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CAPÍTULO 1 – ENQUADRAMENTO E MOTIVAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

 

Um dos grandes desafios que a humanidade tem de ultrapassar é a 

problemática das alterações climáticas e degradação do meio ambiente. É 

sabido que estes desafios estão intimamente relacionados com o actual 

consumo de energia e formas de a obter. Assim, quanto maior o consumo 

energético, mais rapidamente se levará à delapidação de várias matérias-

primas e consequente crise ambiental. No sector da construção, um dos 

principais desafios é o aumento, por parte de população em geral, das 

exigências de conforto no interior das habitações, levado a um aumento na 

potência dos equipamentos de aquecimento e arrefecimento, resultando num 

aumento do consumo engético.  
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De forma a ser possível um desenvolvimento sustentável, este aumento 

contínuo no consumo energético não se pode manter. Uma das formas de 

reduzir este consumo energético é a utilização de soluções construtivas 

projectadas de forma a tirar partido das condições ambientais e, assim, reduzir 

as necessidades de utilização de sistemas de aquecimento e arrefecimento. 

Pretende-se, porém, manter as condições de conforto interior. Desta forma é 

possível reduzir a energia consumida nos edifícios e ajudar a combater os 

problemas energéticos que cada vez mais nos preocupam.  

 

O projecto de um edifício é uma actividade multi-disciplinar, onde todas as 

disciplinas dos edifícios e partes interessados têm de colaborar, logo desde a 

fase inicial do desenho esquemático do edifício. Para ser possível assegurar 

uma performance ambientalmente eficiente do edifício, esta colaboração 

tem de se manter durante todo o ciclo de vida do edifício – projecto, 

construção, utilização, remodelação, reabilitação e até na demolição. Só 

assim é provável que sejam tomadas as decisões “correctas”, sobre todos os 

pontos de vista, sendo esta afirmação especialmente verdadeira na fase de 

projecto conceptual do edifício, pois é nesta fase que se tomam as decisões 

que condicionam a performance final do edifício. Como tal, para que se 

tomem medidas sustentadas, é necessário prever e avaliar a performance de 

todas as ideias, segundo vários critérios: conforto, estética, energia, impacto 

ambiental, economia, etc. Assim a fase de design é uma fase iterativa de 

geração de ideias, previsão e avaliação. No caso de previsões e avaliações 

erradas, a performance do edifício será diferente da esperada, ou seja, para 

minimizar o risco de fracasso da performance do edifício, é necessário tomar 

sempre decisões informadas. 

 

Com o intuito de projectar soluções construtivas energeticamente eficientes, 

as ferramentas de simulação térmica são instrumentos muito poderosos, 

possibilitando o teste de várias soluções propostas e a escolha daquela que 

apresente a maior eficiência energética. Com o aparecimento e crescente 

exigência da regulamentação térmica dos edifícios, a utilização destas 

ferramentas de simulação torna-se imprescindível, para garantir que os 
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edifícios apresentem performances térmicas melhores ou iguais às requeridas 

pelos respectivos regulamentos a que estão sujeitos.  

 

1.2. OBJECTIVOS  

 

Com este trabalho é proposto o estudo do comportamento térmico de 

soluções construtivas não convencionais, projectadas com considerações 

bioclimáticas. As soluções testadas apresentam dois tipos de construção – um 

do tipo leve com a utilização de grandes espessuras de isolamento, outra do 

tipo pesada com recurso a paredes de terra compactada (Adobe), com 

grande capacidade de armazenamento térmico.  Para estudar a viabilidade 

destas soluções será utilizado o Programa de simulação térmica – VisualDOE, 

de forma a simular o comportamento térmico destas soluções propostas, 

comparando as soluções inovativas com as convencionais. 

 

Complementarmente, é proposta a utilização das Células de Teste que foram 

construídas no Campus de Azurém, Universidade do Minho, de forma a 

proceder à calibração do modelo das simulações efectuadas, assim como à 

realização de testes “in-situ”, de forma a aumentar o rigor das simulações 

efectuadas com o Programa VisualDOE.  

 

Também é proposto o estudo das soluções apresentadas através da 

metodologia de cálculo seguida pelo Regulamento das Características do 

Comportamento Térmico dos Edifícios (nova versão – entra em vigor em 

Janeiro de 2006), de forma a testar a aproximação à situação real que se 

consegue obter seguindo esta metodologia de verificação do 

comportamento térmico dos edifícios. 

 

Finalmente, serão apresentadas algumas soluções e metodologias com vista 

ao melhoramento da eficiência energética dos edifícios, apresentando as suas 

vantagens. 
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1.3. ORGANIZAÇÃO  

 

A dissertação é iniciada com a apresentação da sua motivação e respectivo 

enquadramento, apresentando a problemática energética e a contribuição 

do sector da construção, assim como a referência aos objectivos a atingir com 

a realização deste trabalho. 

 

Seguidamente são definidos de uma forma mais ampla os problemas 

ambientais da actualidade e a problemática do desenvolvimento sustentável. 

São também apresentados as várias formas de energia e seus problemas 

associados. Foi realizada uma caracterização do sector energético, com 

maior ênfase no sector da construção, em termos Mundiais, Europeus e em 

Portugal. 

 

De forma a introduzir o tema  da térmica dos edifícios, foram referidos vários 

conceitos base, absolutamente necessários para a compreensão deste tema. 

Por outro lado, também foram referidos conceitos intimamente ligados à 

performance energética dos edifícios, tais como a ventilação, humidade, 

inércia térmica, entre outros. 

 

O assunto subsequente foi a eficiência energética dos edifícios e formas de a 

avaliar. Também foram referidas as ferramentas de simulação com vista à 

melhoria da eficiência. Analisou-se a regulamentação térmica em Portugal e 

alterações efectuadas nesta. Seguidamente propuseram-se várias soluções a 

introduzir nos edifícios para promoverem a eficiência energética. 

 

No ponto seguinte foram apresentadas duas metodologias para a previsão da 

performance energética dos edifícios. Em primeiro lugar foi apresentada a 

metodologia seguida pelo novo Regulamento das Características do 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), que será introduzido em 

Portugal em Janeiro de 2006. Seguidamente, apresentou-se a ferramenta de 

simulação VisualDOE, onde foram referidos todos os passos necessários para a 

caracterização da performance dos edifícios e calibração dos modelos a 

utilizar. 
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Posteriormente foi introduzido o caso de estudo realizado neste trabalho – a 

caracterização da performance das Células de Teste, construídas na 

Universidade do Minho, Escola de Engenharia, as quais apresentam um 

módulo com a construção tradicional Portuguesa e outro com soluções com 

vista à eficiência energética. Assim, é apresentado o comportamento “in-situ” 

destas e sua previsão segundo as duas metodologias referidas previamente. 

 

Por último, são discutidos todos os resultados e conclusões que foram obtidos 

durante a realização do trabalho apresentado na dissertação.   

 

 


