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4. CAPÍTULO 4 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS 

 

 

4.1. PERFORMANCE DOS EDIFÍCIOS 

 

A avaliação da performance dos edifícios é um ponto fulcral para a eficiência 

energética, pois apenas com o seu conhecimento, é possível identificar se os 

edifícios possuem, ou não, boa eficiência energética. Apresentam-se de 

seguida alguns conceitos fundamentais no que respeita à compreensão da 

análise da performance dos edifícios. 

 

- Previsão: desenvolvimento de modelos que simulam comportamentos 

supostamente reais. Estes modelos podem ir desde uma ideia que existe na 

nossa mente, desde cálculos numéricos até um elaborado programa 

computacional de simulação de edifícios. Como tal, dependendo do tipo de 

performance que se precisa prever e respectiva complexidade, deverá ser 

escolhido um método que se adeque; 
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- Avaliação: a avaliação da performance envolve a comparação entre as 

performances de várias alternativas de design, e entre as normas existentes 

que regulam a performance que o edifício deverá possuir; 

- Avaliação Ambiental: para avaliar a performance ambiental, é necessária a 

produção de critérios de decisão, além da comparação ambiental da 

performance das várias opções; 

- Precisão da previsão: a precisão das previsões de performance dependem 

do modelo utilizado e da exactidão dos dados de entrada. Como tal, de 

forma a introduzir dados precisos, é necessário conhecer a forma como os 

edifícios são geridos e utilizados. 

 

A avaliação da performance dos edifícios é um processo que implica um alto 

grau de dificuldade, pois um edifício é um sistema complexo, em que cada 

subsistema (paredes exteriores, cobertura, envidraçados, etc) tem um papel 

importante na performance energética global. Adicionalmente, existem 

efeitos cruzados entres os vários subsistemas que podem ser bastante 

relevantes. Nos últimos anos têm sido desenvolvidos vários tipos de sistemas 

para classificar as habitações, os quais se podem englobar em três categorias: 

 

• Sistema de pontos – cada subsistema do edifício é analisado, sendo-lhe 

atribuído um certo número de pontos; 

• Sistema de performance – aqui é atribuído um índice de performance 

em termos de consumo anual energético (aquecimento, arrefecimento, 

águas quentes sanitárias, etc); 

• Sistema de consciencialização – aqui é apresentado um consumo 

anual de referência, tendo em consideração a zona climática na qual 

se insere. 

 

A utilização dos métodos de previsão e avaliação da performance dos 

edifícios traz numerosas vantagens, quer a nível económico, quer a nível 

ambiental, que compensam inteiramente os custos acrescidos da realização 

de análises e simulações desde a fase inicial do projecto.  
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Um dos efeitos mais visíveis é a redução da potência instalada dos 

equipamentos de AVAC. Este facto, normalmente, é considerado uma 

desvantagem pelos projectistas, pois as suas comissões são muitas vezes uma 

percentagem do custo dos equipamentos. Assim, só através da mudança 

desta forma de pagamento aos projectistas – pagamento adiantado – se 

pode incentivar a introdução das ferramentas para redução dos consumos 

energéticos de edifícios. Esta mudança, aliada a programas governamentais 

que promovam a colaboração entre os vários intervenientes do projecto, 

através do pagamento de subsídios se o edifício se revelar energeticamente 

eficiente, pode resultar numa alteração das atitudes vigentes actualmente no 

mercado, promovendo assim a construção em massa de edifícios 

energeticamente eficientes (Papamichael, 2000). 

 

4.1.1.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE EDIFÍCIOS 
 

A maior parte dos sistemas de classificação foi desenvolvido apenas para 

habitações novas, talvez pela maior facilidade de avaliação na fase de 

projectos, apenas recorrendo aos desenhos e especificações. Mas, de forma a 

englobar tanto os edifícios novos como os existentes, é apresentado o sistema 

de classificação misto, entre um sistema de performance e um sistema de 

consciencialização, proposto por Zmeureanu. Desenvolver um sistema de 

classificação deste tipo é bastante complexo, pois é necessário ter em conta 

a performance térmica real da envolvente exterior, assim como o 

comportamento dos ocupantes. O sistema proposto consiste em realizar os 

seguintes passos (Zmeureanu  et al, 1999): 

 

1. Análise das facturas energéticas das habitações, procedendo a uma 

normalização em termos climáticos, ao cálculo do consumo energético 

anual normalizado (NAC) e do custo energético anual normalizado 

(NACo). Estes valores são comparados com os obtidos em casas de 

referência e assim pode informar-se o cliente da rentabilidade de uma 

análise mais detalhada.  
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2. Atribuição de um índice de performance energética nos termos do 

custo energético anual normalizado (NACo) – por exemplo, pode 

utilizar-se a expressão 4.1: 

 

Equação 4.1 

( )[ ]aNACo
IND

−⋅−+
−=

λexp1
100100  com, 

 
λ  - custo energético anual de edifício energeticamente eficiente [€/m2]; 

a -  custo energético anual normalizado médio de um edifício [€/m2]. 

 
3. Utilização de uma câmara de infravermelhos de forma a detectar 

vazios e pontes térmicas. Cálculo das infiltrações de ar, utilizando o 

método dos gases traçadores ou a porta-ventiladora. Finalmente, são 

escolhidas algumas localizações representativas para medir a 

resistência térmica da envolvente exterior. Aqui podem ser utilizados três 

métodos, todos com as sua vantagens e desvantagens: 

 

• calcular o fluxo de calor pela envolvente com sensores de fluxo 

de calor e as temperaturas superficiais com termopares; 

• calcular o fluxo de calor e as temperaturas superficiais com um 

pirómetro infravermelho; 

• definir por inspecção visual o tipo e a espessura dos panos 

constituintes da envolvente exterior, obtendo a resistência 

térmica por consulta de tabelas. 

 

4. Obtenção de dados necessários para o programa de simulação 

térmica – medidas e tipos de parede e janelas exteriores, tipo e 

capacidade do sistema de aquecimento / arrefecimento, etc. 

5. Desenvolvimento e calibração (utilizando as facturas energéticas) de 

um modelo computacional de simulação térmica. Avalia-se, assim, o 

potencial de poupanças energéticas e estima-se a utilização 

energética intrínseca, ou seja, estimam-se os consumos energéticos, 

retirando a parte da iluminação e de águas quentes sanitárias. 
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6. Selecção das medidas de conservação energética mais rentáveis e 

estimação do potencial de poupança energética, através da 

simulação computacional. Estimação dos custos iniciais da reabilitação 

energética. 

7. Redacção de um relatório sumário onde se discutem todos os 

resultados obtidos através desta análise energética. 

 
A partir deste sistema de classificação, é possível quantificar o potencial de 

poupança energética em edifícios novos1, através da razão entre a resistência 

térmica da envolvente exterior e o valor mínimo da resistência térmica para 

uma casa energeticamente eficiente. Se a avaliação for para edifícios 

existentes, então a melhor forma de determinar o potencial de poupança 

energética será através da análise da energia intrínseca. Os encargos e 

tempo necessário para efectuar um diagnóstico completo a partir deste tipo 

de sistema de classificação são apresentados na Tabela 4.1 (Zmeureanu et al, 

1999). 

 
Tabela 4.1 – Tempo e custo de um diagnóstico de eficiência energética de um edifício  

Tarefas Tempo médio  
(min) Custo (€) 

1 - "in situ" 
Utilização da câmara infravermelhos 30 42.1 
Inspecção visual 30 42.1 
Avaliação da resistência térmica - 3º método 60 83.4 
Medição da taxa de renovação de ar horária 20 27.5 
Avaliação da eficiência do sistema de aquecimento 
/ arrefecimento 20 27.5 

Determinação custo energético anual normalizado 30 42.1 
Obtenção dos parâmetros necessários para a 
simulação computacional 40 55.9 

Transporte e instalação de equipamento 20 27.5 
Total  250 348 

2 - no escritório 
Desenvolvimento do modelo computacional de 
simulação térmica 80 111.8 

Estimação do potencial de poupança energética     
Relatório final     
Total 1+2 330.0 460.2 

Fonte: Zmeureanu et al, 1999 
 
 

                                                 
1 Para estes casos não se executam os passos 1 e 3. 
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4.2. FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO 
 
A simulação de edifícios pode ser definida como a introdução das 

características do edifício que, com um certo grau de abstracção,  

representem a realidade. Como um edifício é composto por milhares de 

variáveis, é necessário apenas representar as mais importantes e simplificar ou 

não introduzir as de menor importância (Adelard et al, 1999).  

 

Assim, para simular a realidade utilizando ferramentas de simulação é 

necessário executar três tarefas (Augenbroe, 2002): 

 

• Criação do modelo – nesta fase é executado uma representação 

esquemática do edifício (modelo) numa dada fase, a partir da redução 

deste a uma forma idealizada, com um dado nível de abstracção; 

• Simulação – nesta fase é introduzido o modelo na ferramenta de 

simulação e ajustada a ferramenta de modo que os resultados obtidos 

reflictam o que se pretende avaliar; 

• Análise de resultados – nesta fase são analisados todos os resultados 

obtidos pela ferramenta de simulação, de forma a produzir os 

indicadores de performance que se pretende quantificar. 

 

As ferramentas de simulação estão firmemente integradas no sector da 

construção há mais de duas décadas. Estas trouxeram um aumento de 

rapidez na fase de projecto, uma maior eficiência, a possibilidade de testar 

uma vasta gama de soluções de design, resultando no aperfeiçoamento das 

soluções de projecto. Assim, as ferramentas de simulação da performance 

energética dos edifícios podem aumentar a competitividade, produtividade, 

qualidade e a eficiência na indústria da construção, assim como facilitar a 

aplicação de tecnologias inovadoras.  

 

Devido ao grande desenvolvimento na capacidade de processamento dos 

computadores, é possível simular as várias soluções de projecto com rapidez, 

mesmo com ferramentas de simulação mais complexas e eficientes. Muito 

devido à vertiginosa evolução da potência de computação, é agora possível 
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simular o comportamento dos edifícios e seus componentes a partir de 

algoritmos e de dados físicos, de uma forma e complexidade impossíveis há 

alguns anos atrás. Desta forma, é possível simular a performance energética 

dos edifícios de um modo cada vez mais rigoroso. Tal facto é muito importante 

para o mercado da construção, principalmente com a entrada em vigor de 

normas baseadas na performance dos edifícios. Estas ditam que é necessário, 

mesmo em fase de projecto, que o edifício esteja dentro das normas em vigor, 

o que poderá ser facilitado com a utilização de software de simulação da 

performance energética dos edifícios. Por exemplo, a transmissão de calor 

através da envolvente do edifício pode ser simulada com relativa facilidade, 

facilitando a verificação da existência de pontes térmicas na envolvente, 

como se pode observar na Figura 4.1 (Hensen e Nakahara, 2001). 

 

 
Figura 4.1 – Simulação do fluxo de calor numa caixilharia de PVC. Fonte: Deleme SA 
 

Mas as ferramentas de simulação possuem outras aplicações com grande 

utilidade, como o apoio ao desenvolvimento de regulamentos térmicos. Com 

estas ferramentas é possível verificar as soluções energeticamente mais 

eficientes para um dado clima, desenvolvendo um consumo de referência 

para cada região. No desenvolvimento de regulamentos térmicos, as 

ferramentas de simulação podem ser utilizadas para a obtenção da equação 

de cálculo do valor máximo do coeficiente de transmissão térmico das 

paredes e tectos. Tal pode ser conseguido através da simplificação dos 
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resultados de simulação anual dinâmica, numa equação estática, como a 

observada  no desenvolvimento dos regulamentos térmicos do Egipto (ver 

Huang et al, 2002). 
 

Ao aplicar as ferramentas de simulação em projectos, é necessária uma 

avaliação cuidada do tipo de integração a executar. É possível identificar 

quatro tipos de integração (Augenbroe, 2002): 
 

1. criação de duas equipas separadas, uma de projecto e outra de 

simulação, onde a partilha de informações é orientada apenas para a 

partilha de dados e não existe uma gestão desta troca de informações; 

2. semelhante à referida anteriormente, mas com a particularidade da 

criação de um módulo de gestão de dados, baseado num fluxo lógico 

de troca de informação específico do projecto; 

3. execução de reuniões entre as equipas de projecto e a de simulação, 

com uma vasta gama de discussão das soluções apresentadas pelas 

duas equipas, durante todas as fases de projecto; 

4. criação de uma ferramenta de gestão que analisa toda a informação, 

de projecto e das simulações, podendo na prática ser considerada 

uma ferramenta de simulação “amiga do utilizador”, com a diferença 

de a parte de simulação ser executada por especialistas e os seus 

resultados serem compilados numa ferramenta de gestão de 

informação. 
 

Analisados os quatro tipos de integração, é possível concluir que apenas com 

as integrações tipo 3 e 4 existe uma partilha de informações dinâmica, 

aumentando a aplicabilidade dos resultados obtidos pelas ferramentas de 

simulação no projecto, o que tendencialmente levará a uma maior eficiência 

do projecto. 
 
 

4.2.1. PRECISÃO DAS FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO  
 

A precisão das ferramentas de simulação pode variar muito. Esta depende 

primariamente da exactidão do modelo, da precisão da simulação e da 

correcta análise do resultados. A precisão da simulação depende das 
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ferramentas em si, pois existem algumas que são criadas especificamente 

para terem elevada performance, enquanto que outras são criadas para a 

redução do tempo de execução da simulação. O modelo depende, em 

grande parte, da exactidão dos dados de entrada. O factor humano é 

também muito importante para o resultado da simulação, pois é necessário 

compreender os modelos e conhecer a fundo o que se vai simular, de modo a 

preparar os dados de entrada do modelo. Cada programa tem as suas 

especificidades, pelo que para se produzirem resultados com grande precisão 

é necessário conhecer o programa a fundo, de forma a ultrapassar as 

pequenas incongruências de cada programa. 

 

Em todas as formas de avaliação da performance dos edifícios, desde as 

ferramentas de simulação, até aos conselhos de especialistas baseados no seu 

julgamento pessoal, não é costume a determinação das incertezas 

subjacentes às avaliações. Assim, os resultados das avaliações são 

apresentados na forma de valores determinísticos. Mas para determinar a 

precisão das ferramentas de simulação é necessária a quantificação das 

incertezas. Estudos efectuados por Wit mostram que as incertezas podem 

atingir valores altos, sendo imperativo apresentar as incertezas associadas às 

avaliações da performance dos edifícios. Neste estudo foram encontradas as 

fontes de incerteza com maior relevância: 

 

• taxas de infiltração; 

• estratificação da temperatura interior; 

• temperatura exterior; 

• transferência de calor interior por convecção; 

• distribuição da radiação solar incidente; 

• distribuição dos ganhos internos; 

• trocas de calor radiantes entre as superfícies das paredes interiores; 

• transferência de calor exterior por convecção. 

 

De todos os factores mencionados, os que representam a maior percentagem 

de incerteza são a taxa de infiltração, devido à variabilidade do vento, e a 
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estratificação da temperatura interior. Tal deve-se ao facto da maioria dos 

modelos simular o volume de ar interior apenas a partir de um nó, apresentado 

a temperatura média, o que pode levar a erros com algum peso se 

considerarmos a estratificação da temperatura interior (Wit e Augenbroe, 

2002). 

 

4.2.2.  EXECUÇÃO DE MODELOS  
 

O ponto de partida para a maior parte das ferramentas de simulação 

energéticas é a realização de um modelo. A segurança nos resultados obtidos 

pela simulação está intrinsecamente relacionada com a exactidão do 

modelo. Assim, é necessário introduzir o máximo de esforço possível na 

produção de um modelo satisfatório. Pedrini apresenta uma metodologia para 

a calibração de modelos de edifícios existentes, onde relaciona um aumento 

de complexidade do modelo com o nível de resultados obtidos. Esta 

metodologia baseia-se na análise dos dados de entrada “inputs” – modelos 

que representam o edifício a partir de um certo nível de abstracção –, e dos 

dados de saída “outputs” – relatórios que contêm os resultados obtidos pelas 

simulações. Esta metodologia começa pela compilação dos dados existentes: 

 

• Plantas arquitectónicas – identificação das geometrias, áreas de 

envidraçados, elementos de construção, etc; 

• Sistema de iluminação eléctrico  - potência das lâmpadas, distribuição, 

etc; 

• Sistema secundário de ar condicionado – planos das tubagens de 

distribuição de ar, característica dos sistemas como as temperaturas de 

conforto, capacidade total e sensível de arrefecimento, etc; 

• Sistema primário de ar condicionado – planos das tubagens de 

distribuição de água fria, característica do chiller como o modelo, ano, 

COP, etc; 

• Horários de utilização da iluminação e ar condicionado e número de 

ocupantes; 

• Inventário de equipamento com consumos energéticos significativos; 
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• Histórico dos consumos energéticos mensais; 

• Consumos energéticos horários, para um período representativo; 

• Propriedades dos componentes dos edifícios. 

 

Para o clima português, nesta primeira fase, é também necessário definir os 

sistemas de aquecimento utilizados e sua potência, pois no nosso clima os 

consumos energéticos para aquecimento são preponderantes para o 

consumo energético total. 

 

Com todas estas informações, é possível realizar um primeiro modelo, simular e 

comparar com os consumos mensais medidos. Com este procedimento 

identifica-se as principais fontes de cargas térmicas e consumos energéticos, 

estando a situação preparada para o segundo passo de calibração, uma 

auditoria: 

 

• Classificação das zonas por tipo de utilização, iluminação artificial e 

controlo climático; 

• Medição de vários parâmetros através de instrumentos portáteis – níveis 

de iluminação, fluxo de ar, temperatura, etc; 

• Introdução de sensores fixos nas várias zonas, acoplados de Data-

Loggers . 

 

O terceiro passo consiste na divisão do consumo energético total em partes, 

ou seja, no cálculo da percentagem de energia gasta pela iluminação, 

equipamentos e arrefecimento e aquecimento. Para o último passo, é 

necessário medir os consumos reais e potências associadas aos sistemas de 

aquecimento e arrefecimento. Seguindo todos estes passos é possível obter 

um modelo bastante rigoroso, garantindo-se uma simulação com resultados 

muito precisos (Pedrini e Lamberts, 2001). 
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4.2.3. DADOS CLIMÁTICOS 
 
Os dados climáticos são um dos parâmetros mais importantes na simulação 

térmica dos edifícios, principalmente na previsão das necessidades de 

aquecimento/arrefecimento e respectivo dimensionamento dos sistemas de 

climatização. Assim, se para uma dada localização não existirem dados 

climáticos, estes terão de ser gerados a partir de um software existente. Os 

dados climáticos podem ser obtidos em diferentes formas, com diferentes 

complexidades. A escolha do tipo de dados climáticos a utilizar depende do 

que se pretende estimar, como tal os vários tipos de dados climáticos podem 

ser sistematizados da forma apresentada na Tabela 4.2: 

 
Tabela 4.2 – Classificação das formas existentes para determinar bases de dados 
meteorológicas.  
Designação Utilização Vantagens e desvantagens 

Dados Graus-Dia 
"Bin" 

avaliação dos consumos para 
aquecimento 

(-) Volume de informação 
insuficiente; 
(+) Facilidade de utilização 
(tabela). 

Anos Múltiplos 
(MY) 

Consumos energéticos e 
avaliação térmica 

(+) Excelente precisão; 
(-) Altos tempos de 
computação; 
(-) Grande volume de 
informação. 

Anos 
meteorológicos 
típicos (TMY) e 
Anos de teste de 
referência (TRY) 

Consumos energéticos e 
avaliação térmica 

(+)Boa precisão das 
necessidades; 
média energéticas; 
(-) Possibilidade de escolher um 
ano não adaptado às 
necessidades dos edifícios. 
 

Dias 
representativos e 
pequenas 
sequências de 
anos de referencia 

Dimensionamento de sistemas 
AVAC e Solares 

(+) Ganho temporal; 
(-) Possibilidade de 
sub/sobrestimar a potência do 
equipamento. 

Geradores de 
ficheiros climáticos 

Fornecer dados inexistentes, 
dimensionamento de 

equipamento e avaliação das 
necessidades energéticas 

(-) Dificuldade na modelação 
das variáveis climáticas.  

Fonte: Adelard et al, 2000. 
 

Dados Graus-Dia "Bin" – este método simplificado para obtenção das 

temperaturas, foi criado para estimar as cargas térmicas de aquecimento / 

arrefecimento. 
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Anos meteorológicos típicos (TMY) e Anos de teste de referência (TRY) – este 

conceito foi apresentado de forma a aumentar a precisão da estimação das 

necessidades energéticas, contendo dados climáticos horários representativos 

de um ano típico. 

 

Dias representativos – este conceito foi criado para reduzir o tempo 

computacional, para utilização em simulações e ferramentas de design 

simplificados. Estes dias representam as condições climatéricas típicas e 

correspondem à média e extremos das condições de cada dado climático. 

 

Anos múltiplos (MY) – este conceito apresenta vários anos de dados climáticos 

(podendo ir de 5 a 100 ou mais anos); não vingou inicialmente devido à 

complexidade de cálculo necessária, mas devido ao progresso dos 

computadores, este tipo de dados climáticos começa a ser utilizado, ainda 

que necessitando de maior esforço, pois existem muitos mais dados a ser 

tratados (Hui e Cheung, 1997). 

 

Geradores de ficheiros climáticos – estas rotinas utilizam a análise estatística 

para modelar os dados climáticos. Geralmente utilizam médias mensais de 

dados diários para gerar as variáveis climáticas, a partir de distribuições 

estatísticas e correlações. Quando possível, têm em conta as interacções 

entre as diversas variáveis. 

 

Devido à grande intensidade de radiação solar em Portugal, o potencial de 

aplicação do design solar passivo é muito grande. Foi finalmente ultrapassada 

a desconfiança que esta tecnologia despertava, devido à tentativa frustrada 

de implementação nos anos 80, quando a tecnologia ainda não estava 

suficientemente avançada e os materiais utilizados eram de fraca qualidade. 

Actualmente esta tecnologia sofreu avanços, tendo a manutenção incluída 

durante 5 anos, garantia e incentivos do Governo. Assim, a determinação dos 

dados climáticos de várias localizações de Portugal seria muito útil para uma 

melhor e mais precisa avaliação da performance da aplicação dos sistemas 

solares passivos nos edifícios. Os programas de simulação da performance 
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energética dos edifícios utilizam, geralmente, uma base de dados climáticos 

com a duração de 1 ano. Como tal, de forma a conseguir avaliar a longo 

termo a performance dos sistemas do edifício, é necessário utilizar ficheiros 

climáticos TMY ou TRY. A geração deste tipo de dados climáticas tem de ser 

cuidadosa, pois a única forma de obter uma boa precisão da performance 

energética a longo termo é se as sequências climáticas que ocorrem neste 

ano médio, forem representativas das que ocorrem a longo termo. Kalogirou 

descreve uma forma de gerar ficheiros climáticos TMY representativos a longo 

termo (Kalogirou, 2003): 

 

• Obtenção do ficheiro climático TMY através da análise estatística de 

vários anos de dados meteorológicos, onde são eliminados os dados 

estatisticamente errados (chamados outsiders). 

• Cálculo da Função Distribuição Acumulada mensal (FDA) e a longo 

prazo (FDALT), para cada parâmetro meteorológico e utilização do 

método estatístico de Filkenstein-Schafer, através da equação 4.2, para 

obter as médias: 

  
Equação 4.2 

∑
=

−=
N

i
LT FDAFDA

N
FS

1

1
 

 

• Aplicação factores de peso a cada parâmetro, de forma a escolher 

qual a importância relativa de cada parâmetro no resultado final.  

• Cálculo da raiz quadrada do desvio padrão para cada mês, em todos 

os anos. 

• Por último, escolha do mês representativo para cada parâmetro.  

 

Para programas de simulação mais avançados são normalmente utilizados os 

ficheiros climáticos tipos TMY-2, os quais são baseados nos TMY, mas 

apresentam os dados de forma horária, em vez de mensal.  

 
Em Portugal, face ao novo Regulamento Térmico prestes a entrar em vigor,  

com maiores restrições ao nível dos consumos energéticos dos edifícios, será 
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conveniente a utilização de programas de simulação do comportamento 

energético dos edifícios. Como tal, de forma a garantir bons resultados nas 

simulações, é extremamente importante utilizar dados climáticos precisos, 

podendo ser necessária a geração de ficheiros climáticos TMY de forma 

analítica ou com a utilização de geradores de ficheiros climáticos, como por 

exemplo o RUNEOLE (Figura 4.2), de forma a reduzir o tempo de computação 

e aumentar a precisão dos dados climáticos (Adelard et al, 2000). 

 

 
Figura 4.2 – Software RUNEOLE para geração de ficheiros climáticos. Fonte: Adelard et 
al, 1999 
 

4.2.4.  DESAFIOS E LIMITAÇÕES DAS FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO  
 

Os desafios que se apresentam a estas ferramentas de simulação actualmente 

são: 1) a sua integração como um todo; 2) aumento no controlo de 

qualidade; 3) a exploração das oportunidades que surgem com a explosão 

da Internet. 

 

1) para a caracterização item é necessário que as várias ferramentas com 

provas dadas no mercado se interliguem de forma mais eficiente, 

reduzindo assim de forma substancial o tempo de simulação e a vasta 

gama de conhecimentos necessários para dominar todos programas 

das diferentes áreas (térmica, ventilação, iluminação, etc.) ou que 

apareçam ferramentas novas com todas estas áreas integradas; 
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2) o controlo de qualidade das ferramentas de simulação é essencial para 

prevenir a utilização de ferramentas que contenham algum tipo de 

problema no seu “motor” de cálculo. Basta um pequeno erro nos 

milhares de linhas de comando do programa para que o resultado da 

sua simulação esteja distorcido, resultando em erros de avaliação e 

consequentemente na escolha de soluções que não são as mais 

apropriadas;  

3) o aproveitamento das oportunidades que  surgiram com a Internet 

pode ser de vários tipos: desde a ligação eficiente de equipas de 

projecto com empresas especializadas em simulação, até à partilha de 

conhecimentos e particularidades das várias ferramentas de simulações 

em bases de dados “on-line” e de rápida consulta. 

 

Desafio 1) verifica-se que têm sido desenvolvidos três tipos de soluções para 

vencer este desafio –> 1º – criação de procedimentos para troca de 

informação entre as várias ferramentas; 2º – criação de ferramentas, 

chamadas intermédias, que interligam as várias ferramentas existentes, de 

forma a compatibiliza-las; 3ª – criação de ferramentas integradas que simulem 

os diferentes domínios necessários 

 

Assim, podemos identificar as ferramentas de simulação de edifícios inseridas 

em quatro categorias: 

 

1. Stand-alone – estas ferramentas não possuem ligações com outras; 

como tal, sempre que se parte para outra aplicação, é necessário criar 

um novo modelo de projecto; 

2. Inter-operáveis – estas ferramentas possuem procedimentos de troca ou 

partilha de informações com outras ferramentas, que são invocados 

manualmente. Por exemplo, utilizando esta ferramenta é possível definir 

a geometria do edifício em plataforma CAD e introduzir numa 

ferramenta de simulação energética a geometria; 

3. Emparelhados – estas ferramentas possuem ligações a outras 

aplicações, em que durante a simulação a ferramenta “chama” outras 

aplicações, sempre que necessário. Tal se deve a ferramentas 



 
CAPÍTULO 4 – Eficiência Energética dos Edifícios 

 
 

 

Universidade do Minho – Escola de Engenharia 
Departamento de Engenharia Civil                                                                                PÁGINA 87 

intermédias2 de pré e pós-processamento, que interligam as várias 

ferramentas; 

4. Integrados – ferramentas que  possuem a capacidade de simular 

diferentes domínios, utilizando um único modelo de projecto. 

 

A grande diferença entre estas ferramentas é que as inseridas nas categorias 3 

e 4 são ferramentas que suportam uma partilha de informações dinâmica, 

resultando na harmonização dos resultados das várias ferramentas e 

facilitando a sua comparação. Como tal, é possível uma escolha de soluções 

bastante mais sustentada, pois possibilitam a tomada de decisões multi-

disciplinar. Assim, estas ferramentas aumentam a precisão do resultado final. 

Adicionalmente estas ferramentas com troca de informações dinâmicas 

apenas necessitam de um modelo, o que torna a gestão do mesmo muito 

mais simples, facilitando o teste a várias opções (Citherlet e Hand, 2002; Laine 

et al, 2001; Liebich, 2003). 

 

Desafio 2) este apenas pode ser ultrapassado com a certificação e teste das 

várias ferramentas de simulação, ou seja, é necessária uma revisão da 

literatura em que se baseia a ferramenta, verificação dos códigos utilizados, 

verificação analítica, comparação entre modelos, análise da sensibilidade e 

verificação empírica. Esta última acaba por ser a mais importante e envolve a 

comparação dos resultados obtidos com uma simulação executada pela 

ferramenta com os dados medidos num protótipo com as mesmas 

características da simulação. Devido à dificuldade subjacente a estes testes 

empíricos, foi desenvolvido um software que possui uma grande aceitação no 

mercado e com provas dadas – BESTEST. Este software baseia-se na realização 

de testes comparativos entre programas, confrontando o programa a avaliar 

com outros, considerados de topo na simulação da performance dos edifícios 

(Judkoff e Neymark, 1995). 

 

Desafio 3) para o aproveitamento das potencialidades da Internet, é 

necessário atentar que grande parte destas ferramentas requerem informação 
                                                 
2As ferramentas intermédias resultam de um Aliança Internacional de Interoperabilidade (IAI – International 
Alliance for Interoperability), onde já se encontram associadas mais de 600 companhias, de várias áreas. 
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detalhada sobre as propriedades dos materiais de construção, entre outras. 

Tal pode ser problemático, moroso e algumas vezes não se possui confiança 

absoluta na proveniência desses dados. Em Portugal já existem bases de 

dados de confiança, como as que se encontram no livro “Coeficientes de 

Transmissão Térmica da Envolvente Exterior” do LNEC. São, porém, tabelas 

muito estáticas e não acompanham a evolução do mercado nem a 

introdução de produtos inovadores. Seria necessário que estas tabelas fossem 

disponibilizadas “Online” e constantemente actualizadas. Também seria de 

grande utilidade que estas bases de dados tivessem a opção de exportar os 

dados para programas de tratamento de dados, como o Excel, de forma a 

facilitar a introdução da informação detalhada que as ferramentas de 

simulação necessitam (Papamichael, 2000). Outro exemplo da utilização da 

Internet em conjunto com as ferramentas de simulação é o observado no 

projecto “SmartHomes”, onde a Internet é utilizada para, em tempo real, 

controlar a habitação, através de vários sensores e actuadores lá instalados. 

Este projecto é discutido com maior pormenor no ponto 4.2.5. 

 

Em termos de limitações das ferramentas de simulação, é possível referir que, 

frequentemente, as questões inovadoras que estas ferramentas têm que 

enfrentar, superam a capacidade de resposta do programa. Considerando 

que estão constantemente a ser desenvolvidos novos componentes a aplicar 

em edifícios, de forma a torná-los mais eficientes, as ferramentas devem 

possuir facilidade de integração de novos módulos e funcionalidades. Se 

algumas destas soluções inovadora podem ser simulados facilmente, 

mantendo a estrutura da ferramenta de simulação, como por exemplo o 

aparecimento de envidraçados inovadores, que implicou modificar as 

características de condutibilidade e do factor solar para os caracterizar; 

existem outras soluções que apenas com a introdução de novos comandos 

possibilitam a simulação. Por exemplo, ao integrar uma Parede de Trombe 

num edifício, apenas era possível simular correctamente com a introdução de 

novos comandos e funcionalidades. Como tal, é necessário que estas 

ferramentas, além de serem em código aberto, tenham linguagem simples de 

manusear (Basic, Visual Basic, etc), de forma a facilitar a introdução de novos 

procedimentos, com capacidade de resposta às questões inovadoras 
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propostas. Este problema coloca-se mais em termos de investigação ou 

projectos especiais, pois perante a construção tradicional, em princípio, estas 

ferramentas já possuem capacidade de resposta para qualquer questão que 

surja (Zweifel, Achermann e Duerig, 2001). 

 

A problemática da utilização de ferramentas de simulação é algo que tem 

vindo a usufruir de variadíssimos estudos. Nesta matéria é possível encontrar um 

estudo realizado por Donn, onde este realizou uma série de entrevistas de 

forma a compilar as dificuldades mais pertinentes na utilização de programas 

de simulação (Donn, 2001): 

 

• limite temporal na preparação do modelo; 

• ausência de orientação clara sobre os parâmetros que têm um peso 

muito grande na performance energético dos edifícios, e os que são 

insignificantes; 

• inexistência de “guidelines”  da performance dos edifícios que 

forneçam uma base para a compreensão das recomendações das 

simulações; 

• inexistência de ferramentas para resumir e detectar padrões resultantes 

do excesso de informação produzido pelos programas de simulação 

durante a fase de teste das várias soluções.   

 
No artigo de Donn, estão discutidos com maior profundidade todos estes 

pontos apresentados anteriormente. Mas a principal conclusão retirada destas 

entrevistas é a necessidade de melhores especificações incluídas nas várias 

ferramentas que ajudam a garantir os bons resultados obtidos pela sua 

utilização, como procedimentos que identifiquem qualquer tipo de má 

definição dos dados de entrada, além da certificação das ferramentas, para 

garantir a confiança dos utilizadores, resultando na utilização quase global 

destas ferramentas, aumentando-se assim as garantias de eficiência 

energética dos edifícios (Donn, 2001). 

 
Concluindo, as ferramentas mais sofisticadas existentes actualmente no 

mercado já ultrapassaram um grande número de limitações, tais como a 
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introdução de ferramentas integradas, sistemas de certificação da qualidade 

e aproveitamento das potencialidades da Internet. Mas outra inovação ainda 

não referida é a introdução do ambiente Windows e programação em Visual 

Basic. Tal resultou em interfaces mais “amigas do utilizador”, que dispensam a 

preparação manual do ficheiro de entrada, reduzindo substancialmente o 

tempo necessário para a preparação da simulação. No entanto este tipo de 

interfaces tem o problema de limitar as opções possíveis, ou seja, funcionam 

muito bem para a generalidade dos casos, mas para situações complexas, 

não contabilizadas no programa, apenas compreendendo a programação 

que está por trás da interface gráfica, é possível alterar e simular o que 

realmente se pretende.  

 

 

4.2.5.  NOVAS APLICAÇÕES DAS FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO  
 

Integração da Térmica e Ventilação – Inicialmente os modelos de simulação 

térmica eram baseados na análise dos dados de infiltração e climáticos, 

produzindo assim modelos inadequados. Mas devido à importância da 

ventilação na performance energética das habitações, é necessário aplicar 

modelos mais eficientes, inclusivamente o escoamento através de grandes 

envidraçados, pois neste caso o escoamento é bi-direccional, sendo 

necessários cálculos distintos. Assim, para combinar os modelos térmicos com 

os de ventilação existem duas hipóteses: 

 

• primeiro é utilizado o modelo térmico para calcular as temperaturas das 

diversas zonas, usando taxas de ventilação predefinidas, seguidamente 

calcula-se os fluxos das zonas através de um modelo de ventilação; 

• primeiro é utilizado o modelo de ventilação para calcular os fluxos, 

utilizando temperaturas predefinidas; seguidamente utiliza-se o modelo 

térmico para recalcular as temperaturas das zonas, possuindo já os 

fluxos como dados de entrada. 
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Koinakis estudou a implementação de um procedimento de combinação de 

um modelo térmico e de um modelo de ventilação, através de passos hora a 

hora, como se pode observar na Figura 4.3. Depois da implementação deste 

procedimento, foi simulado um apartamento de 4 andares situado em Atenas 

e montado um sistema de medição para a validação do modelo. Este estudo 

concluiu que este modelo combinando a térmica e a ventilação possui 

resultados bastante precisos e de confiança para vários tipos de fenómenos 

dinâmicos de ventilação, desde fenómenos de infiltração a ventilação 

cruzada (Koinakis, 2005). 

 
Figura 4.3 – implementação do modelo de térmica e ventilação. Fonte: Koinakis, 2005. 
 
 

Aplicação de sistemas de monitorização – A integração de sistemas de 

monitorização nos edifícios não está ainda muito desenvolvido, mas devido à 

sua rápida evolução e ligação aos computadores, é algo que no futuro 

próximo deverá ser integrado nos edifícios de forma a aumentar a eficiência 

energética destes. Se considerarmos o exemplo da indústria automóvel, a 

integração de sensores para a monitorização destes, foi um passo de grande 

importância para melhorar a performance dos automóveis. Actualmente 

todos os sensores estão ligados a um sistema central (centralina) que recebe 

todas as informações dos sensores e as processa de forma a aumentar a 
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eficiência dos automóveis, avisando se existe algum problema no sistema. 

Como tal, o aumento da eficiência energética dos edifícios pode passar por 

um bom planeamento e implementação de sistemas de controlo complexos e 

independentes (John, Clements-Croome e Jeronimidis, 2005).  

 

Um projecto com grande potencial de êxito, nesta área, é o chamado 

“SmartHomes”, que consiste na utilização da Internet para controlar a 

temperatura, humidade, CO2 e consumo energético da habitação, através de 

vários sensores montados na habitação, ligados directamente à Internet, 

sendo possível verificar em tempo real a performance da casa. Como já foi 

referido, os hábitos dos utentes tem um peso bastante elevado na eficiência 

energética das habitações. Porém, com o desenvolvimento deste tipo de 

serviço a performance energética da habitação poderá passar a ser 

controlada por especialistas, levando ao aumento da eficiência energética. 

Neste projecto têm sido utilizadas ferramentas de simulação de forma a 

(Clarke et al, 2004):  

 

• avaliar o consumo energético, identificando medidas com prioridade 

para reduzir os consumos energéticos; 

• avaliar o consumo energético, temperatura e humidade, de forma a 

assegurar uma cobrança equitativa dos serviços energéticos; 

• aumentar a eficiência do controlo do sistema de aquecimento / 

arrefecimento; 

• desenvolver estratégias de distribuição da energia, reduzindo o 

fornecimento de energia em excesso – aproximação da procura à 

oferta. 

 

Ferramentas de simulação simplificadas – no sector dos edifícios, estas 

ferramentas podem ser fundamentais para, em fases iniciais do projecto, 

ajudarem os arquitectos e engenheiros a aumentarem a eficiência energética 

dos edifícios. Um problema muito comum é a inexistência de ficheiros 

climáticos para vários locais. Como tal, Westphal propõem uma forma de 

obter ficheiros climáticos simplificados, utilizando valores médios mensais de 

temperatura, média e máxima, velocidade do vento e a insolação diária. Esta 
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metodologia apenas consegue prever com alguma precisão o consumo 

energético anual. Para uma grande precisão, alguns autores acreditam ser 

imprescindível a simulação de ficheiros climáticos de anos múltiplos (MY). Mas 

com esta metodologia simplificada, é possível obter resultados muito úteis em 

fases iniciais, para testar as várias soluções possíveis. Apenas apresenta erros 

maiores ao simular soluções que se baseiem na inércia térmica do edifício. Esta 

metodologia gera dois dias típicos de cada mês: um que representa o dia 

com maior carga de arrefecimento e outro que representa o dia com maior 

carga de aquecimento, de cada mês.  

 

Westphal testou esta metodologia com o software BESTEST, revelando-se 

bastante precisa para edifícios de baixa massa térmica, quer na previsão das 

cargas de aquecimento / arrefecimento, quer nas cargas de pico para 

aquecimento / arrefecimento. Em edifícios de grande massa térmica, os 

resultados não foram satisfatórios na previsão das cargas de aquecimento / 

arrefecimento, enquanto que nas cargas de pico de aquecimento foram 

bastante precisos. Assim, esta metodologia funciona muito bem para as fases 

iniciais do projecto dos edifícios, tendo em atenção a melhoria da 

performance com a adição de massa térmica, assim como para o 

dimensionamento dos sistemas de aquecimento (Westphal e Lamberts, 2004). 

 

Ferramentas de Avaliação do Ciclo de Vida - Na última década têm sido 

desenvolvidos sistemas de avaliação de ciclo de vida dos edifícios, de forma a 

avaliar do ponto de vista ecológico a sua performance. Estas ferramentas 

criam perfis ambientais para todos os elementos de construção, considerando 

todo o ciclo de vida destes materiais, desde o processamento ao 

desmantelamento. Também são avaliadas as performances ambientais dos 

vários sistemas existentes nos edifícios, considerando o tipo de combustível que 

utilizam. Normalmente os cálculos são efectuados a partir da contabilização 

de emissões com impacto no ambiente, sendo a unidade mais utilizada o 

CO2-equivalente. Este tipo de análise tem a grande vantagem de integrar os 

aspectos ecológicos logo na fase conceptual do projecto Esta informação 
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ambiental estará disponível e será utilizada durante todo o restante projecto, 

promovendo assim o desenvolvimento sustentável.  

 

 
4.3. REGULAMENTAÇÃO TÉRMICA 

 
A implementação de regulamentação térmica é uma medida com grande 

potencial de diminuição do consumo energético dos edifícios, a partir da 

imposição de limitações, de várias formas, que condicionam a performance 

energética dos edifícios. Mas os regulamentos do comportamento térmico dos 

edifícios podem ser muito diversos, com diferentes aproximações. Segundo o 

Conselho Energético Mundial estes regulamentos podem ser classificados da 

seguinte forma, organizados com nível crescente de eficácia (Energy 

efficiency policies and indicators, 2001): 

 

1) Apenas impõem valores máximos para cada um dos elemento individuais 

da envolvente do edifício; 

2) Impõem valores máximos para as necessidades de aquecimento 

/arrefecimento, tendo em conta a ventilação, ganhos solares passivos e 

ganhos internos; 

3) Contabilizam a performance energética do edifício, onde estipulam o 

máximo consumo anual de energia primária / final, para o edifício, por 

unidade de área / volume, tendo em conta as necessidades de 

aquecimento/arrefecimento e respectivo rendimento dos equipamentos 

associados, produção de águas quentes sanitárias, ventilação, 

elevadores, etc, contabilizando outros ganhos por energia solar – 

colectores solares, fotovoltaícos. 

4) No último tipo de regulamento, além de contabilizar a performance 

energética do edifício, entram em linha de conta com a energia 

incorporada dos materiais de construção. 

 

Como tal, o potencial de redução de consumos depende do tipo de 

regulamento a implementar, assim como da exigência destes. Com a entrada 

em vigor dos regulamentos de térmica dos edifícios nos países da União 

Europeia, desde a década de 60, os consumos energéticos dos edifícios têm 
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diminuído significativamente. Por exemplo, na Dinamarca estes consumos 

tiveram uma diminuição de 25% entre 1972 e 1999. Em Portugal os dois 

regulamentos de performance térmica dos edifícios em vigor são o 

Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios 

(RCCTE), apenas entrando em vigor em 1991, e o Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização dos Edifícios (RSECE), apenas entrando em vigor 

em 1998, podendo ser considerados do tipo 2. 

 

A União Europeia está a realizar um esforço comum na redução dos consumos 

energéticos dos edifícios. Como tal, foi aprovada uma proposta com o intuito 

de rever todos os regulamento energéticos dos edifícios de todos os estados-

membros, de forma a harmonizar as metodologias de cálculo, criar requisitos 

mínimos para a performance energética dos edifícios, implementar a 

certificação energética dos edifícios, entre outras propostas. Este tipo de 

acções é cada vez mais usual. O México, os Estados Unidos e o Canadá, por 

exemplo, também têm uma proposta para unificar as suas normas de 

eficiência energética dos edifícios. Actualmente, muitos países da União 

Europeia já actualizaram os seus regulamentos térmicos, como é o caso da 

Alemanha, com poupanças energéticas até 30% comparadas com o 

regulamento anterior. Em Portugal prevê-se a entrada em vigor do novo 

RCCTE em 2006, onde será actualizado para tipo 3), aumentando-se 

substancialmente os requisitos mínimos, promovendo a utilização de energias 

renováveis e beneficiando materiais certificados. Espera-se com este 

regulamento aumentar substancialmente a performance energética dos 

edifícios e revolucionar o mercado da construção. Contudo, apenas com a 

implementação de regulamento tipo 4) será possível atingir a eficiência 

ambiental, além da eficiência energética (Carlo, Ghisi e Lamberts, 2003). 

 

O grande impulsionador da revisão dos regulamentos térmicos foi a directiva 

Europeia sobre a performance energética dos edifícios (Directive 2002/91/EC) 

onde é imposto que todos os estados-membros apliquem novos regulamento 

harmonizados. O objectivo desta directiva é o aumento do desempenho 

energético dos edifícios na Comunidade Europeia, contabilizando as 
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condições climáticas externas e as condições locais, bem como as exigências 

de conforto interior e a rentabilidade económica. Assim, esta directiva requer 

o estabelecimento de requisitos mínimos da performance energética: edifícios 

novos ou sujeitos a grandes reabilitações, aplicação da certificação 

energética dos edifícios; definição de índices baseados na performance dos 

edifícios, inspecção regular de sistemas existentes nos edifícios e, para edifícios 

com equipamentos de grandes potências instaladas, é necessária a avaliação 

de alternativas menos consumidoras (Balaras et al, 2005).  

 

Em Portugal, a nova regulamentação de Térmica dos Edifícios referida possui 

dois tipos de sistemas de classificação dos edifícios: o RCCTE e o RSECE, 

complementados com um Sistema Nacional de Certificação Energética e da 

Qualidade do Ar Interior nos edifícios (SCE). Estes sistemas são uma 

combinação de um sistema de performance e um sistema de 

consciencialização, mas todos na óptica de novos edifícios (ou seja apenas 

analisam o projecto). Somente na certificação existem auditorias (simples, no 

caso de edifícios residenciais e mais complexas em edifícios de serviços), que 

classificam na óptica dos edifícios existentes (Zmeureanu et al, 1999). 

 
 

4.3.1.  RCCTE 
 

O RCCTE tem a vertente dos edifícios residenciais e edifícios de serviços sem 

sistema de climatização. Neste momento o RCCTE em vigor está bastante 

desactualizado, pois os valores mínimos estipulados são já superados pelo 

mercado da construção há alguns anos. Um dos grande benefícios deste 

regulamento foi a generalização da utilização do isolamento térmico na 

envolvente e impedir que alguns edifícios fossem projectados sem terem 

consideração pormenores como a orientação, localização, etc.  

 

O novo RCCTE segue a mesma metodologia de aplicação do actual, de 

forma a tirar partido dos hábitos e conhecimentos existentes. Mas, devido à 

crescente utilização, tanto de sistemas de aquecimento, como de 

arrefecimento, o novo RCCTE teve de ser actualizado de forma a limitar 
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efectivamente o consumo energético destes. Por outro lado, é necessário 

atentar que a utilização destes sistemas a nível residencial é muito imprevisível, 

pois mesmo que a habitação possua estes sistemas, nada garante a sua 

utilização. Assim, foi necessário o recurso a condições interiores padrão, como 

referência para os consumos energéticos nominais. Assim este regulamento, 

dependendo da localização do edifício, define deste modo valores de 

referência (Nt) de forma a limitar as necessidades globais anuais nominais 

específicas de energia primária (Ntc), o que quer dizer que o valor de Ntc não 

pode ser superior ao Nt especificado no regulamento. Na equação 4.3 e 4.4 é 

apresentada a expressão utilizada no RCCTE para a limitação das 

necessidades globais anuais nominais específicas de energia primária. 

 
Equação 4.3 
Ntc = 0,1 (Nic/ηi) Fpui+ 0,1 (Nvc/ηv) Fpuv + Nac Fpua  (kgep/m2.ano) com: 

 

ηi, ηv – rendimento do sistema de aquecimento e arrefecimento, 

respectivamente; 

Nic, Nvc, Nac – necessidades específicas de aquecimento, arrefecimento e 

Águas Quentes Sanitárias (AQS), respectivamente (kWh/m2.ano); 

Fpui, Fpuv, Fpua - factores de ponderação das necessidades de aquecimento, de 

arrefecimento e de preparação de AQS, respectivamente (kgep/kWh). 

 

Equação 4.4 

Nt = 0,9 (0,01 Ni + 0,01 Nv + 0,15 Na) (kgep/m2.ano) com: 

 

Ni, Nv, Na – necessidades de referência de aquecimento, arrefecimento e 

preparação de AQS, respectivamente (kWh/m2.ano). 

 

Por outro lado, foram actualizados vários pormenores em relação ao actual 

RCCTE, como um zonamento climático reformulado (Figura 4.4), onde foi 

prevista a influência da proximidade à faixa litoral. As condições de conforto 

interiores também foram revistas, passando para 20 ºC no Inverno e 25 ºC e 

50% de humidade relativa no Verão. A taxa de renovação de ar foi 

modificada para 0.6 renovações por hora. O consumo de água quente 
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sanitária de referência é de 40 litros de água quente a 60ºC por pessoa e por 

dia. A contabilização do efeito das pontes térmicas foi modificada. A 

metodologia de cálculo das Necessidades de aquecimento foi revista, 

enquanto que a de arrefecimento foi totalmente reformulada.  

 

Estas são apenas algumas actualizações e modificações, entre várias outras. A 

apresentação das metodologias de cálculo das necessidades de 

aquecimento / arrefecimento é feita de forma pormenorizada no Capítulo 5.  

 

 

 

 
Figura 4.4 – Zonamento climático no novo RCCTE. Fonte: RCCTE, 2005. 
 

 

4.3.2.  RSECE 
 

O RSECE tem a vertente dos edifícios de serviços ou residenciais, com sistema 

de climatização. O regulamento actualmente em vigor tinha como objectivo 

a limitação da potência dos sistemas de climatização. Previa algumas 

medidas de eficiência energética e também alguns procedimentos para a 

recepção, instalação e manutenção dos sistemas de climatização. No 

entanto, este regulamento não teve muito impacto, principalmente devido a 
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não serem requeridas verificações técnicas por parte das Câmaras Municipais. 

Como tal, o facto referido anteriormente, acrescido do grande aumento da 

utilização de sistemas de climatização, principalmente no sector residencial 

devido ao aumento das exigências de conforto interior, torna imprescindível a 

revisão do actual RSECE, de forma a diminuir o consumo energético resultante 

dos equipamentos de aquecimento e arrefecimento, registado na última 

década. 

 

Assim, o novo RSECE apresenta quatro objectivos principais: 

 

• Definir as condições de Qualidade do Ar interior (QAI) necessárias nos 

espaços, consoante as respectivas actividades e fontes poluentes. Tal é 

conseguido apresentando os limites permitidos da concentração dos 

vários poluentes, quer para edifícios residenciais, quer para edifícios de 

serviços; 

• Limitar o consumo energético global dos edifícios, consoante o tipo de 

edifícios. Assim, os edifícios estão divididos em: serviços e residenciais, 

novos ou existentes, pequenos ou grandes. Em termos dos limites 

impostos para consumos energéticos, estes podem ser obtidos de duas 

formas, consoante o tipo de edifício: 

 

1. através de um índice de eficiência energética (IEE), o qual pode ser 

obtido através do modelo apresentado na Figura 4.5;  

2. limitando as necessidades de energia nominais máximas a 80 % das 

permitidas pelo RCCTE. 

 

O valor do consumo energético pode ser obtido através de três formas, 

consoante o tipo de edifício (na Tabela 4.3 é apresentado, de forma 

resumida o tipo de limite e a forma de cálculo do consumo energético, 

por tipo de edifícios): 

 

1. auditoria energética;  

2. simulação dinâmica detalhada; 
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3. simulação dinâmica simplificada; 

 

• Impor regras para os sistemas de climatização, de forma a melhorar a 

sua eficiência energética, assim com garantir a qualidade do ar interior. 

Definir procedimentos de manutenção dos equipamentos adequados; 

• Obrigar à monitorização das práticas de manutenção dos 

equipamentos dos sistema de climatização. 

 

 
Figura 4.5 – Exemplo do modelo de cálculo do Índice de eficiência energética. Fonte: 
ADENE. 
 
 
Tabela 4.3 – Limites e forma de obter os consumos energéticos no RSECE 

Tipo de Edifício Consumo Energético Limite 

Serviços Existentes Auditoria 
Serviços Novos Simulação dinâmica detalhada 

IEE 

Serviços; Pequeno Novos 

Residencial Novos 
Simulação dinâmica simplificada 80% do 

RCCTE 

Fonte: RSECE, 2005 
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Figura 4.6 – Certificado energético dos edifícios.  
Fonte: DGGE 

4.3.3. SCE 
 

A implementação do Sistema Nacional de Certificação Energética e da 

Qualidade do Ar Interior nos edifícios, além de obrigatória devido à Directiva 

n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 

2002, tem grande interesse do ponto de vista da eficiência energética dos 

edifícios, pois irá “obrigar” os intervenientes no sector da construção a cumprir 

o regulamento térmico a que estão sujeitos (RCCTE ou RSECE), resultando na 

construção de edifícios energeticamente mais eficientes e garantindo o 

conforto térmico e a qualidade do ar interior.  

 

A certificação energética 

também irá beneficiar os 

utentes, pois será obrigatório 

os edifícios possuírem um 

certificado identificando o 

nível de performance 

energética (escala – do A ao 

H, sendo o A o mais eficiente, 

como é possível observar na 

Figura 4.6). Tal já se verifica 

nos frigoríficos, congeladores, 

etc. 

 

 

 

 
 

Os “alvos” do SCE são os edifícios novos, edifícios com grandes intervenções 

de reabilitação, grandes edifícios públicos e todos os edifícios para venda, 

locação ou aluguer. Em termos de objectivos, é possível identificar quatro: 

 

• Assegurar o cumprimento do RCCTE e RSECE e a qualidade do ar 

interior, para que seja possível emitir licenças de construção e utilização; 
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• Inspeccionar os edifícios de serviços durante o seu funcionamento 

normal, de forma a assegurar a qualidade do ar interior, onde o tempo 

entre inspecções depende do tipo e dimensão do edifício; 

• Obter os consumos energéticos dos edifícios existentes; dependendo do 

tipo de edifício, tal pode ser feito de forma nominal ou de utilização 

real; 

• Identificar as necessidades, do edifício e respectivo sistema de 

climatização de efectuar medidas correctivas, de forma a melhorar a 

sua performance energética ou de qualidade do ar interior. Em relação 

às condições de qualidade do ar interior, se for verificado que não 

apresenta a qualidade requerida, são sempre necessárias medidas 

correctivas; enquanto que no caso da performance energética apenas 

são necessárias medidas correctivas se estas apresentarem viabilidade 

económica. 

 
 

4.3.4.  PROGRAMAS DE INCENTIVOS 
 
Além da implementação dos regulamentos térmicos do edifícios, uma medida 

governamental que pode ajudar sobremaneira ao aumento da eficiência 

energética dos edifícios é a introdução de fortes programas de incentivos que 

aliciem arquitectos e engenheiros na realização de edifícios com baixos 

consumos energéticos. No Canadá foi implementado um programa de 

incentivos que consiste em duas fases (Beausoleil-Morrison et al, 2001):  

 

• O primeiro passo é a utilização de uma ferramenta “on-line” onde se 

introduz a localização geográfica do edifício, tipo de edifício, área útil, 

áreas e valor do coeficiente de transmissão térmica da envolvente, tipo 

de sistema AVAC, eficiência do sistema de aquecimento e 

arrefecimento, taxa de renovação de ar horária, potência da 

iluminação artificial e tipo de iluminação natural, custo dos combustíveis 

e electricidade. Com esta ferramenta é obtido o consumo energético 

estimado, onde se refere as probabilidades de obter o incentivo, assim 

como o valor do incentivo previsto para o projecto (Figura 4.7); 
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Figura 4.7 - Ilustração da ferramenta “online” para obtenção do subsídio. Fonte: NRC-
CPIB – Natural Resources of Canada.  
 
  

• O segundo passo é a utilização de um software de simulação 

energética detalhado. Este simulador tem dois componentes: uma 

interface gráfica onde se caracteriza o edifício e sistemas integrados, 

um processador de regras onde se verifica se o edifício cumpre todos os 

requisitos mínimos e se os sistemas estão bem dimensionados. O 

resultado final da aplicação desta ferramenta é, então, o valor do 

incentivo a atribuir ao edifício. 

 

Este tipo de acções são bastante benéficas, pois “obrigam” os intervenientes 

do projecto a utilizar estas ferramentas de simulação de forma a encontrar as 

soluções energeticamente mais eficientes (Beausoleil-Morrison et al, 2001).  
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4.4. SOLUÇÕES ENERGETICAMENTE EFICIENTES 

 
O parque de edifícios é um factor chave em termos ambientais. Os edifícios 

estão omnipresentes e apresentam consumos energéticos para aquecimento, 

arrefecimento e iluminação. Nos países pertencentes à Organização de 

Cooperação Económica e Desenvolvimento (OCDE), o sector residencial 

abarca 1/3 das necessidades energéticas. Assim, devido aos problemas 

ambientais já referidos e de acordo com os princípios do Desenvolvimento 

Sustentável, é muito importante que os edifícios sejam projectados 

considerando a sua integração com o meio ambiente (forma, orientação, 

etc.) e se implementem tecnologias energeticamente sustentáveis, para fazer 

frente aos problemas do consumo energético, como o custo, depleção dos 

materiais, emissão de gases de efeito de estufa, etc. A implementação de 

novas tecnologias não depende apenas da sua viabilidade económica, mas 

também da estética, facilidade de uso e aceitação do mercado e até da 

possibilidade de utilização em reabilitações. Com o avanço das tecnologias 

de iluminação natural, ventilação, células fotovoltaicas e materiais de 

mudança de fase, a sua implementação com sucesso apenas é possível com 

um design cuidadoso e avaliação científica (West, 2001).  

 

4.4.1.  FORMA E ORIENTAÇÃO DO EDIFÍCIO 
 

Ao projectar edifícios com vista à eficiência energética, o primeiro passo é a 

determinação da correcta forma e orientação do edifício. Apenas com a 

realização deste ponto é possível atingir reduções do consumo energético 

entre 30 a 40%. A correcta organização espacial do edifício tem de ser 

conseguida inicialmente, pois, posteriormente à construção do edifício não é 

viável, económica nem ambientalmente, a alteração da organização. Assim, 

é necessário ter em conta que: 

 

• Compartimentos com necessidades energéticas elevadas devem ser 

colocados a Sul, para beneficiarem mais profundamente do efeito do 

sol; 
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• Compartimentos com necessidades energéticas intermédias, podem 

ser colocados em orientações menos favoráveis, como Este e Oeste; 

• Compartimentos com necessidades energéticas reduzidas devem ser 

colocados a Norte, servindo assim de espaço tampão. 

 

A forma do edifício deve ser tal que minimize os ganhos térmicos no Verão e 

perdas de calor no Inverno. Como tal, para Portugal, os edifícios devem ser 

alongados no eixo Este-Oeste, de forma a beneficiarem de grandes fachadas 

a Sul, as quais recebem três vezes mais radiação solar no Inverno, enquanto 

que no Verão recebem três vezes menos radiação solar, do que as fachadas 

a Este e Oeste. Outras considerações a ter com a forma do edifício podem ser 

o baixo ratio superfície / volume, redução da área superficial exposta a norte e 

a ventos fortes. Por outro lado, é importante a construção de edifícios com 

envolventes de boa qualidade, mesmo que estas apresentem um maior custo 

inicial. Com a redução das necessidades de aquecimento e arrefecimento e 

iluminação, o período de amortização deste investimento pode ser 

relativamente curto (A Green Vitruvius, 1999). 

 

4.4.2.  SISTEMAS SOLARES PASSIVOS PARA AQUECIMENTO 
 

Considerando que o aquecimento dos edifícios residenciais em Portugal 

representa 25% dos consumos energéticos do sector dos edifícios, a redução 

das necessidades de aquecimento é essencial para o aumento da 

sustentabilidade dos edifícios. Os sistemas de aquecimento convencionais 

utilizam maioritariamente fontes energéticas não renováveis, de forma a 

fornecer o calor necessário para o aquecimento da habitação. Já um sistema 

solar passivo apenas utiliza a energia do sol, de forma a fornecer, total ou 

parcialmente, o calor necessário para o aquecimento. Este tipo de sistema tira 

partido dos elementos construtivos dos edifícios, como as janelas, paredes, 

pavimento e cobertura, com o intuito de desempenharem funções de 

recolha, armazenamento, utilização e distribuição da energia solar. Os 

sistemas solares passivos podem ser divididos em (Teixeira, 1984; Lanham, 

Gama e Braz, 2004): 



 
Análise do Comportamento Térmico de Construções não Convencionais através de Simulação em VisualDOE 

 
 

 

PÁGINA 106                                                                  Dissertação de Mestrado de Pedro Correia Pereira da Silva 

• Sistemas de ganho directo – são os sistemas mais simples e vulgarmente 

utilizados. Neste sistema a radiação solar é captada por um 

envidraçado, normalmente virado a sul. Para o aumento da eficiência 

destes sistema é normal a utilização de massa térmica para armazenar 

a radiação solar em excesso durante o dia, libertando-a durante a 

noite, quando é mais necessária, como mostra a Figura 4.8. Não 

obstante este ser um sistema muito simples, pode ser muito eficiente, 

principalmente quando bem projectado e também devido ao avanço 

na tecnologia dos materiais de construção os envidraçados estão 

cada vez mais eficientes, com maior resistência térmica e possibilidade 

de alterarem o factor solar consoante a radiação incidente; 

• Sistemas de ganho indirecto – os sistemas de ganho indirecto diferem 

do anterior na medida em que a radiação solar não atinge 

directamente o compartimento, mas sim um espaço intermédio. Os 

ganhos de calor ocorrem através da condução pela superfície, ou 

convecção, no caso da abertura de orifícios entre eles. Neste caso a 

retenção da energia solar no espaço intermédio é a partir do efeito de 

estufa. Exemplos deste tipo de sistema são as paredes com efeito do 

estufa, parede de Trombe (Figura 4.9), estufas, entre outras. 

• Sistemas de ganho isolado – este tipo de sistema é em tudo semelhante 

ao sistema de ganho indirecto, mas neste caso existe uma separação 

entre o espaço de armazenamento térmico e o espaço a ser 

aquecido. Esta separação pode ser física ou através da colocação de 

isolamento entre o compartimento e o espaço intermédio, onde a 

transferência de calor se dá através da convecção natural. Exemplos 

deste tipo de sistema são os sistemas de Termo-sifão (Figura 4.10) ou 

estufas, onde a parede de separação é isolada. 
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Figura 4.8 – Sistema solar passivo de ganho directo com armazenamento térmico. 
 
 

 
Figura 4.9 – Sistema solar passivo de ganho indirecto – Parede de Trombe. 
 

 
Figura 4.10 – Sistema solar passivo de ganho isolado – Termo-sifão. 
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4.4.3. SISTEMAS PASSIVOS PARA ARREFECIMENTO 
 

Mesmo tendo em conta que a maior parte da energia utilizada nos edifícios é 

para aquecimento, a utilização de ar condicionado está a aumentar 

substancialmente. Com tal, a fracção energética consumida pelos edifícios 

está a aumentar. Para promover o arrefecimento passivo, Givoni identifica 

várias técnicas passivas, tais como a ventilação natural (especialmente o 

esforço para arrefecer a massa térmica dos edifícios durante a noite), o 

arrefecimento evaporativo, arrefecimento radiativo, etc (Givoni, 1998). Outras 

técnicas para reduzir as cargas de arrefecimento incluem o controlo dos 

ganhos solares através das paredes, envidraçados e coberturas (pode ser 

conseguido a partir do sombreamento e aplicação de isolamento) e a 

utilização de equipamento de arrefecimento eficiente. Os sistemas de 

arrefecimento passivos podem ser uma forma muito eficiente de reduzir os 

consumos energéticos dos edifícios. Estes sistemas transferem o calor do 

edifício para a atmosfera ou para a terra, com nenhuma ou pouca utilização 

de sistemas mecânicos. Podem ser agrupados em cinco tipos: 

 

1. Ventilação de conforto diurna – estes é o sistema passivo mais utilizado, 

onde se proporciona um fluxo de ar exterior durante o dia, removendo 

directamente os ganhos de calor. Assim, através do aumento da 

transferência de calor convenctiva e evaporativa e da diminuição da 

temperatura interior, obtém-se o conforto térmico. É necessário ter 

atenção que a velocidade do ar interior não deve ultrapassar os 2 m/s. 

Na Figura 4.12 é possível observar a implementação de um sistema de 

ventilação de conforto diurna, através da aplicação da ventilação 

cruzada; 

2. Ventilação nocturna – este sistema utiliza o ar frio nocturno para 

arrefecer a massa térmica interior. A massa térmica absorve os ganhos 

de calor durante o dia. De forma a reduzir os ganhos de calor, os 

envidraçados devem estar fechados durante o dia. Muitas vezes 

utilizam-se ventiladores de tecto para aumentar as trocas de calor entre 

os ocupantes e a massa térmica. Neste sistema, quanto menor for a 

temperatura nocturna mais eficiente é o sistema. 
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3. Arrefecimento evaporativo – este sistema reduz a temperatura do ar de 

ventilação através da evaporação da água. Se for um sistema directo, 

o processo evaporativo arrefece a temperatura do ar e aumenta a 

humidade. Sistemas indirectos fornecem água fria, de forma a arrefecer 

a temperatura do ar através de um permutador de calor. Este tipo de 

sistemas apenas é eficiente em climas secos. Um exemplo de um 

sistema deste tipo é o “roof-spaying”, onde através de um jacto de 

água projectado do telhado, é criada uma cortina de ar frio na 

fachada do edifício, promovendo o arrefecimento, como mostra a 

Figura 4.13; 

4. Arrefecimento radiativo – estes sistemas removem o calor dos elementos 

exteriores do edifício através da troca de radiação entre estes e o céu. 

Um exemplo deste sistema pode ser observado na Figura 4.11; 

5. Arrefecimento acoplado de terra – aqui a terra funciona como um 

dissipador de calor, devido a, normalmente, a terra estar a uma 

temperatura inferior à exterior. É utilizado um sistema mecânico para 

transferir os ganhos de calor do edifício para a terra. 

 

 

 
Figura 4.11 – Arrefecimento radiativo – sistema com isolamento de tecto amovível. 
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Os sistemas de ventilação para arrefecimento consomem menos energia, 

requerem menor manutenção, têm menores custos iniciais e são “amigos” do 

ambiente, quando se compara com os sistemas de climatização. Somente 

necessitam de um maior esforço de projecto e de simulações eficientes, de 

forma a garantir que proporcionem o conforto térmico. Os níveis de 

ventilação, além de dependerem da geometria do edifício, também 

dependem do microclima apenas com um esforço acrescido de modelação 

e simulação é possível prever o fluxo de ar por ventilação natural, e respectiva 

estimação da transferência de calor (pois o processo dominante é muitas 

vezes a convecção de que dependem da velocidade do ar). Carrilho da 

Graça sugere a utilização de modelos computacionais de dinâmica de fluidos 

para uma mais eficiente estimação do fluxo de ar (Ver artigo de Carrilho da 

Graça et al, 2001). 

 

Ao projectar um edifício, de forma a optimizar a ventilação natural, têm de se 

estudar os seguintes aspectos: 

 

Figura 4.13 – Arrefecimento evaporativo – 
“roof-spaying”. Fonte: M. Leandro 

Figura 4.13 – Sistema de ventilação de 
conforto diurna – ventilação cruzada 
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• forma dos edifícios: 

• distribuição dos espaços; 

• dimensão e localização das aberturas; 

• características e quantidade da massa térmica; 

• interacção com o sistema AVAC;  

• dispositivos de sombreamento; 

• resistência térmica e capacidade calorífica da envolvente exterior do 

edifício. 

 

O controlo do sistema de ventilação deverá ser manual. Mesmo com a 

implementação de sistemas de controlo automático, é sempre necessário que 

manualmente se possa cancelar as suas ordens.    

 

4.4.4.  CONSIDERAÇÕES SOBRE ALGUMAS SOLUÇÕES 
 

Ventilação de conforto diurna 
Num estudo efectuado por Kindangen, este observou que, no Verão, um 

pequeno incremento na velocidade do ar, a partir de ar calmo, melhora 

significativamente as condições de conforto. Contudo, se o ar não se 

encontrar calmo, um pequeno aumento na velocidade deste não irá resultar 

num aumento significativo das condições de conforto (Kindangen, 1997). 

 

A ventilação de conforto diurna resulta em temperaturas interiores muito 

próximas da temperatura exterior. Como tal apenas é proveitoso utilizar esta 

técnica se, com a temperatura exterior, for possível atingir o conforto térmico. 

Adicionalmente, o aumento da velocidade do ar aumenta a taxa de 

evaporação, podendo-se atingir o conforto térmico a temperaturas mais 

elevadas do que seria de prever. Como tal, a ventilação é um meio de 

minimizar o efeito psicológico das altas humidades relativas e para aumentar 

as perdas de calor convectivas. Estudos realizados em Portugal concluíram 

que este possui grande potencial de poupança energética pela aplicação da 

ventilação de conforto diurna, como se pode observar na Figura 4.14 (Allard, 

1998). 
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Figura 4.14 – potencial de poupança energética pela aplicação da ventilação em 
Portugal. Fonte: Allard, 1998. 
 

A aplicação da ventilação natural em habitações uni-familiares é bastante 

simples, com um adequado projecto e localização das aberturas, de forma a 

maximizar o diferencial de pressões. Também é bastante simples a utilização 

do efeito de estratificação do ar, devido à diferença de temperaturas e 

pressões, com recurso a aberturas no telhado ou chaminés solares, de forma a 

aumentar o potencial de ventilação. Em edifícios multi-familiares, a ventilação 

de conforto diurna pode ser uma das únicas forma eficientes de ventilação 

natural, contando que os apartamentos possuem paredes exteriores em lados 

opostos do edifício.  

 

Por outro lado, em compartimentos com apenas uma parede exterior, 

também é possível aplicar a ventilação natural. Tal é conseguido com recurso 

à colocação de duas janelas na mesma fachada e utilização dos gradientes 

de pressão criados. Mas, de forma a potenciar os gradientes de pressão, são 

necessárias algumas modificações de design, como a integração das 

chamadas “Paredes-asa”, que são pequenas projecções arquitectónicas, em 

relação ao compartimento, como se pode observar na Figura 4.15 (Givoni, 

1998). 
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Figura 4.15 – configurações de paredes-asa. Fonte: Givoni, 1998. 
 

Ventilação nocturna 

A partir do estudo de Carrilho da Graça é possível verificar que o 

arrefecimento passivo por ventilação nocturna é potencialmente bastante 

eficiente, podendo promover a redução de horas de desconforto térmico em 

cerca de 57%, mas é apenas aplicável em zonas com grandes amplitudes 

térmicas diárias. Ao analisar a integração da ventilação nocturna num edifício, 

é necessário analisar alguns pontos cruciais (Carrilho da Graça, 2001; 

Tzikopoulos, Karatza, e Paravantis, 2005; Glicksman, Norford e Greden, 2001): 
 

• Ventilação natural, híbrida ou mecânica – um dos primeiros passos é o 

cálculo da taxa de renovação de ar prevista para o edifício. O 

problema é que o cálculo desta taxa é complexo e será necessária a 

utilização de ferramentas de cálculo; 

• Transferência de calor – de forma a simular a ventilação nocturna, é 

necessário um coeficiente de transferência de calor conventivo 

bastante preciso, o que pode ser problemático; 

• Armazenamento de calor – a capacidade de armazenamento de calor 

de um compartimento consiste na capacidade de armazenamento  de 

calor utilizável, em termos térmicos, por todas as superfícies fronteira e 

mobiliário do compartimento. Depende da espessura de cada 

construção, das suas propriedades térmicas, do período de flutuação 
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da temperatura do ar imperturbado e da transferência de calor 

superficial. 

 

A eficiência de um sistema de ventilação nocturna pode ser avaliada através 

do estudo da capacidade de armazenamento de calor e dos ganhos e 

perdas térmicas. Assim, é possível avaliar o efeito da ventilação nocturna 

através de modelos paramétricos ou ferramentas de simulação. Pfafferott 

testou a ventilação nocturna de um edifício de escritórios através de uma 

ferramenta de simulação, onde utilizou medições “in-situ” para calibrar o 

modelo. Este conclui que, através da ventilação nocturna, a temperatura 

interior média reduz cerca de 2-3ºC; enquanto que com a implementação do 

sombreamento, atinge reduções de 3-4ªC. Com a combinação de ambos, 

atinge reduções de 5.7ºC (Pfafferott, Herkel e Jäschke, 2003). 

 

Estufas 
A aplicação de estufas pode ser muito útil, pois estas, além de servirem de 

espaço tampão, também podem ser utilizadas para aplicação de estratégias 

solares passivas, como o ganho directo ou indirecto, em espaços contíguos à 

estufa. A estufa, ao actuar como um espaço tampão, vai reduzir as perdas de 

calor pela envolvente; e mesmo na inexistência de ganhos solares directos é 

uma solução eficiente. De forma a armazenar a radiação solar captada pela 

estufa e devolvê-la ao espaço útil, quando este é necessário, podemos 

recorrer a duas soluções: 

 

• A introdução de uma parede com massa térmica suficiente para 

armazenar e distribui-lo posteriormente; 

• A Inserção aberturas na parte inferior e superior da parede de 

separação entre o espaço útil e a estufa, de forma a usufruir da 

convecção natural. 

 

Por outro lado, a introdução de uma estufa numa fachada exterior, resulta 

numa redução das exigências dessa fachada, como a utilização de vidro 

duplo, isolamento, estanqueidade. As estufas devem possuir, pelo menos, dois 

terços de envidraçados móveis, de forma a promoverem a ventilação natural 
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e evitarem o sobreaquecimento. Deve ser colocado isolamento móvel para 

proteger os envidraçados durante a noite e reduzirem as perdas térmicas. Não 

devem ser utilizados sistemas de aquecimento na estufa, pois tal resultará em 

mais perdas energéticas do que ganhos. 

Sombreamento 

Os dispositivos de sombreamento, quando colocados convenientemente, 

permitem a redução da Iluminância (evitando o encadeamento ou brilho 

excessivo), dos ganhos solares no Verão e das perdas de calor durante a noite. 

 

Ao considerarmos o dispositivo de sombreamento a colocar, é necessário 

decidir se são exteriores ou interiores: 

 

• o sombreamento exterior é mais eficiente na redução dos ganhos 

solares, pois os raios solares são interceptados antes de atingirem os 

envidraçados. Mas estes dispositivos são normalmente mais 

dispendiosos na instalação e manutenção; 

• dispositivos interiores são mais económicos e fáceis de ajustar a 

qualquer situação, protegendo melhor os ocupantes do 

encadeamento e brilho excessivo; 

• dispositivos instalados no interior de envidraçados duplos, com aberturas 

de ventilação para o exterior, combinam as vantagens dos dois 

sistemas anteriores. 

 

Por outro lado é também necessário decidir se os dispositivos de 

sombreamento são móveis ou fixos. Neste campo, normalmente é preferível 

utilizar dispositivos fixos no exterior e dispositivos móveis no interior. Os 

dispositivos exteriores são mais utilizados para a protecção da radiação solar 

e, quando bem projectados, não necessitam de ser móveis; enquanto que os 

dispositivos interiores são mais apropriados para as questões da iluminação, 

assim é preferível serem móveis, de forma aos ocupantes ajustarem os 

dispositivos consoante as suas necessidades (A Green Vitruvius, 1999).      
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Tubagens horizontais de iluminação 

A iluminação natural pode resultar em poupanças energéticas substanciais, 

principalmente em edifícios comerciais de ocupação diurna. Assim, é 

necessário integrar sistemas de iluminação natural nos edifícios, com vista à 

sua sustentabilidade. Como exemplo de um desses sistemas temos as 

tubagens horizontais de luz: 

 

 aplicadas, maioritariamente, em fachadas cortina, de forma a reduzir os 

ganhos solares mas proporcionando iluminação natural. Para tal, 

coloca-se uma tubagem no tecto falso com espelhos, para 

redireccionar a luz, e filtros com absorção / reflexão de infravermelhos 

(Figura 4.16); 

 

 
Figura 4.16 - Tubagem de luz horizontal 
 

Paredes de terra 

A construção de edifícios com paredes termicamente eficientes, em que, ao 

mesmo tempo, não são consumidas grandes quantidades de energia na sua 

construção ou demolição, é uma forma de promover a redução do consumo 

energético. As paredes em terra são ambientalmente sustentáveis, devido à 

grande disponibilidade local, assim como aos baixos consumos energéticos 

para produção. Para que estas paredes possam ser aceites, é necessário 

conhecer a sua performance térmica e que esta respeite os regulamentos 

térmicos em vigor. Uma vantagem deste tipo de paredes é a sua grande 

massa térmica, o que resulta em pequenas variações de temperatura. De 

forma a promover uma maior aceitação deste tipo de paredes, é necessário 
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desenvolver as técnicas de produção para uma melhor performance térmica, 

assim como a obtenção das propriedades térmicas reais deste tipo de 

parede, de forma a possibilitar a previsão do comportamento dos edifícios a 

partir de programas de simulação térmica de edifícios (Goodhew e Griffiths, 

2005). 

Materiais de mudança de fase 

As propriedades termo-físicas dos materiais de construção têm grande 

influência na performance energética dos edifícios. Considerando o design 

solar passivo, a capacidade de armazenamento de calor é o parâmetro 

dominante. Os sistemas pesados tradicionais podem ter problemas de excesso 

de massa térmica e de custo.  Mas combinando materiais de construção 

tradicionais com uma camada interior composta por materiais de mudança 

de fase (PCM – Phase Change Material) é possível atingir um controlo de 

temperatura interior (a partir do calor latente de fusão dos materiais PCM) a 

um custo aceitável. Ao projectar um sistema com materiais PCM, os 

parâmetros fundamentais a controlar são a temperatura de fusão do material – 

que deverá ser abaixo da temperatura de conforto para o verão, mas o mais 

próximo possível desta; a temperatura de solidificação – que deverá ser acima 

da temperatura de conforto para o Inverno, mas o mais próximo possível 

desta; o calor libertado ao solidificar – o mais alto possível; e o calor absorvido 

ao liquefazer – o mais alto possível. 

 

Os materiais PCM podem ser definidos por duas componentes: um composto 

químico, orgânico ou inorgânico, que possui uma mudança de fase a uma 

dada temperatura de operação; e uma estrutura porosa que actua como 

uma substância que armazena calor. Estes materiais armazenam o calor com 

a fusão da sua estrutura porosa, absorvendo o calor do espaço. Quando a 

estrutura se encontra totalmente fundida, o material não armazena mais calor. 

A libertação do calor dá-se quando a temperatura do espaço é inferior à 

temperatura de solidificação e o material solidifica progressivamente, 

libertando todo o calor armazenado para o espaço (Heim e Clarke, 2004).  
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Fachadas de pele dupla 

Em edifícios altos, as fachadas de vidro são muitas vezes utilizadas devido ao 

baixo tempo de aplicação, pouca manutenção e durabilidade. Mas este tipo 

de construção tem cargas de aquecimento e arrefecimento muito altas. Uma 

forma de baixar estas cargas é a utilização do sistema de pele dupla de vidro. 

Este sistema é composto por duas folhas de vidro separadas por um espaço 

de ar relativamente grande. Assim, o espaço de ar funciona como uma zona 

tampão que reduz as perdas e proporciona ganhos térmicos devido à 

radiação solar e devido ao efeito de estratificação do ar. Existe uma boa 

ventilação dentro do espaço de ar, além de neste sistema ser possível abrir as 

folhas de vidro de forma a possibilitar a ventilação natural e a ventilação 

nocturna. Este tipo de sistema facilita também a implementação de 

sombreadores eficientes no espaço de ar. O grande problema deste tipo de 

configuração é o seu custo económico – é um sistema construtivo ainda não 

muito utilizado e possui o dobro da quantidade de vidro. Como tal, para utilizar 

este tipo de sistema é necessário fazer um estudo comparativo entre custos de 

construção / energia poupada, através de programas de simulação térmica 

(VisualDOE, Transys, EnergyPlus, etc) e de análise de ciclo de vida (EcoPro, 

IDEMAT, LCAD). Para climas agressivos, este estudo resulta normalmente em 

vantagem para a o sistema de pele dupla de vidro, mas para climas amenos, 

apenas com a simulação prévia é possível encontrar a solução mais 

económica, em termos de custo, energia e consequências ambientais. Para 

atingir a solução mais eficiente em termos globais é necessário analisar dois 

itens específicos; a solução que apresenta o menor consumo energético em 

termos dos recursos energéticos do país; e a solução cujo custo de ciclo de 

vida é menor, em termos do proprietário do edifício. Cetiner define um critério 

de selecção do tipo de pele de vidro a escolher (simples ou dupla), para 

edifícios de escritório, segundo os item referidos anteriormente (ver artigo 

Cetiner e Ozkan, 2005). 

 

Sistema misto caldeira + massa térmica 

Na procura de menores consumos energéticos dos edifícios, Stritih testa a 

eficiência da implementação de um sistema composto por uma caldeira a 
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biomassa e uma unidade de armazenamento térmico. Este sistema pode ser 

visto como um sistema de cogeração, ou seja, em edifícios onde o 

aquecimento seja a partir de uma caldeira central, muitas vezes o calor 

gerado pela caldeira é excessivo para as necessidades do edifício, sendo este 

excesso de calor é armazenado num unidade armazenadora de calor. 

Quando a unidade armazenadora se encontrar totalmente carregada, é 

possível desligar a caldeira e fornecer o calor da unidade de armazenamento 

ao edifício. Com este sistema é possível aumentar a eficiência energética dos 

sistemas de aquecimento, uma vez que se reduzem as perdas. O sistema é 

esquematicamente representado na Figura 4.17 (Stritih e Butala, 2004). 

 

 
Figura 4.17 – Esquema de sistema caldeira + armazenador térmico. Fonte: Stritih e 
Butala, 2004 
 

Sistemas solares para aquecimento a água 

Os sistemas solares para aquecimento de águas quentes sanitárias têm já 

grande aplicação no mercado, pelo que o dimensionamento e montagem 

deste tipo de sistemas é algo já bastante estudado e aplicado com bons 

resultados. Sabendo que os sistemas solares de aquecimento a água são 

bastante similares aos para aquecimento de água quentes sanitárias e que 

funcionam com a água a temperaturas mais baixas, são equipamentos 

bastante bons aplicar os sistemas de pavimentos radiantes em edifícios 

residenciais.  
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O projecto de um sistema solar de aquecimento deve ser considerado em três 

partes: 

 

1. Determinação das necessidades de aquecimento e de água quente 

do edifício; 

2. Estimar a fracção dessas necessidades que pode ser coberta pelo 

sistema solar; 

3. Efectuar um estudo económico onde se compare o custo da energia 

que se irá poupar com o sistema solar, com o custo do sistema solar. 

 

Em termos do estudo económico, a variável mais sensível e que mais 

cuidadosamente deve ser estudada é a área do colector. A partir de um 

estudo de Martínez com intuito de desenhar e estudar o comportamento de 

um sistema solar de aquecimento de pavimento radiante numa habitação em 

Murcia – Espanha, verificou-se que nos meses com maiores necessidades de 

aquecimento (Janeiro e Fevereiro) este sistema cobriu, respectivamente, 42.8% 

e 34.2% das necessidades de aquecimento (Martinez et al, 2005). Estes 

resultados demonstram que este tipo de sistema pode ser muito eficiente nas 

habitações Portuguesas.  

 
 

4.4.5. INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENERGETICAMENTE EFICIENTES 
 
As decisões sobre a escolha e subsequente integração de componentes 

energeticamente eficientes nos edifícios necessita de uma cuidadosa reflexão 

durante a fase de projecto, como o observado na Figura 4.18. De forma a 

tornar um edifício energeticamente eficiente é necessário, muitas vezes, 

avaliar objectivos contraditórios relativamente à performance do edifício, 

como o conforto térmico e a qualidade do ar interior. Assim, as ferramentas de 

simulação dos edifícios, aparentam ser um instrumento muito importante, para 

uma apropriada integração de componentes energeticamente eficientes nos 

edifícios. Estas ferramentas podem fornecer informação detalhada sobre a 

performance térmica dos edifícios que ainda estão em fase de projecto, 

permitindo assim comparar diferentes opções de projecto em condições 
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semelhantes. No entanto, o uso generalizado destas ferramentas 

computacionais não tem ocorrido. As tecnologias inovadoras são aplicadas 

nos edifícios sem nenhuma, ou pouca, avaliação prévia através de 

ferramentas de simulação, o que poderá levar ao seu mau aproveitamento e 

consequentemente a denegrirem estas tecnologias. 

 
Figura 4.18 – Introdução de soluções energeticamente eficientes. Fonte: West, 2001. 
 

Os edifícios estão, cada vez mais, sujeitos a regulamentos com requisitos de 

performance quantificáveis, o que requer uma mais intensiva utilização de 

ferramentas computacionais, de forma a garantir que o edifício cumpra esses 

mesmos requisitos. Ao longo dos últimos anos, os esforços para integrar a 

simulação computacional dos edifícios durante a fase de projecto tiveram 

bastantes problemas: 

 

• Indisponibilidade de ferramentas computacionais adequadas, ou seja, 

as ferramentas existentes não davam resposta aos problemas 

específicos encontrados no projecto; 

• Descrença dos resultados obtidos pelas ferramentas computacionais, 

podendo também os resultados computacionais não serem úteis numa 

fase de projecto; 

• Alto grau de conhecimento necessário para a utilização das 

ferramentas de simulação de edifícios; 

• Custos associados à compra e utilização destas ferramentas; 
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• Problemas de partilha de informação entre o “projecto” e a 

“simulação”. 

 

A partir de diversos casos de estudo, é possível observar que a selecção das 

componentes energeticamente eficientes para os edifícios ocorrem 

maioritariamente na fase de projecto conceptual. No entanto, estes 

componentes são escolhidos graças à prévia utilização noutros projectos. 

Assim, normalmente não são efectuadas comparações entre a performance 

de várias alternativas. A simulação de edifícios é utilizada maioritariamente 

depois da fase de projecto conceptual e apenas para verificar se a 

performance energética corresponde às expectativas. Assim, para projectar 

edifícios energeticamente eficientes é necessário utilizar as ferramentas 

computacionais logo desde a fase de projecto conceptual. Enquanto a 

escolha de componentes energeticamente eficientes não for suportada por 

dados computacionais significativos, as decisões serão sempre tomadas de 

forma intuitiva.  

 

Actualmente, a maior parte destes problemas já estão ultrapassados, existindo 

ferramentas de simulação de edifícios criadas para responderem a problemas 

específicos, com resultados comprovados. Estas ferramentas podem ser desde 

muito simples a muito complexas, dependendo do que é pretendido. 

Adicionalmente existe já uma grande aposta na formação nesta área, 

existindo já um vasto número de consultores externos. Várias ferramentas 

computacionais são gratuitas e cada vez mais com uma maior 

interoperabilidade entre elas. Para escolher componentes energeticamente 

eficientes, é conveniente seguir o seguinte procedimento (Wilde e Voorden, 

2004): 

 

• definição de um espaço de opções onde estão identificadas as 

combinações entre os componentes energeticamente eficientes e o 

design dos edifícios, que apresentam melhores resultados; 

• Identificação das funções mais relevantes de todas as opções de 

design, de forma a encontrar critérios de selecção relevantes; 
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• Especificação de Indicadores de Performance (IPs) objectivos, requisitos 

e restrições. Os IPs permitem quantificar a performance de cada opção 

de design; 

• Cálculo dos IPs para todas as opções de design do edifício. Neste ponto 

as melhores ferramentas a utilizar são as computacionais; 

• Avaliação da performance final, onde é executada uma média 

pesada que contabiliza a performance individual de cada opção de 

design. 

 

Relativamente à informação necessária para a escolha dos componentes 

energeticamente eficientes, podemos dividi-la em 5 parâmetros: 

 

1. Descrição geométrica do design do edifício – por exemplo a partir de 

sistemas CAD; 

2. Componentes energeticamente eficientes existentes no mercado e sua 

funções associadas; 

3. IPs existentes que possam avaliar na totalidade as respectivas funções; 

4. Informação sobre a performance das diversas opções – pode ser obtida 

a partir de ferramentas computacionais de simulação energética de 

edifícios; 

5. Informações sobre os factores preferenciais, os quais são necessários 

para decidir quais as melhores opções a utilizar no projecto. 

 

4.4.6.  ANÁLISE DA PERFORMANCE DE EDIFÍCIOS SUSTENTÁVEIS NA 
EUROPA 
 
Foi realizado um estudo onde foram caracterizados 77 edifícios Europeus 

construídos com princípios bioclimáticos, em termos de eficiência energética. 

Por outro lado, foi analisada a eficiência da integração de várias técnicas 

solares passivas. Com este estudo, é possível concluir que os edifícios 

bioclimáticos em Portugal têm uma eficiência energética de 66,7% (Figura 

4.19), o que coloca Portugal num bom nível, comparativamente a outros 

Países da Europa. Também é verificado que a inclusão nos edifícios das 



 
Análise do Comportamento Térmico de Construções não Convencionais através de Simulação em VisualDOE 

 
 

 

PÁGINA 124                                                                  Dissertação de Mestrado de Pedro Correia Pereira da Silva 

técnicas solares passivas de ganho directo (Figura 4.20), sombreamento e 

água quente solar, aumenta a eficiência energética destes edifícios, 

enquanto que as paredes de armazenamento térmico, ventilação natural e 

estufas reduzem a eficiência energética dos mesmos. No caso das paredes de 

armazenamento térmico, o problema poderá ser devido a um mau 

dimensionamento. Em relação às estufas e à ventilação natural, estas 

poderiam não ter o controlo adequado, o que resulta, obviamente, num 

comportamento que não seria benéfico para a performance energética dos 

edifícios. Como tal, também é possível concluir que a forma como o edifício é 

utilizado determina a sua eficiência energética. Quando os utilizadores são 

descuidados, a poupança energética não é conseguida. Como tal, apenas 

utilizadores educados e informados convenientemente podem ajudar a baixar 

o consumo energético dos edifícios (Tzikopoulos, Karatza e. Paravantis, 2005). 

 
 

 
Figura 4.19 – Eficiência energética de 
edifícios bioclimáticos, na Europa 

 
Figura 4.20 – Eficiência energética da 
solução de ganho directo  

 
Fonte: Tzikopoulos, Karatza e Paravantis, 2005 
 

 

4.5. REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
 
A reabilitação de edifícios pode ser entendida como um melhoramento na 

qualidade do edifício, comparativamente com a que este apresentava 

inicialmente.  Mas existem outras operações que, de uma forma ou de outra, 
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são importantes para a manutenção ou aumento da performance energética 

dos edifícios: 
 

• Conservação ou Manutenção: Operação destinada a conferir a 

edifícios não degradados uma qualidade equivalente à inicial; 

• Recuperação: Operação sobre edifícios degradados devido à não 

realização de obras de conservação com a periodicidade devida; 

• Beneficiação: Operação que confere a edifícios degradados uma 

qualidade superior à que tinham aquando da sua construção. 

 

Podem ser apresentados dois pontos cruciais, para a importância da 

reabilitação do parque de edifícios existente: 

 

1. no passado, a construção de edifícios não tinha em conta a sua 

optimização energética, nem a minimização dos seus efeitos 

ambientais. Considerando que o ciclo de vida dos edifícios e dos seus 

componentes é muito elevado (ver Tabela 4.4), uma grande parte dos 

edifícios existentes encontram-se nessas condições;  

2. a idade dos edifícios é um factor determinante para a performance 

global dos edifícios, pois quantos mais antigos, mais deteriorados estão 

e menores performances energéticas apresentam. Mas os ocupantes 

desses edifícios desejam níveis de conforto similares aos das habitações 

mais recentes, utilizando para isso muito mais energia. Por exemplo, o 

consumo energético para aquecimento é fortemente influenciado pela 

idade do sistema central de aquecimento – correlação de 0,83, pela 

idade do edifício – correlação de 0,57, pela idade do sistema de 

distribuição – correlação de 0,43 e pela idade dos terminais de 

aquecimento – correlação de 0,19.  
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Tabela 4.4 – Ciclo de vida de alguns componentes dos edifícios. 
Ciclo de vida Elemento do edifício 

*Base de Dados **Estimado 
- ENVOLVENTE 
Janelas 51 78 
Portas 33 62 
Portas de Garagem 17-48 58-62 
Clarabóias 62 70 
Coberturas 32-54 65-73 
Tubos de queda 36-49 60 
- INTERIORES  
Portas 53 66-69 
Pavimentos 40-59 56-79 
Canalização 44-63 56-68 
Tubos 23-47 55-64 
- AVAC 
Caldeiras 25-38 55-57 
Radiadores 62 64 
Tubos 46 66 
*Base de dados INVESTIMMO – Projecto Europeu para a renovação de edifícios 
**Estimações a partir de modelos de deterioração – software INVESTIMMO 
Fonte: Balaras et al, 2005 
 

Como tal, é possível concluir que a protecção e reabilitação do património 

edificado, além de ser culturalmente positivo, também poderá ser 

economicamente atractivo, pois os custos de reabilitação são muito inferiores 

aos custos de demolição e reconstrução. Adicionalmente, se os princípios de 

sustentabilidade foram aplicados, as reabilitações são muito atractivas, 

aumentando a performance dos edifícios existentes (Balaras et al, 2005). 

 

Um estudo muito interessante na área da deterioração dos edifícios foi 

realizado por Balaras, que apresenta as causas que têm maior importância 

para a deterioração dos edifícios, como é possível observar na Figura 4.21. 

Assim, é possível conhecer os pontos que têm de ser analisados com maior 

cuidado, durante o projecto de um edifício, para que este tenha uma maior 

vida útil, sem apresentar sinais de degradação. 
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Figura 4.21 – causas da deterioração dos edifícios e seu peso. Fonte: Balaras et al, 2005 
 
 

4.4.1. A REABILITAÇÃO EM PORTUGAL 
 

O estado de degradação em que se encontra grande parte do parque 

habitacional do nosso país assume proporções que podem ser consideradas 

preocupantes. Tal situação provoca uma diminuição da qualidade de vida 

das populações e uma deterioração do património edificado, enquanto 

memória colectiva. A palavra Património é sinónimo de herança, que deve ser 

transmitida às gerações futuras com o intuito de ser preservada e valorizada. 

Actualmente nos edifícios habitacionais do Património municipal e nacional, a 

degradação encontrada nos diversos elementos que os constituem deve-se 

principalmente ao “envelhecimento” dos vários materiais e componentes, à 

ausência de manutenções periódicas que assegurem a sua preservação e 

também devido à sua má concepção e/ou deficiente execução, na sua fase 

de construção ou em intervenções posteriores. Como causas da degradação 

do património em geral, podemos considerar: 

 

• o desaparecimento dos artesãos (que noutros países europeus são 

valorizados e incentivados); 
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• conservação básica dos edifícios inexistente (limpeza dos telhados 

antes do Inverno, pintura das fachadas e caixilhos, etc.); 

• má gestão do estado, de modo a contemplar no orçamento geral 

verba para a conservação dos edifícios; 

• intervenções de restauro ou reabilitação mal concebidas; 

• o uso dos edifícios de forma inadequada às suas funções e 

características. 

  

Verifica-se que em Portugal, nos últimos anos apenas 10% do total do 

investimento é destinado à conservação e recuperação do património 

edificado ao passo que a média europeia é de cerca de 40%. De um modo 

geral, Portugal ainda não se encontra sensibilizado para a reabilitação de 

edifícios. Embora se reconheça a existência de trabalho válido de reabilitação 

e reconstrução de alguns Monumentos Nacionais e outras construções de 

grande relevo arquitectónico, muito se poderá e deverá realizar no futuro para 

enriquecer a leitura do património edificado português. 

 

Logo, a tendência será inevitavelmente um aumento de investimento na 

conservação e recuperação. A sustentar esta tendência, temos a 

“reocupação” dos centros urbanos pela população que até há pouco tempo 

sobrevalorizava em demasia as zonas periféricas das cidades em relação aos 

centros urbanos. Também o Governo, através de políticas habitacionais, em 

parceria com as Câmaras Municipais, incentiva o processo de conservação e 

reabilitação, procurando melhorar as carências habitacionais, investindo em 

arranjos de espaços sociais dos bairros de arrendamento público, motivando 

assim a recuperação dos centros urbanos (Silva e Godinho, 2004). 

 

4.4.1.  FERRAMENTAS  DE AVALIAÇÃO DA REABILITAÇÃO  
 

A recuperação e reabilitação de edifícios é um fenómeno com cada vez 

maior peso no sector dos edifícios. Como tal, é normal que ferramentas de 

avaliação e optimização destes processos surjam no mercado. Uma dessas 

ferramentas é a EPIQR (Método de requalificação de performance energética 
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e qualidade do ambiente interior), esta ferramenta tem como objectivos que 

uma requalificação / reabilitação apresente (Martínez, Velázquez e Viedma, 

2005): 
 

• melhoria da qualidade do ambiente interior; 

• optimização de consumo energético; 

• implementação de energia solar; 

• rentabilidade. 
 

Esta ferramenta divide o edifício em 50 elementos discretos (paredes, 

pavimento, cobertura, sistema de aquecimento, etc.) onde para cada um dos 

elementos é avaliado o estado de degradação (4 estados de degradação), 

apresentando até 6 possíveis opções para a substituição. Depois de 

seleccionadas as opções, estas são avaliadas do ponto de vista da qualidade 

do ambiente interior, consumo energético, custo e medidas de reabilitação. 
 

A qualidade do ambiente interior é avaliada em termos de humidade, ruído, 

conforto térmico, qualidade do ar, iluminação e segurança.   
 

Em termos energéticos, é estudado o aquecimento do espaço, águas quentes 

sanitárias, substituição da caldeira, arrefecimento do espaço, iluminação 

artificial de espaços comuns, isolamento das tubagens de distribuição para 

aquecimento e utilização de válvulas termostáticas para radiadores.  
 

No custo, é estudada a descrição dos trabalhos de reabilitação, a 

organização da classificação dos trabalhos e a identificação dos custos 

associados.  
 

Assim, esta é uma ferramenta expedita que procura a eficiência energética 

dos edifícios através da comparação das várias soluções / problemas. No 

entanto, é necessário ter em conta que, sendo este um sector em rápido 

crescimento, estão continuamente a aparecer novas soluções, pelo que é 

necessário que estas ferramentas sejam regularmente actualizadas (Karlsson, 

Roos e Karlsson, 2000). 


