É de notar que, das trinta habitações analisadas, quatro não apresentam qualquer tipo de 

equipamento para aquecimento do ambiente. 

 

Para analisar se são, e como são, arrefecidas as habitações da amostra foi colocada a questão 

E2. Os resultados da análise desta questão são apresentados na Figura 32. 
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FIGURA 32: Equipamentos utilizados para o arrefecimento da habitação 

 

O equipamento mais utilizado para arrefecimento da habitação é a ventoinha, 57% das 

habitações analisadas. Já o ar condicionado do tipo split é um equipamento utilizado em 

apenas 10% das habitações. 

 

É também importante referir que 33% das habitações não utiliza qualquer tipo de 

equipamento para arrefecimento da habitação. 

 

Grupo F: Sistemas de iluminação 

O grupo F é relativo a informações sobre o tipo de iluminação artificial e a frequência dos 

sistemas de iluminação existentes. 

 

Na Figura 33 estão representados os tipos de lâmpadas mais utilizados e a frequência de 

utilização das mesmas. 
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FIGURA 33: Tipos de lâmpadas existentes e regularidade de utilização 

 

Da análise da Figura 33 é possível verificar que as lâmpadas incandescentes, as que mais 

consomem, estão ainda bastante presentes nas habitações, ainda que tenham deixado de ser 

comercializadas, apresentando uma taxa de frequência de 40%. As lâmpadas de halogéneo 

têm uma frequência de 30% nas habitações, sendo somente o tipo de lâmpadas dominante em 

3% daquelas. Já as fluorescentes são as lâmpadas mais usadas, tendo em conta a amostra 

estudada, com uma percentagem de 43% de frequência nas habitações. As lâmpadas 

fluorescentes compactas são dominantes em apenas 7% das habitações e as lâmpadas LED, as 

que menos consomem, são frequentes em somente 10% das habitações analisadas. 

 

Este quadro denota que é possível tornar o parque habitacional ainda mais eficiente ao nível 

da iluminação, operando uma substituição dos tipos de lâmpadas mais consumidoras de 

energia por aqueles que apresentem consumos menores.  

 

Grupo G: Eficiência energética e aspetos globais 

Neste grupo de perguntas foi estudado qual o conhecimento, consciência e preocupação dos 

utilizadores em relação ao consumo energia. 
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Na Figura 34 está representado, em percentagem, o número de habitações nas quais é posta 

em prática a Utilização Racional de Energia. 

 

 

FIGURA 34: Aplicação da Utilização Racional de Energia 

 

Com a análise da Figura 34, é possível concluir que o conceito estudado é somente utilizado 

em 27% das habitações. Em 73% das habitações, os seus ocupantes admitem não fazer uso 

deste conceito, que incentiva uma utilização mais adequada e consciente da energia e 

promove o desenvolvimento da produção de energia recorrendo a recursos endógenos, limpos 

e renováveis, minimizando assim os impactes ambientais decorrentes da produção e consumo 

de energia e reduzindo também a dependência externa do sistema energético nacional (CMO, 

2007). 

 

Dos 27% dos apartamentos que responderam “Sim” na questão G1.2, que questionava “quais 

são esses cuidados?”, os inquiridos responderam: 

-Utilizar triplas com botão ON/OFF; 

-Utilizar iluminação artificial apenas quando é necessário; 

-Desligar aparelhos quando não estão em funcionamento; 

-Utilizar equipamentos elétricos em horário económico (bi-horário); 

-Retirar os carregadores de telemóveis e computadores portáteis das tomadas quando 

não estão em uso; 

-Utilizar máquinas de lavar roupa e loiça apenas quando é necessário (quando as 

maquinas estão cheias); 

-Utilizar lâmpadas económicas. 
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É ainda de referir que as habitações que fazem uso da URE apresentam consumos inferiores 

em cerca de 33%, quando comparadas com as habitações que não fazem uso deste conceito. 

 

No grupo G2, a questão proposta teve o intuito de perceber quais as preocupações dos 

utilizadores de energia, quando pensam em poupar. 

 

Na Figura 35 está representado o número de habitações e quais as preocupações dos 

utilizadores quando se trata de poupar energia. 

 

 

FIGURA 35: Motivos para a poupança de energia 

 

Através da análise da Figura 35, é possível verificar que a principal preocupação dos 

inquiridos é financeira. De seguida, a motivação dos consumidores para poupar energia 

prende-se com as preocupações ambientais, sendo o receio com a escassez de recursos 

relegado para último plano no que toca à poupança energética. 

 

4.3 Resultados e análise dos consumos obtidos dos equipamentos elétricos 

normalmente utilizados nas habitações 

Para complementar o presente estudo e melhor perceber de que forma e onde é consumida a 

energia nas habitações, foram realizadas medições dos consumos energéticos de alguns 

equipamentos elétricos habitualmente usados no quotidiano.  
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Havendo equipamentos elétricos que têm um número diário de horas de funcionamento 

elevado, é de significativa importância que esses sejam de classe energética superior. Para 

uma melhor perceção de todos os equipamentos consumidores de energia, é apresentada a 

Tabela 6, que retrata os consumos de equipamentos elétricos normalmente utilizados nas 

habitações portuguesas, os consumos foram medidos com auxílio de medidores de energia 

elétrica consumida. 

 

Na Tabela 6 está representado o consumo anual de equipamentos elétricos que se encontram 

permanente e continuamente ligados. 

 

TABELA 6: Consumo anual de equipamentos elétricos em funcionamento constante 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM 

FUNCIONAMENTO CONSTANTE 

Consumo de Eletricidade 

(kWh/ano) 

Combinado (Frigorifico + Congelador) Antigo 1567,2 

Combinado (Frigorifico + Congelador) Moderno 438,8 

Arca Congeladora 689,8 

 

Através da análise da Tabela 6, pode verificar-se que existe uma disparidade muito acentuada 

entre os consumos apresentados por um combinado antigo, portanto, de classe energética 

inferior, e um combinado moderno, de classe energética superior, sendo que este último 

apresenta um consumo 73% menor face ao combinado antigo, de 1983. Tais valores são 

demonstrativos da diferença de eficiência energética entre ambos os equipamentos e, quanto a 

isto, pode-se acrescentar que um combinado fabricado na década de 80 consumirá entre 1440 

e 3600 kWh/Ano, ao passo que um combinado que seja posterior ao ano 2000 terá um 

consumo anual muito inferior, de 372 kWh a 768 kWh, o que representa um consumo 75% 

inferior aos primeiros (Hawaiian Electric, 2001). 

 

Quanto à arca congeladora do ano 2000, esta apresenta um consumo ligeiramente superior ao 

combinado moderno e o seu consumo anual é de 689,8 kWh.  

 

Na Tabela 7 resumem-se os consumos anuais de vários equipamentos elétricos em 

funcionamento e em modo stand-by, estes consumos foram medidos com auxílio de 

medidores de energia consumida.   
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TABELA 7: Consumo anual de equipamentos elétricos em funcionamento e em modo stand-

by 

 

Consumo de Elétricidade 

(kWh/ano) 

EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS 

Em 

funcionamento 

Em modo  

stand-by 

Computador secretária 947 - 

Computador portátil 233,6 52 

Monitor do computador 132 57,7 

Impressora - 29,7 

Rooter (Internet) 105,2 - 

Televisão (Convencional) 1051,2 331,7 

Televisão LCD LED 

 (Energy green) 
116,6 - 

Leitor de DVD 102,5 60,1 

Box Televisão 71,2 68,5 

Aparelhagem de som 328 250,6 

Máquina de café 148,3 - 

Micro-ondas 115,6 25,0 

Máquina de lavar loiça 397 - 

Máquina de lavar roupa 426.3 - 

 

Tal como se verificou a propósito dos frigoríficos antigos e recentes, também os consumos de 

uma televisão convencional e de uma televisão LCD LED são bastante díspares. De acordo 

com os valores apresentados na Tabela 7, uma televisão convencional pode chegar a consumir 

mais de 1050 kWh/ano em funcionamento, ao passo que um LCD consumirá cerca de 90% 

menos, representando um valor de 117 kWh anuais.  

 

Existe ainda mais uma diferença entre ambos os aparelhos, que diz respeito ao modo stand-

by. O televisor convencional possui esta funcionalidade e o consumo neste modo é de cerca 

de 330 kWh/ano. Já o LCD LED não possui esta opção, desligando-se por completo poucos 

instantes após deixar de estar em funcionamento. 

 

Quanto à box da televisão, os consumos em modo de funcionamento e em modo de espera são 

bastante próximos, variando, respetivamente, de 71,2 kWh/ano para 68,5 kWh/ano. Neste 

caso, o consumo em stand-by é um dispêndio que representa um desperdício energético 

facilmente evitável.  
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Ainda no âmbito dos audiovisuais, um leitor DVD tem um consumo em funcionamento que 

ascende a 102 kWh anuais, um valor que é 41% superior ao que se verifica em modo de 

espera. Já a aparelhagem de som apresenta um consumo de 328 kWh anuais em 

funcionamento e um consumo em stand-by de 250 kWh/ano, um valor 24% inferior ao 

primeiro.  

 

No que respeita ao rooter da Internet, este encontra-se em funcionamento permanente ou 

completamente desligado, visto que não possui o modo de stand-by. Assim, os consumos 

deste equipamento em funcionamento são ligeiramente superiores a 100 kWh anuais.  

 

Com um elevado consumo, apresenta-se o computador de secretária. Em relação a este, é de 

importância salientar que a medição foi realizada apenas à torre. Como é possível verificar na 

Tabela 7, este equipamento consome 947 kWh anuais, ao passo que o computador portátil 

apresenta consumos cerca de 75% inferiores. É de evidenciar que, ao uso do computador de 

secretária, é necessário somar o consumo energético do monitor. Este apresentou um 

consumo, em funcionamento, de 132 kWh/ano e, em modo stand-by,de 57.7 kWh anuais. No 

total, o computador de secretária, em funcionamento, consome 1079 kWh/ano, apresentando 

um valor extremamente alto quando comparado com o consumo energético anual do 

computador portátil de 233 kWh anuais, ou seja, a utilização de um computador portátil traz 

assim uma redução de 78.4% no consumo energético. 

 

Passando para o setor da cozinha, o micro-ondas revela consumos bastante diferentes quando 

em funcionamento ou em stand-by. Em funcionamento, apresenta consumos de 115 kWh 

anuais e, em modo de espera, consome cerca de 80% menos. Estes valores resultam de uma 

medição de consumos referente a 48 horas de uso normal deste equipamento por uma família 

constituída por quatro elementos. 

 

Quanto à máquina de lavar roupa e à máquina de lavar loiça, estas mostram ter consumos 

idênticos, rondando os 400 kWh anuais, não estando nenhuma delas munida do modo stand-

by. Os consumos apresentados referem-se a uma medição de 48 horas de funcionamento 

equivalente a uma lavagem por dia.  
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Por ultimo, no caso da máquina de café, os consumos foram medidos durante 48 horas numa 

habitação composta por quatro elementos. Este equipamento apresenta consumos de 148.3 

kWh/ano, valor que corresponde ao período curto de utilização e também ao modo de espera. 

 

É possível então afirmar que, numa análise global, os consumos dos eletrodomésticos em 

modo stand-by representam um acréscimo na fatura energética bastante considerável (26%).  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO 

 

5.1 Conclusões gerais  

Quando se procede à análise dos consumos energéticos das habitações, constata-se que estes 

são distintos entre si, pelo que nenhuma casa possui uma fatura energética igual. Tal variação 

de valores pode ser o resultado de inúmeros fatores, tais como o numero de ocupantes, a 

orientação solar, o numero de equipamentos e eficiência energética dos mesmos, etc. que 

exercem um papel determinante sobre o seu aumento ou diminuição.  

 

Neste contexto, é importante ter em atenção a orientação do edifício, tendo em conta que 

todas as habitações analisadas se situam na mesma zona climática. A este respeito é de notar 

que os edifícios cuja fachada principal se encontra direcionada para Sul registam consumos 

ligeiramente mais baixos do que as habitações com a fachada principal orientada a Norte mas 

com envidraçados orientados noutras direções, sendo que, em relação a Este e a Oeste, a 

diferença é mais acentuada. Isto significa que, em termos de fatura energética, será mais 

vantajosa uma orientação a Sul. 

 

Outro fator determinante relaciona-se com o número de ocupantes da habitação que pode 

afetar significativamente os valores de consumo energético. Em geral, o consumo aumenta em 

função do número de ocupantes mas tal relação carece de uma análise mais integrada. 

 

Comparando habitações com dois ocupantes com habitações com três, verifica-se que existe 

em média um aumento de 36% de energia consumida. Já quando se considera habitações com 

três ocupantes face a habitações onde vivam quatro pessoas, o aumento médio de energia 

consumida é 8%. De quatro ocupantes em diante, as diferenças do valor de consumo são 

quase nulas. 

 

Numa habitação com dois ocupantes, os espaços mais utilizados são, normalmente, comuns, 

ao passo que, numa habitação com três ou quatro habitantes, a área de utilização é superior e, 

consequentemente, mais serão os equipamentos utilizados e, portanto, mais altos serão os 
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consumos. Com um número de habitantes superior a quatro, as áreas de utilização num T3 

serão mais provavelmente coincidentes, bem como os equipamentos utilizados, que serão, à 

partida, praticamente os mesmos.  

 

É de notar que o parque habitacional em estudo tem uma média de idades de 20 anos, o que 

possivelmente estas habitações apresentam algumas falhas ao nível do isolamento térmico. 

Este fator pode influenciar os hábitos de consumo, já que a ele está associada a climatização 

do ambiente.  

 

Como foi possível verificar com o estudo realizado, existem habitações que não utilizam 

qualquer tipo de sistema de climatização. Isto pode relacionar-se com questões financeiras, 

ficando assim o conforto dos ocupantes reduzido. 

 

Comparando os consumos médios das habitações pré e pós 1990, verifica-se que estes não 

diferem significativamente mesmo tendo em conta que as habitações mais antigas apresentam 

carências ao nível do isolamento, o que se pode explicar pela abundante existência de 

equipamentos elétricos consumidores de energia nas habitações mais recentes. 

 

Na amostra dos trinta apartamentos analisados, apenas 10%, correspondentes aos edifícios 

mais recentes, possuem sistemas de aproveitamento de energia de fontes renováveis, 

nomeadamente coletores solares térmicos. Verifica-se assim que, não obstante as vantagens 

proporcionadas por este tipo de sistemas ao nível da redução da fatura energética, só a sua 

obrigatoriedade os faz estar presentes nas habitações. 

 

No que respeita aos sistemas de aquecimento de águas sanitárias utilizados na amostra, apenas 

três utilizam equipamentos de aproveitamento de energias renováveis (sistema misto). Numa 

das habitações, é utilizada o termoacumulador elétrico, o que permite constatar que não é 

dada preferência aos sistemas elétricos de aquecimento de águas sanitárias nas habitações 

analisadas. 

 

Quanto aos equipamentos que apresentam uma taxa de utilização elevada nas habitações 

analisadas bem como um consumo energético mais elevado, constatou-se ser conveniente que 

estes pertençam a classes energéticas A e superiores, que permitam obter consumos 
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energéticos mais baixos, já que se trata de equipamentos cujo tempo de utilização tem um 

peso maior sobre a fatura energética.  

 

Sempre que o elevado consumo assim o justifique, deverão ser substituídos os equipamentos 

mais antigos e, portanto, mais consumidores de energia, por equipamentos modernos de 

classe energética elevada tendo, no entanto, que se ponderar o impacto ambiental gerado.   

 

É também importante consciencializar os utilizadores em relação à utilização de 

equipamentos em modo stand-by, modo este que existe atualmente num grande número de 

equipamentos elétricos, de forma a fazer notar que esta opção representa um consumo de 

energia muitas vezes desnecessário e mais elevado do que seria de esperar.  

 

Outro aspeto importante relacionado com os consumos energéticos prende-se com a 

iluminação artificial e, quanto a esta, foi possível verificar que, embora as lâmpadas 

incandescentes, que são as mais consumidoras de energia, já não sejam comercializadas, estão 

ainda presentes num número considerável de habitações, ao contrário das lâmpadas LED que, 

mesmo sendo as que apresentam consumos mais reduzidos, não existem em tantas habitações 

quanto seria desejável. Isto demonstra que existe ainda um enorme potencial de poupança no 

domínio da iluminação artificial. 

 

 No que respeita ao conceito de Utilização Racional de Energia, é possível concluir que 

grande parte dos inquiridos não faz uso ou não conhece este conceito que consigo traz 

indiscutíveis vantagens, o que se poderá porventura explicar por um certo comodismo 

associado a hábitos já enraizados.  

 

Com a análise do questionário administrado aos ocupantes dos edifícios, foi possível concluir 

que o consumo elétrico das habitações é bastante variável, de acordo com os perfis de 

consumo dos utilizadores, e que, nas habitações que apresentam valores de consumo mais 

elevados, os seus ocupantes não aplicam o conceito Utilização Racional de Energia. De todo o 

modo, é evidente que a maior motivação para a poupança de energia são razões de ordem 

financeira, às quais se seguem as preocupações ambientais, fortemente promovidas pela atual 

pressão exercida pelos meios de comunicação social, ficando os receios relacionados com a 

escassez de recursos em último lugar na lista de motivações dos inquiridos. 
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Como é possível concluir do que fica exposto, o setor dos edifícios de habitação apresenta 

ainda um longo caminho a percorrer no sentido da eficiência energética mas demonstra 

também ter uma ampla margem de intervenção. Assim, é possível agir ao nível do próprio 

processo construtivo dos edifícios bem como em relação aos comportamentos energéticos dos 

utilizadores, os quais possuem um peso tão ou mais significativo que os primeiros.   

 

Desta forma, só com uma mudança de atitudes, quer relativamente ao processo construtivo, 

quer no que respeita à URE, se conseguirá obter resultados que espelhem a eficiência 

energética. 

 

5.2 Proposta de trabalhos futuros  

Tendo como ponto de partida o tema deste trabalho, e com o intuito de complementar esta 

Dissertação de Mestrado, são apresentadas de seguida algumas propostas de trabalhos futuros: 

 

- Elaboração de um estudo idêntico, mas incidente apenas num bloco de apartamentos, ou 

seja, em todas as habitações que tenham sido construídas na mesma altura e com os mesmos 

materiais; 

 

- Realização de uma análise mais aprofundada, estudando não só os consumos de energia 

elétrica, mas também outros tipos de energias, tais com o gás natural; 

  

- Análise do perfil de utilização mais completa, da qual seja possível retirar informação sobre 

a classe energética dos equipamentos elétricos utilizados, retirar também informação sobre o 

conforto dos ocupantes em termos de climatização do ambiente e aferir ainda qual o tempo 

médio de ocupação das habitações; 

  

- Análise económica da evolução do preço da energia elétrica. Desta forma, será mais fácil 

perceber qual será o valor de poupança anual caso se proceda à substituição de certo tipo de 

equipamentos elétricos.   
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ANEXOS 

Questionário: Perfis de consumo. 

Este questionário surge no âmbito de um trabalho de investigação para a Dissertação de 

Mestrado Integrado em Engenharia Civil, do aluno Pedro Miguel Vaz Silva, com o título 

“Caraterização dos consumos energéticos em edifícios de habitação visando a sua redução”. 

O objetivo deste inquérito é avaliar os consumos energéticos em edifícios de habitação. 

A sua participação é essencial para o desenvolvimento deste estudo, pedimos que responda 

com franqueza às perguntas que são apresentadas de seguida. Salienta-se ainda que todas as 

respostas são confidenciais e anónimas, sendo os dados tratados apenas para fins estatísticos. 

 

Muito obrigado pelo tempo despendido e pela sua cooperação. 

 

Grupo A: Detalhes da habitação T3 / Concelho de Braga 

A1:Qual o ano da construção?________________________ 

 

A2: Número de habitantes na residência?________________________ 

 

A3:Qual a orientação principal da habitação? Norte □ Sul □ Este □ Oeste □ 

 

Grupo B: Energias Renováveis 

B1: A habitação está munida de sistemas de aproveitamento de energias renováveis ou 

alternativas (coletores solares térmicos, coletores fotovoltaicos, mini-geradores eólicos, etc.)? 

Sim □   Não □ 

 

B2: Em caso afirmativo indique quais.___________________________________________ 

 

Grupo C: Aquecimento de águas 

C1: Qual o tipo de equipamento e de energia utilizada para o aquecimento de águas? 

Cilindro □ Esquentador a gás □ Caldeira a gás □ Caldeira a gasóleo □  
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Caldeira elétrica □ Misto (coletor solar + outro equipamento) □ Qual? _____________ 

 

Grupo D: Equipamentos com consumos elétricos significativos em habitações 

D1: Indique no quadro seguinte, para os equipamentos existentes na habitação, o número 

médio de horas diárias de funcionamento. 

 

Equipamentos 0h- 2h 2h- 8h 8h- 12h 12h ou 

mais 

Frigorífico □ □ □ □ 

Arca congeladora □ □ □ □ 

Maquina lavar loiça □ □ □ □ 

Maquina lavar roupa □ □ □ □ 

Micro-ondas □ □ □ □ 

Forno □ □ □ □ 

Fogão □ □ □ □ 

Ar Condicionado □ □ □ □ 

Radiadores elétricos □ □ □ □ 

Televisão □ □ □ □ 

 

D2: Costuma deixar os equipamentos em modo Stand-by? 

Sim □   Não □ 

D2.1:Caso afirmativo assinale quais. 

Televisão □ Box Televisão □ Home cinema □  Leitor DVD □ Sistema de Internet □ 

Computador □ Impressora □ Multifunções □ Monitor □ 

Outro □ Qual? _____________ 

 

Grupo E: Sistemas de climatização da habitação 

E1: Indique o tipo de equipamentos e energia utilizada para o aquecimento da habitação? 
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Aquecedor elétrico □ Termo ventilador □ Aquecedor a gás □ 

Lareira aberta □ Lareira com recuperador □ Ar condicionado □ 

Sistema de aquecimento central a gás □ Sistema de aquecimento central elétrico □ 

Sistema de aquecimento central a gasóleo □ Pavimento radiante □ 

Outros □ Qual? ______________________    Nenhum □ 

 

E2: Indique quais os equipamentos que utiliza para o arrefecimento da habitação? 

Ventilador □  Ventoinha □  Ar condicionado □  Outros □  Nenhum □ 

 

Grupo F: Sistemas de Iluminação 

F1: Indique, no quadro seguinte, quais o tipo de lâmpadas que utiliza na habitação? 

Tipo Inexistente Pouco 

frequente 

Frequente Dominante 

Incandescentes 

(tradicionais)  

□ □ □ □ 

Halogéneo □ □ □ □ 

Fluorescentes □ □ □ □ 

Fluorescentes Compactas □ □ □ □ 

LED □ □ □ □ 

 

Grupo G: Eficiência energética e aspetos globais 

G1: Aplica o conceito de Utilização Racional de Energia? 

Sim □ Não □ 

G1.2: Caso afirmativo, quais são esses cuidados? 

________________________________________________________________ 

G2:Na sua opinião é necessário poupar energia elétrica porquê? 

Esgotamento de reservas de energia □ Efeito de estufa e aquecimento global □ 

Poupar financeiramente □ Outro □ Qual? _____________ 
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