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Capitulo 4 

 
4.1. - A Energia e o Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4:  Sol, fonte primária de energia na Terra 
 
 
 

Segundo a publicação “Energia Solar Passiva” (Francisco Moita 1985 DGE) a energia solar é 

produzida no centro do sol por uma reacção termocular, de onde se liberta uma onda de calor 

pela fusão do hidrogénio de hélio, resultando temperaturas de vários milhões de graus 

centígrados no seu interior, e de cerca de 5500ºC à sua superfície. 

O Sol é uma pequena estrela que permite o desenvolvimento da vida terrestre. As suas 

qualidades têm sido apreciadas em todas as épocas e por todas as civilizações. Foi também 

objecto de veneração de culto do Homem, tornando-se, hoje, uma ferramenta para a 

Arquitectura, quando se fala em Sustentabilidade. Anualmente, chega à atmosfera terrestre, 

uma quantidade enorme de energia (avaliada em 1,5 x 1018 kWh), correspondente a cerca de 

10.000 vezes o consumo mundial. Deveriam ser implementadas importantes superfícies de 

captação solar a fim de podermos beneficiar desta fonte renovável. (a central fotovoltaica de 

Moura, por exemplo, ocupa uma superfície aproximada de 114 hectares). (DGEG) 

Em Portugal, o potencial disponível é bastante considerável, sendo um dos países da Europa 

com melhores condições para aproveitamento deste recurso, dispondo de um número médio 

anual de horas de Sol, variável entre 2200 e 3000, no continente, e entre 1700 e 2200, 

respectivamente, nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Na Alemanha, por exemplo, este 

indicador varia entre 1200 e 1700 horas. Para Lisboa, num plano inclinado de cerca de 40º e 

orientado a Sul, o valor médio diário de potência da radiação solar global (radiação directa e 

radiação difusa) é de 414 W/m2. (DGEG) 
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Ao longo da história, o homem desenvolveu formas de energia de que tinha necessidade, 

passando da descoberta do fogo, a formas de energia cada vez mais elaboradas, chegando por 

fim à energia nuclear, assombrosa em muitos pontos de vista. Simultaneamente, o progresso 

da industrialização deu lugar, sobretudo nestes últimos tempos, a um consumo cada vez 

maior, a ponto de alguns recursos naturais estarem em vias de extinção. Na nossa civilização, 

sobretudo cientistas e técnicos, devem procurar novos métodos para utilizar as fontes de 

energia existentes. É preciso também que os próprios governos adoptem uma política 

energética unificada, para que a energia produzida numa região possa ser utilizada noutras 

regiões.  

É bem evidente que o sol, a primeira fonte de energia e a mais rica para o nosso planeta, 

deveria ser estudada mais cuidadosamente pelos investigadores; esta, devia tornar-se uma das 

suas principais preocupações. Embora seja verdade que a utilização directa da energia solar 

ainda se apresente longínqua, esta perspectiva não deve fazer atenuar os esforços dos 

investigadores nem o apoio dos governos. De resto, já se obtiveram alguns resultados e já se 

beneficia deles em várias partes do mundo. Por outro lado, outras formas de energia, tais 

como a energia eólica, marinha ou geotérmica, já foram utilizadas, embora de modo ainda 

limitado, em função das condições geográficas.  

Inicialmente, o homem dependia exclusivamente das energias renováveis: o Sol, directamente 

para iluminação e aquecimento; a lenha, para aquecimento e também para cozinhar. Esta 

última permitia já autonomia energética sobre a natureza, podendo eventualmente armazenar 

energia potencial. 

 
Técnicas mais elaboradas trouxeram o aproveitamento da energia eólica para o transporte - no 

caso das embarcações, para a bombagem de água ou para a moagem dos cereais. Para esta 

última função também era utilizada a energia hídrica. Os primeiros moinhos de água, com 

roda horizontal ou vertical, remontam a cerca de 100 anos a.C. Os romanos construíram 

algumas instalações de moagem hídricas, mas foi durante a Idade Média que estas 

conheceram uma maior implementação. 

 
Os moinhos de vento datam do século VII d.C., sendo os de eixo vertical de origem persa, 

tendo sido aperfeiçoados no Ocidente, durante o século XII, com a afinação do velame 

orientável e a introdução do eixo horizontal. Na Figura 5, pode ver-se o exemplo de um 

moinho de vento de eixo horizontal, tipo torre, que inicialmente surgiu na zona mediterrânea 

Europeia e que, posteriormente, foi mais desenvolvido e teve uma grande implementação, 
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nomeadamente nos Países Baixos, tendo continuado muitos deles em actividade até aos 

nossos dias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Moinho de vento em Portugal 
                
 
Até ao século XIX, as energias renováveis desempenhavam um papel fundamental nas 

economias agrárias, pelo que mesmo em termos de energia combustível, a madeira era 

suficiente para a satisfação da maior parte das necessidades energéticas. Com a revolução 

industrial, o carvão passou a ser a fonte de energia transformada dominante, o que marcou o 

início da era das energias não renováveis. Em 1950 já o petróleo e o gás natural eram as 

fontes de energia transformadas predominantes. 

 
Na década de 1990 obtinha-se do petróleo 38,6% da energia comercial a nível mundial, ainda 

que uns anos antes, em 1974, chegasse a representar 47,4%, (antes da crise levantada pela 

OPEP21). Nesse mesmo ano, a proporção de energia comercial obtida a partir do gás natural 

foi de 21,6% e desde a crise do petróleo de 1973 tem aumentado ligeiramente. O consumo 

mundial de petróleo foi crescendo até alcançar um máximo em 1978, ano em que se 

exploraram algo mais de 3.000 milhões de toneladas. Depois, o consumo diminuiu até ao ano 

de 1982 e, desde então, tem aumentado ligeiramente, mas ainda sem atingir os valores de 

1978. 

 
A crise do petróleo ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial provocada pelo embargo dos 

países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e Golfo Pérsico 

de distribuição de petróleo para os Estados Unidos e países da Europa. 

                                                 
21- OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) é uma organização composta por países que retêm algumas das maiores 
reservas de petróleo do mundo, como é o caso da Arábia Saudita, a organização tem agora 13 países membros. (Argélia, Angola, Qatar, 
Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria e a Venezuela). 
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Devido aos quatro países da OPEP: Arábia Saudita, Irão, Iraque e Kuwait controlarem a 

produção de petróleo no mundo, as crises em decorrência da política externa, desestabilizaram 

a economia mundial, havendo uma enorme recessão nos Estados Unidos, Europa e 

consequentemente no resto do mundo. 

É de salientar as quatro recentes crises a partir de 1956. 

A primeira ocorreu em 1956 depois que o presidente do Egipto na época Gamal Nasser22 

entregou o Canal de Suez a uma empresa Anglo-Francesa. Este canal é uma importante 

passagem para a exportação de produtos da região para países ocidentais uma vez que os 

países árabes boicotarem a distribuição de petróleo. 

A segunda aconteceu em 1973 devido ao apoio dos Estados Unidos a Israel relativamente à 

ocupação de territórios Palestinos durante a Guerra do Yom Kippur23 e, por causa disso, 

países árabes organizados na OPEP decidiram aumentar o preço do petróleo.  

 
A terceira, ocorreu durante a crise política no Irão e a consequente deposição de Xá Reza 

Pahlevi24 o que desorganizou todo o sector de produção, tendo os preços aumentado ainda 

mais.  

 
A quarta corresponde à Guerra do Golfo em 1991, depois do Iraque, governado por Saddam 

Hussein, ter invadido o país vizinho Kuwait, um dos maiores produtores de petróleo do 

mundo e o maior distribuidor dos Estados Unidos. Com a intervenção da ONU em apoiar a 

desocupação do Kuwait, os iraquianos embora cumprissem, incendiaram todos os poços de 

petróleo do emirado provocando uma enorme crise económica e ecológica.  

 
Segundo estimativas de 2000, as reservas de petróleo da OPEP darão para cobrir a procura 

deste produto durante os próximos 77 anos (Oil and Gás Journal 2000). As reservas de carvão 

ainda durariam para 1000 anos, mas com os problemas associados às chuvas ácidas e às 

emissões de dióxido de carbono (CO2), os ambientalistas prevêem uma rápida e violenta crise 

ambiental se utilizarmos carvão como fonte energética alternativa ao petróleo (Berge 1999). 

                                                 

22
- Gamal Abd el-Nasser, foi um dos fundadores do movimento de "oficiais livres". Como capitão, ao lado do general Ali Mohamed Naguib, 

determinou em 1952 um golpe de estado contra o rei Faruk I (no trono desde 1936). Como membro do Conselho Revolucionário e vice-
primeiro-ministro a partir de 1953, destituiu Naguib do poder, em 1954, auxiliado pelos oficiais revolucionários mais radicais. Assumiu 
então a chefia do Estado e, com a sua personalidade carismática, conseguiu instaurar um sistema de partido único. Procedeu à reforma das 
estruturas agrárias, combateu o fundamentalismo árabe e pôs em prática um processo de industrialização, do qual a construção da barragem 
de Assuã é um dos projectos mais significativos. Respondeu à suspensão do crédito britânico e norte-americano com a nacionalização do 
canal de Suez em 1956, desencadeando a crise com o mesmo nome., (, nasceu em  15 de Janeiro de 1918 na Alexandria, Egipto, morreu em, 
28 de Setembro de 1970 no Cairo). 

23- Guerra Israelo-Árabe de 1973, também conhecida como Guerra do Yom Kipur, Guerra de Outubro e Guerra do Ramadão, ocorreu a 6 de 
Outubro. 
 
24- Reza Pahlevi foi Xá do Irão de 16 de Setembro de 1941 até 11 de Fevereiro de 1979. 
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A Sustentabilidade é cada vez mais um tema na ordem do dia, mas apesar disso, a efectiva 

implementação de medidas que visem o desenvolvimento sustentável é ainda complexa, já 

que muitas vezes entra em conflito com o desenvolvimento económico e tecnológico e, 

principalmente, com a necessidade de convergência entre os países desenvolvidos e não 

desenvolvidos. 

 
Esta convergência passa inevitavelmente, no seu cerne, pela questão energética, 

nomeadamente aliada aos custos de obtenção das chamadas “energias limpas” e da 

implementação de estratégias de redução do impacto ambiental. 

 
4.2. – A Radiação Solar 
 
O Sol, ao emitir radiação, comporta-se como um corpo negro a 5762ºK. A radiação solar é 

produzida por reacções nucleares, em que núcleos de Hidrogénio se fundem e dão origem a 

núcleos de Hélio. Apenas parte da radiação solar libertada pelo Sol atinge a Terra, podendo 

ser dividida da seguinte forma: 

 
• 21% atinge a Terra directamente; 
 
• 29% é difundida pelas nuvens e atinge a Terra indirectamente; 
 
• 31% é reflectida por poeiras e partículas existentes na atmosfera terrestre; 
 
• 19% é absorvida pelas nuvens e pela atmosfera. 
 
A energia proveniente do Sol que atinge a Terra por unidade de tempo e numa superfície 

perpendicular à direcção da radiação, é em média de 1353W/m2. Este valor será maior ou 

menor consoante a latitude, o tipo de clima, a altitude. Em termos de projecto será mais 

importante considerar a energia solar média incidente numa superfície vertical orientada a Sul 

na estação de aquecimento. Em Portugal continental são consideradas pelo RCCTE, três 

zonas (I1, I2 e I3) a que correspondem respectivamente os valores de 400, 500 e 

700kWh/m2ano (RCCTE 2006).  

 
A energia solar é, na realidade, a origem da maior parte das energias renováveis. A base da 

captação de energia solar em todos os sistemas passivos e nalguns sistemas activos 

(nomeadamente na água quente solar - AQS), consiste no efeito de estufa (referido com maior 

detalhe anteriormente), sendo para tal utilizadas superfícies selectivas, tais como o vidro, que 

permitam  a  passagem  da  radiação  solar  nos  comprimentos  de  onda de luz visível e infra- 
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-vermelhos próximos (cerca de 40 a 45% da radiação total emitida pelo sol), mas bloqueiam a 

passagem de infravermelhos de comprimento de onda larga. 

 
Num sistema activo, recorre-se a meios artificiais de transferência, nomeadamente à 

convecção forçada de fluidos por meio de bombas ou ventiladores. Embora a definição de 

sistema passivo seja aquela em que toda a transferência de energia se processa dum modo 

natural, admitem-se pequenas contribuições energéticas estranhas ao sistema tendentes à 

melhoria dos seus resultados, necessárias, por exemplo, ao accionamento de dispositivos de 

controle, de sombreamento ou de isolamento nocturno. Contudo, para limitar a contribuição 

energética destes sistemas auxiliares, que podem ser accionados manual ou automaticamente, 

pode admitir-se que um sistema passivo é aquele em que a contribuição de energia auxiliar 

não excede 2% da energia útil captada pelo sistema. (González. Arquitectura Bioclimática) 

 
4.3. - Painéis solares (fotovoltaicos) 
 
Os colectores solares térmicos podem ser entendidos como sistemas activos, essencialmente 

porque exigem muita capacidade e gastos associados ao armazenamento ou ao funcionamento 

paralelo com os sistemas tradicionais. É esta dependência que muitas vezes inviabiliza estes 

sistemas, pela necessidade de criar depósitos isotérmicos de alguma dimensão, caso seja 

pretendida a total autonomia do sistema. Os painéis colectores solares térmicos, para 

aquecimento de água, são soluções comuns de ganho indirecto e compreendem vantagens 

económicas reais, mesmo sem ter em conta os aspectos ecológicos que resultam da redução na 

utilização de fontes de energia tradicionais. Existem muitos tipos de colectores solares 

térmicos, existindo mesmo actualmente painéis flexíveis que podem ser utilizados em 

qualquer tipo de cobertura. 

 
Um outro tipo de sistema de energia solar activo corresponde ao sistema de produção de 

energia eléctrica por painéis fotovoltaicos. O grande problema deste sistema é o custo de 

armazenagem da energia, que terá de ser feito em baterias acumuladoras e o seu baixo 

rendimento. Para evitar a armazenagem, estes podem ter ligação à rede pública. Algumas 

companhias eléctricas prevêem a instalação dum contador que trabalha nos dois sentidos, o 

que permite que, em alturas em que a produção individual de energia supera os gastos, o 

excesso seja enviado para a rede pública e, quando a produção individual não for suficiente, 

ir-se-á buscar energia eléctrica à rede pública (Potts 1993). Se a produção individual anual for 

superior aos gastos, poderá inclusivamente haver lugar a reembolso. 
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Os Painéis fotovoltaicos (PV) são sistemas de produção energética que convertem a energia 

solar directamente em electricidade. Os painéis são compostos por uma justaposição de 

células, a que se pode chamar módulos. Estes sistemas produzem energia de corrente contínua 

(DC) que necessita de ser transformada em energia de corrente alternada (AC) a 220V, no 

caso da rede doméstica em Portugal, com um conversor (DC-AC) por forma a poder entrar na 

rede eléctrica convencional, a não ser que a aplicação seja para sistemas autónomos com 

acumuladores e para alimentação de equipamentos de baixa-voltagem. Em termos de 

aparência, bem como de rendimento, os produtos actualmente disponíveis no mercado, no 

campo dos fotovoltaicos, cobrem um grande leque de opções, nomeadamente em termos de 

cores, de superfícies de acabamento, de formas e mesmo de transparências. O material básico 

na composição das células fotovoltaicas é o semi-condutor Silício. As células fotovoltaicas 

têm uma eficiência eléctrica relativamente baixa. Além disso, a eficiência pode ser afectada 

pela intensidade da radiação, área superficial e temperatura. 

 
Os sistemas fotovoltaicos geram poucos impactos ambientais, permitindo o aproveitamento 

de um recurso renovável para produzir electricidade sem gerar emissões atmosféricas. No 

entanto ocorrem alguns impactes ambientais negativos associados a esta forma de energia, 

decorrentes da ocupação de áreas relativamente extensas e do processo e materiais envolvidos 

na produção das células. A integração em áreas “inúteis” do edifício, como as coberturas ou 

mesmo algumas fachadas anula o primeiro problema referido. Desta forma, os principais 

impactes ambientais ocorrem nas fases de produção, construção e desmantelamento dos 

sistemas, sendo estes, na fase operacional, bastante reduzidos. 

 
Deve garantir-se que a integração dos painéis solares, de qualquer tipo, não entre em conflito 

com as características formais e funcionais dos edifícios, mas seja antes complementar, de 

forma a optimizá-las. Quando se fala de integração em Arquitectura, esta, muitas vezes, 

limita-se à estética. Mas a forma e a cor não determinam por si só o quanto a “integração” de 

sistemas solares activos pode ser apropriada. No sentido de integrar visualmente os sistemas 

solares na pele dos edifícios deve analisar-se em primeiro lugar as principais características 

tipológicas da cobertura ou fachada. 

 
Como exemplo o Edifício “Solar XXI”, no Campus do INETI, Lumiar, que associa  uma 

estratégia de optimização da envolvente à utilização de sistemas solares , activos e passivos 

onde se destaca a integração de sistemas fotovoltaicos nas fachadas com aproveitamento 

térmico. 
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Figura 6: Alçado Poente-Sul do edifício                                        Figura 7:  Alçado Sul do edifício Solar XXI, INETI 
                 Solar XXI, INETI 

 
Preocupações energéticas a longo prazo implicam mais do que a correcta exposição solar e 

desenho de vãos. Uma hipótese é a realização de construções “compactas”, que permitam a 

redução das perdas energéticas, mas apresentam vários problemas que dificultam esta atitude. 

A topografia do local, por exemplo, influencia o grau de exposição solar, bem como a 

ventilação natural, pelo que muitas vezes se torna impossível construir blocos de grande 

densidade e aglomerados de habitações. Uma outra forma de incrementar a inércia térmica 

dum edifício consiste em aumentar a espessura das paredes, utilizar materiais densos ou 

enterrar as construções. A razão deste fenómeno deve-se ao facto da grande espessura das 

paredes de pedra, ou a terra, implicarem uma grande inércia térmica (causam um grande 

atraso na transmissão do calor e têm uma grande capacidade de armazenamento deste). Estas 

barreiras térmicas têm um ciclo que, entre armazenagem e reemissão do calor, pode durar 

várias horas ou mesmo vários dias e meses. 

A energia solar recebida por qualquer superfície pode chegar até nós de três modos distintos:  

• por radiação directa, a forma de radiação mais intensa; 

• por radiação difusa, no fundo é a radiação difundida em todas as direcções pelas 

moléculas de ar e por partículas que compõem a atmosfera; 

• por radiação reflectida por outras superfícies. Num dia de céu limpo, a percentagem de 

radiação que chega ao solo é cerca de 50% da emitida pelo Sol, sendo a percentagem de 

radiação difusa baixa. No entanto, num dia com nuvens, a radiação difusa pode variar 

entre 10 a 100% da radiação que chega ao solo. 

O ganho solar directo é a forma mais simples de se conseguir aproveitar, de forma passiva, a 

energia solar. Pode consistir somente numa habitação com janelas orientadas a Sul, que no 

Inverno conseguem um ganho solar considerável, e no Verão, em virtude de uma posição 
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mais elevada do Sol na sua trajectória, e eventualmente até de um sombreamento sobre a 

janela, impedindo o sobreaquecimento da habitação. (González. Arquitectura Bioclimática)  

4.4. – A Energia e o Homem 
 
Durante vários milénios a espécie humana dependeu totalmente das energias endógenas para 

superar as suas necessidades de subsistência e de desenvolvimento. Toda a energia de que o 

Homem necessitava poderia ser produzida através daquilo que o meio circundante lhe 

proporcionava. Essa situação começa a alterar-se com a mecanização dos processos 

produtivos que originaram a revolução agrícola e industrial; as necessidades energéticas 

foram suprimidas com o recurso, principalmente, ao carvão vegetal. 

A revolução industrial ao ser substituída pela inovação tecnológica fez com que o consumo 

energético mundial disparasse para valores nunca anteriormente vistos. As energias fósseis 

como energia mais imediata e concentrada, é agora utilizada em grande escala pelos países 

mais desenvolvidos. 

  
Os países mais desenvolvidos, têm cerca de 25% da população mundial e consomem, agora, 

cerca de 75% da energia mundial sendo que, países como os Estados unidos da América, têm 

um consumo de energia, per capita, 3 vezes superiores à média Europeia. 

 
Como reconhecimento de que a energia é um bem precioso, surgem novas preocupações com 

a eficiência do seu uso. A redução do consumo é permanente, não só para diminuir impactos 

nocivos ao ambiente, mas também por razões económicas. (Behling, Sofia, Stefan Gili 2002) 

A crise da energia nos anos setenta manifestou-se por uma subida acentuada dos preços da 

energia e pela ameaça de esgotamento dos recursos petrolíferos. Esta situação preocupante 

veio estimular o esforço de investigação de processos de aproveitamento de formas de energia 

alternativas, bem como a comercialização de equipamentos para as transformar de modo a 

poderem satisfazer as necessidades de consumo de energia da humanidade. 

Nessa altura, muitas esperanças foram depositadas em fontes de energia que a natureza 

colocava à disposição do homem, as chamadas energias renováveis: o sol, o vento, os cursos 

de água, as ondas, as marés, os resíduos animais e vegetais, o calor das águas subterrâneas. E 

o facto de os processos de conversão destas formas de energia não serem poluentes tornava-as 

especialmente atraentes para uma humanidade já preocupada pela degradação do meio 

ambiente. 

A estabilização dos preços elevadíssimos do petróleo e previsões menos pessimistas sobre as 

reservas de combustíveis fósseis ainda por explorar viriam diminuir o interesse dos políticos 
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responsáveis pelo planeamento energético, dos fabricantes de equipamento e dos 

consumidores pelas energias renováveis. 

A origem desta crise foi o abandono das estruturas energéticas, vigentes nos países 

economicamente desenvolvidos. Ao longo dos tempos não foram questionados nem os 

hábitos de consumo de energia das sociedades nem o do  bem-estar, o que  punha, por vezes, 

em causa, um determinado tipo de crescimento económico. 

Independentemente desta crise, os países europeus de economia mais elevada trabalham 

profundamente na investigação em torno das potencialidades da energia solar propriamente 

dirigida para a sua utilização passiva. Trata-se de saber que tipo de energia, sob que forma de 

captação e com que custos a natureza (no caso do sol) no-la pode fornecer, em função das 

nossas necessidades.  

4.5. – A Energia Solar e o Meio Ambiente   

O aproveitamento desta energia solar tanto como fonte de calor como de luz, é uma das 

alternativas energéticas mais promissoras para enfrentarmos os desafios do novo milénio pois: 

• É abundante e permanente, renovável a cada dia, não polui, nem prejudica o ecossistema 

sendo a solução ideal para áreas afastadas e ainda não electrificadas, especialmente num 

país, onde se encontrem bons índices de insolação em qualquer parte do território.  

• Soma características positivas para o sistema ambiental, pois o Sol trabalha como um 

imenso reactor à fusão, irradia, na terra, todos os dias um potencial energético 

extremamente elevado e incomparável a qualquer outro sistema de energia. 

4.6. - A Energia Solar e os Edifícios 

As variáveis climáticas que mais influenciam os edifícios, em termos de transferência de 

calor, são a temperatura do ar exterior e a radiação solar. A temperatura do ar, variável 

indutora das trocas de calor através da envolvente do edifício, determina o estabelecimento de 

fluxos energéticos do interior para o exterior, fluxos estes, que ocorrem fundamentalmente no 

período de Inverno, tratando-se neste caso de perdas térmicas, enquanto que no Verão o 

sentido do fluxo tem tendência a inverter-se, resultando numa situação de ganhos térmicos. 

No primeiro caso, estamos, pois, perante as denominadas perdas térmicas, que no Inverno 

constituem a razão principal para a diminuição da temperatura interior num edifício sendo um 

dos principais aspectos a acautelar no projecto. A redução das perdas constitui uma das 
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medidas mais eficazes no sentido de melhorar as condições de conforto no interior dos 

edifícios, e as medidas normalmente adoptadas resultam na utilização de soluções de 

isolamento térmico nos elementos opacos (paredes, cobertura e pavimentos) e/ou a utilização 

de vidros duplos nos vãos envidraçados. 

Já a situação dos ganhos térmicos por troca de calor, em que o fluxo de transferência deste 

tem o sentido exterior/interior, ocorre preferencialmente no Verão, situação que contribui para 

aumentar a carga térmica do edifício e, consequentemente, a sua temperatura interna; é, 

portanto, algo a evitar numa situação de Verão. 

A outra variável de grande importância para os edifícios é a radiação solar. Esta variável tem 

um papel determinante no conforto térmico em qualquer edifício, sendo que no Inverno 

constitui uma fonte de calor muito importante, contribuindo para o aumento da temperatura 

interior, constituindo no Verão uma fonte de calor a evitar, precisamente para reduzir o 

aumento da temperatura interior nos edifícios. 

Importa salientar a importância do sol e a sua interacção com os edifícios, quer em termos 

energéticos (valores da radiação solar), quer em termos da sua posição, ao longo do ano, por 

isso de grande relevância na execução do projecto, na perspectiva aqui utilizada, ou seja, em 

termos bioclimáticos. 

4.7. - O percurso do sol 
 
No estudo dos processos do percurso do sol, há momentos importantíssimos: 

• Os Solstícios (21 de Junho e 21 de Dezembro) e os equinócios (21 de Março e 21 de 

Setembro). Em cada um destes momentos a posição do sol varia consoante a sua altura e o 

azimute, consequentemente estes momentos originam diferentes períodos de insolação e 

diferentes ângulos de incidência solar. (Moita, Arqº Energia Solar Passiva 1985 DGE)  

 



A evolução da Arquitectura Bioclimática 
Contributo para a Sustentabilidade Arquitectónica e Urbana 

 
 

 48

 
Figura 8: Processo do percurso solar  

 

É também importante não esquecer que cada região apresenta uma insolação específica, sendo 

provocada pela diferença de latitude em relação ao equador. No caso de Portugal encontra-se 

entre 42 no Norte e 37 a Sul. (Moita, Francisco – Energia Solar Passiva 1985 DGE)       

 
4.8. - Geometria Solar 

 
É importante conhecer os diferentes percursos do sol ao longo do dia e nas diferentes estações 

do ano no sentido de: 

 
• aproveitar da melhor forma os ganhos solares para o interior do edifício nos casos em que 

o contributo da radiação se afigura necessário; 

 
• restringir a sua entrada, nos casos em que o mesmo efeito se afigura inconveniente. 

 
O estudo da forma do edifício e das obstruções à incidência de radiação solar designa-se 

habitualmente por “Geometria da Insolação ou Geometria Solar”. Geralmente incluem-se 

neste estudo os efeitos de palas e sombreamentos do próprio edifício, bem como os efeitos 

sombreadores devidos aos edifícios vizinhos, a árvores, vegetação e à forma urbana do espaço 

circundante (praças, ruas, avenidas). 
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Figura 9: representa o percurso do sol durante o dia ao longo do ano. 
 

Tendo em conta que cada região do nosso país tem determinadas características climáticas, há 

que saber tirar o melhor partido do sol. No norte é conveniente tirar o máximo partido visto 

apresentar um clima frio, e o mais habitual é encontrarem-se vários edifícios com fachadas de 

vidro (elemento que conduz calor para o interior do edifício) sendo as vias mais largas para 

que os raios solares incidam sobre todo o edifício. As fachadas que se encontram orientadas a 

Oeste e a Este apresentam as mesmas características no que diz respeito à insolação.  

A figura 60 apresenta a trajectória do sol nas estações de Inverno e Verão. A elevação do sol 

no mesmo dia e hora nestas duas estações encontra-se em ângulos diferentes. Esta figura 

representa a incidência do sol nas horas mais quentes numa fachada virada a sul.  

 
 Inverno (trajectória aparente do Sol)                   Verão (trajectória aparente do sol)      
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
    
 Os raios solares entram pela janela           Os raios solares não entram pela 
                                                                           janela 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    As folhas caem e os raios solares entram         As folhas crescem e os raios solares não  
    pela janela                                                            entram pela janela 
    
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 10: Processo do percurso solar, trajectória no Inverno e no Verão 
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Em Portugal é fácil proteger, no Verão, uma janela da radiação solar se ela estiver virada a 

sul. Basta colocar um telheiro com a profundidade suficiente para sombrear essa janela 

durante as horas de maior calor (das 12.00 às 14.00h), mas que deixe entrar os raios solares 

durante o Inverno quando o sol está mais baixo. A vegetação também possibilita o mesmo 

sombreamento se for de folha caduca  

4.9. - A orientação solar 

Para projectar um edifício, é necessário conhecer as posições do sol, quer durante o dia, quer 

ao longo do ano, pois estas desempenham um papel preponderante na sua concepção.  

Um edifício bem orientado é aquele em que a sua fachada longitudinal se encontra contígua 

ao eixo Este-Oeste, pois no período mais quente do ano a fachada do edifício voltada para a 

nascente está sujeita a uma insolação fraca da parte da manhã, uma vez que à medida que o 

sol caminha para sul e os raios surgem quase perpendicularmente à fachada sul, com o apoio 

de um sombreamento (pequenas palas horizontais) impede a entrada da maior insolação 

durante o dia. Com o pôr-do-sol, os raios tornam-se cada vez mais oblíquos relativamente à 

fachada virada a poente, sendo a insolação mais fraca. No Verão, uma fachada orientada a 

Este, sofre uma insolação maior que no Inverno, pois os dias são maiores, isto é, há uma 

maior exposição da fachada ao sol até que este atinja a sua altura máxima. Na época do 

Inverno, como os dias são mais curtos e os raios solares incidem principalmente sobre a 

fachada virada a sul de forma oblíqua, a radiação solar incide em toda a fachada, provocando 

um aquecimento do edifício. 

 

 

Figura 11:  Processo do percurso do sol no verão                                         Figura 12:  Inclinação do sol no Verão às 12h00                                 
 
                        
 

No Verão torna-se necessário minimizar os ganhos solares de radiação. Sendo o percurso do 

Sol mais próximo do zénite, a sua incidência, em envidraçados verticais orientados a Sul, faz-
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-se com grandes ângulos, o que reduz os ganhos solares. A existência de uma pala de 

reduzidas dimensões pode atenuar totalmente a incidência de radiação directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Processo do percurso do sol no Inverno                                            Figura 14: Inclinação do sol no Inverno                                 

                           

É necessário aquecer no Inverno os edifícios, uma vez que o percurso do Sol, durante o 

período da manhã e princípio da tarde, perto da perpendicular aos envidraçados verticais de 

uma fachada orientada a Sul, possibilita uma maior entrada de radiação no edifício. 

 

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
Figura 15: Processo do percurso do sol a Este, no Verão                                 Figura 16:  Alçado Este, Casa do Condomínio de Jade. Nafarros                                                                               
 

 
No verão verifica-se que nas fachadas orientadas a nascente existe uma maior incidência dos 

raios solares durante longas horas da manhã (inicia-se com o nascer do Sol, ocorre próximo 

da orientação Nordeste, e termina ao meio-dia) e exerce-se segundo ângulos próximos da 

perpendicular aos envidraçados verticais, factor que promove uma maior captação de energia 

solar que, nesta estação, é indesejável. No Inverno, recebem pouca radiação uma vez que o sol 

nasce próximo da orientação Sudeste, incidindo na fachada durante poucas horas do período 

da manhã e com um pequeno ângulo de incidência. 

VARANDA 

JOGOS 

SALA PÁTIO  

QUARTO 

SERVIÇOS 

PERSIANAS ISOLADAS 

QUARTO 



A evolução da Arquitectura Bioclimática 
Contributo para a Sustentabilidade Arquitectónica e Urbana 

 
 

 52

Na fachada orientada a Oeste, sendo simétrica em relação à fachada orientada a Este, os 

efeitos da acção Solar são semelhantes aos desta, diferindo apenas no período do dia em que 

ocorrem. É no período da tarde que surgem as maiores temperaturas do ar no exterior, 

conjugando-se dois efeitos muito negativos. Assim: 

 
• No Inverno, recebe pouca radiação durante poucas horas do período da tarde sendo os 

ângulos de incidência elevados, o que reduz o efeito da radiação. 

 
• No Verão, a radiação solar incide em abundância numa fachada com esta orientação, 

durante longas horas da tarde, desde o meio-dia até ao pôr-do-sol, assim, ocorre tarde e 

próximo da orientação Noroeste. Esta é a fachada mais problemática em termos de Verão, 

pois é responsável por grandes cargas térmicas nos edifícios, sendo necessário ter um 

maior cuidado, quer em termos de áreas, tipos de vidros e sombreamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17:  Casa do Condomínio de Jade,   Nafarros .      
                   Fachada virada a Oeste. 

 
 
A fachada orientada a Norte é a menos problemática num edifício em termos de radiação 

solar, sendo pois a mais fria. 

 
• No Inverno, não recebe nenhuma radiação directa, porém recebe radiação difusa a partir 

da abóbada celeste; 

• No Verão, recebe uma pequena fracção de radiação directa do Sol no princípio da manhã 

e fim da tarde. 
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Figura 18:  Casa do Condomínio de Jade,  Nafarros .                                                                         
                   Fachada virada a Norte. 

 

O esquema volumétrico da casa Jacobs II25 (Hemiciclo Solar) permite visualizar que tanto a 

imagem como a forma do edifício estão desenhadas de molde a adaptar-se aos diferentes 

percursos do Sol ao longo do ano. A fachada côncava a Sul beneficia da incidência solar 

durante todas as horas do dia, no Inverno, e promove sombreamentos a si mesma, no Verão. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19:  Imagem do percurso do sol ao longo do ano. Casa Jacobs II                Figura 20:  Imagem de uma pala que produz sombreamento  

no  Verão 
                    

Casa Jacobs II, Hemiciclo Solar; A Fachada Sul, no Verão, produz sombreamentos que 

reduzem a incidência de radiação solar indesejada. (Aguarela de J.M.Graça) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Imagem do percurso o sol                                      Figura 22: Imagem de uma pala que produz sombreamento no Verão 
 
 

                                                 
25- Casa Jacobs II, Hemiciclo Solar; A Fachada Sul no Verão produz sombreamentos que reduzem a incidência de radiação solar.  
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4.10. – O consumo de Energia em Portugal 
 
 
Em Portugal segundo a publicação "Eficiência Energética nos Edifícios," há cerca de 3,3 

milhões de edifícios correspondendo a um conjunto de actividades de grande importância 

económica para o país. Em termos do Balanço Energético Nacional disponível, o mais recente 

(2005), refere que o consumo de energia nos edifícios representa cerca de 27% do consumo 

de energia final do país (residencial com 17% e os de serviços com 13 %), com um consumo 

total de 4 Mtep (Milhões de toneladas equivalentes de petróleo). As edificações são 

responsáveis, por cerca de 62% do consumo de electricidade a nível nacional. 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1 – Consumo de Energia Final por Sector (2005)                                   Gráfico 2 – Consumo Electricidade por Sector (2005) 

 

Nos edifícios residenciais a qualidade e conforto tem aumentado ao longo do tempo. As 

comodidades traduzem-se num acréscimo de investimento, em geral, num maior consumo de 

energia e consequente aumento da emissão de gases que contribuem para o aquecimento 

global. Como resultado desta situação, o crescimento médio anual do consumo de energia nos 

edifícios de habitação, entre 2000 e 2005, foi de 3,9%, correspondendo no ano 2005 a cerca 

de 2,3 Mtep. (Dados: DGEG). 

 
Portugal, nos últimos anos, tem dependido essencialmente de centrais térmicas, constituindo a 

energia hídrica o segundo maior contributo e tendo os outros tipos, nomeadamente a eólica, 

uma influência muito pouco significativa. No entanto, será de destacar o facto de, que pelas 

características geográficas e clima ameno, Portugal seja um país de grandes recursos em 

vários tipos de energias renováveis. 

 
Na década de noventa, Portugal importou mais de 80% da energia primária que consumiu, 

tendo sido o segundo país da União Europeia com maior dependência energética externa, 

dependendo do exterior, em quase 100% (DGEG). 
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No entanto, Portugal permanece o país da UE com menor consumo de energia por habitante. 

Isto não acontece por ser um país particularmente eficiente na exploração dos recursos 

energéticos nem por razões positivas ligadas ao clima, mas sobretudo, porque o país não 

atingiu ainda as condições de conforto e de posse de equipamentos típicos dos países mais 

desenvolvidos. No actual cenário de crescente procura de energia terá de se construir mais 

centrais térmicas, aumentar as importações ou incrementar a produção a partir de fontes 

renováveis como a eólica, a solar térmica, a fotovoltaica, a co-geração e as mini-hídricas. Em 

2002, o governo Português propôs-se aumentar, em 40%, a produção eléctrica a partir de 

fontes renováveis durante o período 2002-2010. 

 
É necessário ter presente que os edifícios residenciais são utilizados por um universo de mais 

de 10 milhões de consumidores, existindo alguma inércia na adopção de padrões eficientes de 

consumo de energia devido, não só a razões comportamentais dos consumidores, como 

também ao período necessário para a substituição dos equipamentos e progressiva 

recuperação dos edifícios. Um aspecto importante no consumo residencial é a parcela 

destinada ao conforto térmico, quer para aquecimento quer para arrefecimento. Cerca de 10% 

a 15% são destinados ao aquecimento, enquanto que o destinado ao arrefecimento é quase 

nulo. 

 
Os edifícios de serviços evidenciaram maior taxa de crescimento do consumo energético entre 

2000 e 2005 (8,1% de crescimento médio por ano) do que os residenciais. Como grandes 

utilizadores da energia eléctrica foram os principais responsáveis pelo acentuado crescimento 

do consumo da forma, a energia do país. Como consequência, a percentagem nacional do 

consumo de electricidade nos edifícios de serviços passou de cerca de 19%, em 1980, para 

32% em 2002. Trata-se de um sector muito heterogéneo, englobando alguns edifícios muito 

eficientes e outros claramente de má utilização da energia (Dados: DGEG). 

 
Segundo a publicação "Eficiência Energética nos Edifícios, 2003", considera-se que: 

  
• A energia no seu processo de conservação e utilização, contribui com cerca de 2/3 do total 

das emissões de GEE em Portugal, 

 
• Portugal pretende em 2010 cumprir com as metas estabelecidas a partir do Protocolo de 

Quioto, que impõe um tecto nas emissões para a atmosfera de CO2 e outros gases 

responsáveis pelo aumento do Efeito de Estufa (GEE) que contribuem para o aquecimento 

global; especial atenção deve ser dada aos edifícios, tanto residenciais como os de 
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serviços, pois estes foram considerados os grandes responsáveis pelo crescimento do 

consumo e da energia total final do país. 

 
Cada Estado signatário do Protocolo obrigou-se a tomar as medidas necessárias para limitar a 

produção de GEE (Gases de Efeito Estufa) no seu território. Para isso, impõem-se a criação de 

mecanismos de actuação e a definição de políticas de curto e médio prazo que reduzam as 

emissões de tais gases, de tal modo que os níveis de emissão no período de cumprimento 

2008-2012 sejam os de 1990. Este objectivo é um compromisso nacional que deve envolver 

toda a sociedade. 

 
Desta forma, foi adoptado o Programa E4 (Eficiência energética e Energias Endógenas) como 

forma de contribuir para que Portugal possa cumprir com os compromissos internacionais que 

assumiu ao assinar o Protocolo de Quioto, promovendo a eficiência energética e valorização 

das energias endógenas, procurando contribuir para a melhoria da competitividade da 

economia portuguesa, a modernização da sociedade, salvaguardando simultaneamente a 

qualidade de vida. (Programa E4, Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2001 de 27 de 

Setembro) 

 
A estimativa das emissões de GEE no futuro é um processo complexo que envolve o 

estabelecimento de cenários credíveis para a evolução de um conjunto de parâmetros 

fundamentais, como:  

 
• conhecimento dos consumos actuais nos edifícios;  

 
• conhecimento da evolução dos padrões de insolação e utilização de equipamentos 

eléctricos e garantia de conforto no interior dos edifícios; conhecimento do padrão de 

utilização de fontes de energia para aquecimento dos edifícios; conhecimento da evolução 

das formas de produção de electricidade e a imposição das medidas de comportamento 

térmico dos edifícios novos e reabilitados, como objectivo para a revisão da 

regulamentação térmica. 

 
Entretanto, Portugal não parte do zero, desde 1991 que está em vigor o RCCTE26 

(Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios). Este 

                                                 
26- “Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios” (RCCTE),  Decreto-Lei de 06FEV90, actualmente 
revogado pelo D.L. 80/06 de 04ABR06 . Constitui uma primeira base regulamentar pressuposto essencial à adopção de outras medias quanto 
à utilização da energia nos edifícios e corresponde ao imperativo de aproximação às políticas comunitárias neste domínio, tendo em conta as 
especificidades da situação no país. 
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regulamento considerado moderado, teve um grande impacto nos edifícios portugueses. 

Praticamente todos os novos edifícios em Portugal passaram a utilizar isolamentos térmicos e 

alguns já adoptaram vidros duplos, embora este último não faça parte das exigências do 

regulamento. 

 
Um segundo regulamento publicado em 1998 e actualmente revogado (D.L. 80/06 de 

04ABR06). "Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização dos edifícios" 

(RSECE)27, visa fundamentalmente os edifícios com sistemas de climatização, de forma a 

melhorar a sua eficiência energética. Este regulamento estabelece um conjunto de regras de 

modo a que as exigências de conforto e de qualidade do ambiente impostas no interior dos 

edifícios, possam vir a ser asseguradas em condições de eficiência energética. 

 
O Programa E4 tem também como objectivo actualizar os dois regulamentos: RCCTE 

(Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios) e RSECE 

(Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização dos Edifícios), com incidência na 

eficiência energética dos edifícios e a certificação energética. 

 
Um dos objectivos que constavam do Programa E4 (Eficiência Energética e Energias 

Endógenas, aprovado em Setembro de 2001) era a revisão dos Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico de Edifícios (RCCTE) e Regulamento dos 

Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios (RSECE), aumentando o grau de exigência 

e desempenho energético de referência para os edifícios novos (a construir), bem como para 

os edifícios a renovar. Esta revisão obedece aos seguintes princípios (DGE): 

 
• manter a mesma estratégia para a regulamentação, baseada em dois documentos com 

objectivos semelhantes aos actuais, um essencialmente para o sector residencial e outro 

para os serviços, por forma a capitalizar na rotina já estabelecida nos técnicos de projecto 

e de licenciamento em Portugal; 

 
• adoptar  para os novos regulamentos os princípios impostos pela nova Directiva Europeia, 

nomeadamente em termos de modelo de cálculo das necessidades energéticas, tipologias 

de edifícios com requisitos distintos, âmbito das medidas de utilização racional de energia 

(URE) a estudar, e critérios de viabilidade económica a adoptar no estabelecimento dos 

requisitos; 

                                                 
27- “Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios” (RSECE), Um segundo regulamento publicado em 1998, 
“Decreto-Lei 118/98, de 7 de Maio, e revogado pelo D.L. 80/06 de 04ABR06 visa fundamentalmente os edifícios com sistemas de 
climatização, de forma a melhorar a sua eficiência energética. 
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• adoptar todas as metodologias estabelecidas pelas normas Europeias aplicáveis à 

climatização e ao comportamento térmico dos edifícios, para maior harmonização de 

procedimentos; 

 
• no RSECE, passar de uma estrutura baseada em limitação de potência para uma outra 

baseada na limitação efectiva dos consumos de energia nos edifícios de serviços; 

 
• adoptar mecanismos mais eficazes de verificação do cumprimento da legislação mediante 

ligação à certificação energética; 

 
• definir claramente as qualificações necessárias para os técnicos responsáveis pela 

aplicação destes regulamentos, reforçando o papel das Ordens e Associações Profissionais 

no reconhecimento dessas qualificações. 

 
Com base na evolução prevista para parque de edifícios, tanto residenciais como de serviços, 

dos consumos energéticos e da produção de fontes de energia, e da comparação com um 

cenário de referência em resultado da aplicação das iniciativas e estratégias de actuação 

preconizadas pelo P3E, espera-se conseguir uma redução das emissões de Gases de Efeito de 

Estufa (GEE) de cerca de 650.000T/ano em 2010 (DGE 2002). Os principais pressupostos 

para a previsão da evolução dos consumos de energia e emissões de GEE nos edifícios 

residenciais em Portugal são os seguintes: 

 
•   a satisfação gradual do objectivo de uma habitação por família, levará a uma redução 

substancial da taxa de crescimento em novas unidades de habitação nos anos mais 

próximos; 

• o mercado de 2ª habitação não deve introduzir consumos adicionais, admitindo que os 

ocupantes ou estão numa ou noutra das suas habitações; 

 
• aumento significativo da taxa de reabilitações; 

 
• adopção da nova regulamentação térmica que se espera permita reduzir em 40% as 

necessidades de energia para climatização nas unidades novas e reabilitadas, a partir de 

2005; 

 
• aumento do recurso a meios de climatização mecânicos mais eficientes, bem como de 

tecnologias Bioclimáticas, quer para aquecimento, quer para arrefecimento. 
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Com base nestes pressupostos, foi possível traçar as curvas da evolução das emissões, quer 

para o cenário descrito acima (designada P3E), quer para outro em que não é adoptada a 

melhoria de 40% no desempenho térmico dos edifícios novos e reabilitados (cenário de 

referência) (DGE). 

 
4.11. - A eficiência energética dos edifícios em Portugal. 

 
No seminário Arquitectura e Energia, FAUTL, as edificações têm um peso no consumo 

energético global de cerca de 28% do total da energia,  valor bastante inferior ao da média 

europeia, mas de qualquer forma não desprezível. Este valor tem uma forte tendência de 

crescimento uma vez que maiores níveis de conforto vão sendo exigidos à medida que o nível 

de vida sobe. 

 
Portugal enfrenta, actualmente, o desafio de dar um passo no sentido da eficiência energética 

das edificações, invertendo a situação actual e aliando ao aumento dos níveis de conforto a 

diminuição dos energéticos das mesmas. 

 
As edificações em Portugal são, em geral, mal construídas e mal isoladas, não tirando 

qualquer partido do clima excepcionalmente favorável de que dispõe. 

 
O reconhecimento destes factos levou à criação em 1990 de um instrumento legal que 

regulamenta as condições térmicas dos edifícios em Portugal – O Regulamento das 

Características de Comportamento térmico dos Edifícios, de forma a cumprir as exigências 

actuais, resultantes de maiores níveis de exigências de conforto térmico, das imposições 

Comunitárias e do protocolo de Quioto o RCCTE foi revisto e foi aprovado no conselho de 

Ministros em 26 de Janeiro de 2006 com a nova versão. 

 
Segundo o Boletim de Informação P3E nº 7 de Janeiro de 2006, emitido pela DDGE, 

ADENE, INETI, LNEC, o novo regulamento apresenta graus de exigência superiores (maior 

isolamento térmico, maior cuidado com as pontes térmicas, fomento da utilização de energias 

renováveis) e virá a exigir a certificação energética das edificações (comprovação da 

conformidade regulamentar por técnicos com formação específica).  
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4.12. - Directiva Relativa ao Desempenho Energético dos Edifícios. 
 
 

Segundo a Directiva 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia 

de 16 de Dezembro de 2002, tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, a 

proposta da Comissão sobre o parecer do Comité Económico e Social, considera que: 

 
• o tratado prevê que as exigências de protecção do ambiente sejam integradas na definição 

e execução das políticas e acções da comunidade; 

 
• uma maior eficiência energética, constituindo uma parte importante do pacote de políticas 

e medidas necessárias para o cumprimento do Protocolo de Quioto; 

 
• em 2000, o Conselho aprovou o plano de acção da comissão para a eficiência energética e 

pediu medidas específicas para o sector dos edifícios; 

 
• o sector residencial e terciário, a maior parte do qual constituído por edifícios, absorve 

mais de 40% do consumo final de energia da Comunidade e encontra-se em expansão, 

tendência que virá a acentuar o respectivo consumo de energia, e por conseguinte as 

correspondentes emissões de dióxido de carbono; 

 

A Directiva 93/76/CEE do Conselho de 13 de Setembro de 1993, relativa às emissões de 

dióxido de carbono através do aumento da eficácia energética impôs aos Estados-                          

-Membros a elaboração, aplicação e comunicação de programas relativos à eficiência 

energética dos edifícios, sendo necessário um instrumento jurídico complementar para 

instituir acções mais concretas com vista a materializar o grande potencial não consumido de 

economias de energia e reduzir as grandes diferenças entre os Estados-Membros, no que 

respeita aos resultados neste sector. 

A Directiva 89/106/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximação 

das disposições legislativas, administrativas e regulamentos dos Estados-Membros no que 

respeita aos produtos de construção impõe que a obra e as instalações sejam concebidas e 

realizadas de modo a que a quantidade de energia necessária à sua utilização seja baixa, tendo 

em conta as condições climáticas do local e dos ocupantes, a saber: 

 
• melhoramento no desempenho energético nos edifícios que deverão ter em conta as 

condições climáticas locais, bem como a melhoria do ambiente interior e a rentabilidade 

económica;  
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• o desempenho energético nos edifícios deve ser calculado com base numa metodologia 

que poderá ser diferenciada a nível regional e integre para além do isolamento térmico, 

outros factores com influência crescente, sendo que os novos edifícios deverão cumprir 

com os requisitos mínimos de desempenho energético, adaptados às condições climáticas 

locais; 

 
• estabelecer as normas de execução, permitindo determinar o regime que melhor 

corresponda à sua situação específica, devendo prever a possibilidade do método de 

cálculo do desempenho térmico ser rapidamente adoptado, podendo os Estados-Membros 

procederem regularmente à revisão dos requisitos mínimos em função do progresso 

técnico, nomeadamente no que diz respeito às propriedades (ou qualidade) de isolamento 

do material de construção e da evolução em matéria de normalização. 

 
Desta forma, a Directiva Europeia tem como objectivo promover a melhoria do desempenho 

energético dos edifícios na Comunidade, tendo em conta as condições climáticas, bem como 

as exigências em matéria de clima interior e a rentabilidade económica. 

 

4.13. - Programa E4 (Eficiência Energética e Energias Endógenas) 

 
Portugal adoptou o Programa E428.(Eficiência Energética e Energias Endógenas), para a 

promoção da eficiência energética e valorização das energias endógenas, procurando 

contribuir para a melhoria da competitividade da economia portuguesa, a modernização da 

sociedade, salvaguardando simultaneamente a qualidade de vida das gerações vindouras. 

 
Este Programa é um contributo decisivo no sentido do cumprimento das obrigações que 

Portugal assumiu ao subscrever o Protocolo de Quioto. 

 
O Programa E4 pretende promover a melhoria nos edifícios com a Utilização Racional de 

Energia (URE), cobrindo todos os tipos de consumo como água quente, iluminação, 

equipamentos e electrodomésticos, sem esquecer a melhoria do meio envolvente tendo em 

conta o impacto desta nos consumos de climatização (arrefecimento aquecimento e 

ventilação) para assegurar o conforto ambiental. Pretende ainda promover o recurso às 

energias endógenas (solar térmico, solar fotovoltaico e outros). 

 

                                                 
28

- Programa E4 (Eficiência Energética e Energias Endógenas), Promoção do aproveitamento das fontes de energia renováveis, já 
consolidadas do ponto de vista técnico-económico. M. Economia. (Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2001 de 27 de Setembro) 
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O Programa E4 tem também como objectivo a certificação energética, visando a melhoria do 

desempenho energético dos edifícios.  

 
Segundo o Programa do Governo, no quadro das novas expressões das condicionantes 

ambientais e à luz das linhas de orientação da União Europeia, a estratégia que se configura 

no Programa E4 visa a modernização e a melhoria da competitividade da nossa economia, 

através de uma intervenção abrangente na problemática da energia. 

 
Um dos objectivos que constavam do Programa E4 (Eficiência Energética e Energias 

Endógenas, aprovado em Setembro de 2001) era a revisão dos Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico de Edifícios (RCCTE) e Regulamento dos 

Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios (RSECE), aumentando o grau de exigência 

e desempenho energético de referência para os edifícios novos (a construir), bem como para 

os edifícios a renovar. Esta revisão obedece aos seguintes princípios (DGE 2002): 

 
• manter a mesma estratégia para a regulamentação, baseada em dois documentos com 

objectivos semelhantes aos actuais, um essencialmente para o sector residencial e outro 

para os serviços, por forma a capitalizar na rotina já estabelecida nos técnicos de projecto 

e de licenciamento em Portugal; 

 
• inserir nos novos regulamentos os princípios impostos pela nova Directiva Europeia, 

nomeadamente em termos de modelo de cálculo das necessidades energéticas, tipologias 

de edifícios com requisitos distintos, âmbito das medidas de utilização racional de energia 

(URE) a estudar, e critérios de viabilidade económica a adoptar no estabelecimento dos 

requisitos; 

 
• adoptar todas as metodologias estabelecidas pelas normas Europeias aplicáveis à 

climatização e ao comportamento térmico dos edifícios, para maior harmonização de 

procedimentos; 

 
• no RSECE, passar de uma estrutura baseada em limitação de potência para uma outra 

baseada na limitação efectiva dos consumos de energia nos edifícios de serviços; 

 
• adoptar mecanismos mais eficazes de verificação do cumprimento da legislação mediante 

ligação à certificação energética; 
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• definir claramente as qualificações necessárias para os técnicos responsáveis pela 

aplicação destes regulamentos, reforçando o papel das Ordens e Associações Profissionais 

no reconhecimento dessas qualificações. 

 

Em conformidade com o Programa do Governo, no quadro das novas expressões das 

condicionantes ambientais e à luz das linhas de orientação da União Europeia, a estratégia que 

se configura no Programa E4 visa a modernização e a melhoria da competitividade da nossa 

economia, através de uma intervenção abrangente na problemática da energia. 

 
Mas passa, também, pela organização da procura buscando, a montante da organização das 

actividades humanas, as melhores soluções em termos de ordenamento do território, 

planeamento urbano, projecto de edifícios e selecção de componentes e de materiais, bem 

como em termos de infra-estruturas urbanas e gestão de sistemas de utilização de energia ao 

nível do utilizador, sujeitando toda a actividade a critérios de qualidade energética e 

ambiental, segundo os valores modernamente referenciados ao conceito da Sustentabilidade. 

Programa E4 

 
A aplicação desta estratégia envolve um vasto leque de medidas que serão introduzidas 

sucessivamente, graduadas na sua expressão e oportunidade por forma a salvaguardar a 

credibilidade das medidas definidas e a adequada resposta do tecido produtivo e respectivo 

enquadramento económico-social.  

 
Tais medidas vão, nomeadamente, desde o contributo para a criação, a curto prazo, de um 

mercado ibérico da electricidade, à adopção de medidas estruturais e outras que, pelo lado 

português, o viabilizem, até à criação de um programa vigoroso de promoção de energias 

renováveis e à adopção do mais vasto leque de medidas de eficiência energética. 

 
Os meios financeiros disponíveis no âmbito do Programa Operacional da Economia, não 

poderão, no quadro da respectiva aplicação, deixar de reflectir crescentemente a necessária 

consonância com as linhas de força desta estratégia. 

 
Procurando, ao mesmo tempo, a segurança no abastecimento, a redução da factura energética 

e a salvaguarda do ambiente, a estratégia E4 assenta em três grandes eixos de intervenção: 

 
• diversificação do acesso às formas de energia disponíveis no mercado e aumento das 

garantias do serviço prestado pelas empresas da oferta energética; 

 



A evolução da Arquitectura Bioclimática 
Contributo para a Sustentabilidade Arquitectónica e Urbana 

 
 

 64

• promoção da melhoria da eficiência energética, contribuindo para a redução da 

intensidade energética do PIB e da factura energética externa e para a resposta que se 

impõe quanto às alterações climáticas, dando particular atenção às oportunidades e meios 

de optimização da eficiência do lado da procura; 

 
• valorização das energias endógenas, nomeadamente a hídrica, a eólica, a biomassa, a solar 

(térmica e fotovoltaica) e a energia das ondas, num compromisso fortemente dinâmico 

entre a viabilidade técnico-económicas e as condicionantes ambientais. 

 
A promoção da eficiência energética passa pela abordagem integrada das oportunidades que 

se oferecem ao nível dos sistemas energéticos, no âmbito nacional e europeu e pela melhoria 

das prestações a todos os níveis de intervenção tecnológica, desde a produção/conversão até à 

distribuição.  

 
Este programa aponta para a necessidade de actualizar os dois regulamentos vigentes com 

incidência na eficiência energética dos edifícios (RCCTE e RSECE). 

 
Dentro de um novo período de dez anos, o sector dos edifícios tem de ser pelo menos tão 

diferente do que é no presente, como a realidade actual do sector é tão distinta do que era em 

1990, antes da publicação do RCCTE. 

 
Para uma maior eficiência dos edifícios importaria ainda actuar numa fase anterior ao 

projecto, a nível do planeamento urbanístico, como forma de permitir a melhor integração das 

energias endógenas com as tecnologias de utilização racional de energia. Enquadrar melhor o 

planeamento urbanístico impondo regras mínimas comuns de desempenho por zona de 

intervenção, diminuindo o carácter casuístico e desarticulado. 

 
Pretende-se também quantificar, por comparação com o cenário de referência, a redução nas 

emissões de GEE (Gases efeitos de estufa) até ao ano de 2010). 

 
4.14. - Regulamentos (RCCTE e RSECE)  

 
Com efeito, a introdução do Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios (RCCTE), publicado no Decreto-Lei 40/90 de 6 de Fevereiro e revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2006 de 04 de Abril de 2006, abriu a possibilidade de o mesmo poder ser 

aplicado de modo direccionado para o processo de desenvolvimento a nível do conforto 
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térmico, num cenário de integração equitativa das componentes ambientais económicas, 

enquadrado neste regulamento. (preâmbulo do D.L. 80/06 de 04ABR06)  

  
Por outro lado, deve também ter-se em atenção a necessidade do cumprimento do 

Regulamento que deve ser aplicado em todas as zonas, independentes dos edifícios sujeitos a 

licenciamento, no território nacional. Exceptuam-se as situações, previstas nos nº 6 e 7 do seu 

artigo 2°, de edifícios que pelas suas condições de utilização, se destinem a permanecer 

frequentemente abertos ao contacto com o exterior e as remodelações e recuperações de 

edifícios em zonas históricas ou de edifícios classificados. (preâmbulo do D.L. 80/06 de 

04ABR06)   

O RCCTE desempenha um papel importante, pois estabelece características mínimas de 

desempenho dos edifícios, em termos da sua envolvente e dos seus sistemas consumidores de 

energia. Em Portugal, foi adoptada uma estratégia que consistiu em dividir os requisitos por 

dois regulamentos: RCCTE – Regulamento das Características de Comportamento Térmico 

dos Edifícios e RSECE – Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização dos 

Edifícios.  

O regulamento estabelece os requisitos para a grande maioria dos edifícios em que não há 

consumos energéticos significativos, embora se aplique a todos os edifícios. Impõe, ainda, 

que a envolvente dos edifícios tenha de ter níveis mínimos de isolamento térmico nas paredes, 

pavimentos e coberturas, bem como sombreamento no Verão.  

 
Com o RCCTE de 04 de Abril de 2006 (Decreto-Lei n.º 80/2006), é possível adicionalmente 

prever uma redução das emissões de CO2 em 2012 em 240.000T. A estimativa de redução no 

Potencial de Aquecimento Global, que contabiliza também outros GEE como o CH4 e o N2O, 

é muito semelhante à estimativa para o CO2, apenas 260.000T, pois no caso dos edifícios 

residenciais a contribuição desses GEE é pouco significativa (DGE). 

 
Tem-se, no entanto, verificado uma alteração estrutural na procura de energia do sector 

doméstico, com reforço da procura da energia eléctrica, que tem crescido a uma taxa média 

anual superior a 7%. Como consequência, em 1999 o sector era já responsável por cerca de 

27% da energia eléctrica consumida, contra os cerca de 22% em 1980 (DGE). 

 

As acções que contribuem para a racionalização do consumo final de energia em habitação 

contempladas no Programa E4, podem dividir-se em três tipos: 

 



A evolução da Arquitectura Bioclimática 
Contributo para a Sustentabilidade Arquitectónica e Urbana 

 
 

 66

• acções que condicionam a dimensão e o tipo de sistema de climatização necessário (só 

ventilação, só aquecimento ou só arrefecimento e, eventualmente, controlo de humidade), 

devido ao efeito que têm na envolvente do edifício. Neste grupo, incluem-se a 

regulamentação sobre o comportamento térmico dos edifícios e outras acções que incidem 

na qualidade térmica tais como a etiquetagem de edifícios, campanhas de informação do 

público com vista à melhoria da qualidade da envolvente do edifício e campanhas com 

vista à aquisição de edifícios termicamente eficientes. Este trabalho, ao realizar um estudo  

que incide especificamente na qualidade da envolvente dos edifícios, enquadra-se 

preferencialmente neste grupo; 

 
• acções que influenciam directamente o desempenho do sistema de climatização. Neste 

grupo incluem-se a regulamentação sobre sistemas de climatização, a etiquetagem de 

equipamentos e sistemas, subsídios e incentivos fiscais na escolha dos sistemas mais 

eficientes.  

Prova-se com este trabalho que, quanto a este aspecto e no caso específico de habitação 

permanente, na maior parte das zonas climáticas do nosso país, apenas edifícios mal 

concebidos, ou com fortes condicionantes de envolvente, como por exemplo má 

orientação solar, irão necessitar de sistemas de climatização mecânicos de uma forma 

sistemática, pelo que não se pretende fazer qualquer estudo deste tipo; 

 
• acções que influem indirectamente no desempenho do sistema de climatização. Neste 

grupo incluem-se a política dos preços da energia, campanhas de informação do público 

para manutenção de correctas condições interiores e para o uso e escolha do sistema de 

climatização. Estes são aspectos totalmente alheios a este estudo, não se pretendendo 

enquadrá-los neste. 

 
A nível global da União Europeia, os edifícios são os maiores consumidores de energia (cerca 

de 40% da energia final), mesmo quando comparados com os sectores dos transportes e da 

indústria. Apesar dos progressos feitos em termos da qualidade da edificação e da eficiência 

na utilização da energia (por exemplo, as perdas térmicas, em edifícios novos na UE, são 

cerca de metade das que se verificavam em edifícios anteriores a 1945. Os estudos 

demonstram que subsiste uma ampla margem de melhoria, em matéria de racionalização dos 

consumos de energia em edifícios, a nível europeu. Tendo como objectivo explorar esse 

aspecto e, consequentemente, reduzir as emissões de gases percursores do efeito de estufa 

associadas ao sector, a Comissão Europeia apresentou a directiva 2002/91/EC 

especificamente destinada à melhoria da eficiência energética em edifícios, a ser 
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implementada na legislação dos estados membros até 2006, cobrindo áreas de intervenção 

prioritárias através de: 

 
• metodologias comuns, a nível europeu, para o cálculo do desempenho energético de 

edifícios; 

 
• estabelecimento de padrões mínimos de eficiência, para edifícios novos e para edifícios 

que sejam sujeitos a renovações; 

 
• sistemas de certificação de edifícios e de informação ao público, com base nos padrões 

estabelecidos e das condições de conforto no interior de edifícios de utilização pública; 

 
• inspecção obrigatória de caldeiras e outros equipamentos de aquecimento e arrefecimento 

de edifícios.  

 
Em Portugal, os consumos dedicados ao conforto térmico (aquecimento e arrefecimento) em 

habitação cresceram nos últimos anos, pelo que se torna premente uma especial atenção por 

parte de todos os agentes envolvidos. 

 
Nas questões do aquecimento solar passivo e do arrefecimento natural, conforme já foi 

referido, espera-se com este trabalho poder contribuir para a redução significativa ou mesmo 

total dos consumos domésticos com sistemas mecânicos de aquecimento e arrefecimento. 

Pretende-se igualmente intervir nas questões de iluminação do sector da habitação, com vista 

à redução do consumo eléctrico, pela optimização da iluminação natural, sendo este um 

aspecto em que existem lacunas graves em termos legislativos. 

 
Segundo o RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos para Climatização de Edifícios), 

publicado no decreto-lei Dec.Lei 119/98 destina-se aos edifícios em que há consumos 

efectivos de energia para climatização (aquecimento ou arrefecimento). Dirige-se, sobretudo 

aos edifícios de serviços, com o objectivo de assegurar condições de higiene (QAI) e de 

conforto, limitar os consumos de energia nos edifícios, colocar um nível de exigência mais 

elevada para os edifícios com >1000 m2: Demonstrar, por simulação detalhada, que 

satisfazem um limite de consumo especificado antes do licenciamento, mas também se aplica 

aos edifícios que tenham sistemas de aquecimento ou arrefecimento com mais de 25Kw de 

potência instalada. O objectivo principal é disciplinar a dimensão dos sistemas de 

climatização instalados.  
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Nestas versões, (D.L. 80/06 de 04ABR06) estes regulamentos ainda não são muito exigentes, 

pois houve um cuidado especial em ter objectivos moderados. Agora, já criada a sensibilidade 

à aplicação destes, há um maior grau de exigência no novo RCCTE (versão 2006) e melhor 

desempenho energético de referência para os edifícios novos e a renovar.  

Esta revisão manteve a mesma estratégia para a regulamentação em dois documentos com 

objectivos semelhantes aos anteriores. A estrutura do RCCTE manteve-se inalterada no seu 

essencial, entretanto foram aplicadas medidas de actualização: as características térmicas de 

referência para a envolvente; duplicação das espessuras de isolamento (ou seja, coeficientes 

de transmissão térmica pelo menos 40% melhores do que o previsto anteriormente) tendo a 

intenção de os edifícios passarem a ter, aproximadamente, 40% de melhorias técnicas, 

adopção de vidros duplos, pelo menos nos climas mais frios e nas orientações sem ganhos 

solares significativos.  

 
Contudo, não deverá ser entendido que a procura de um novo processo operativo para o 

conforto térmico na Arquitectura decorra unicamente pelo quadro legal existente, quando pelo 

historial prático da Arquitectura Bioclimática em Portugal, é visível que a organização 

espacial das actividades e de usos do solo não pode considerar-se ter sido neutra para o 

sistema receptor natural, bem como para a qualidade de vida da população e para o 

equilibrado funcionamento do sistema de conforto habitacional e económico. 

 
É notório que o sistema de organização de construção actual apresenta uma inércia 

considerável que torna visível que as suas acções nem sempre são coordenadas de modo a que 

se possam desenvolver de forma articulada e harmoniosa. Deve pois, o novo processo que 

regulamenta o conforto térmico na construção, evitar a possibilidade de que possam ocorrer 

erros ou desvios durante as intervenções, erros esses que dificilmente serão corrigíveis em 

qualquer dos sistemas económico e ambiental. 

 
A existência de um regulamento é de extrema importância no quadro nacional, na questão da 

adaptabilidade das construções ao clima. Foram, no passado, consideradas por construtores e 

arquitectos – por vezes de forma empírica – como atestam, de forma admirável, os exemplos 

de Arquitectura Tradicional ou Vernácula. Desde o iglo dos esquimós – notável exemplo de 

minimização do factor de forma – à construção tropical – de inércia muito leve permitindo 

grande ventilação – sem esquecer os exemplos de soluções de arrefecimento evaporativo dos 

países das zonas desérticas e secas no médio oriente. Entre tantos outros exemplos, que 

atestam esta preocupação da Arquitectura Tradicional, com os problemas de adaptação ao 
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clima e de preservação ambiental dos interessados na construção, assim se possa valorizar a 

Arquitectura Sustentável, sem que com isso se inviabilize qualquer processo de 

desenvolvimento global. 

 
De facto, a importância da aplicação do regulamento na Arquitectura deve ser realçada face à 

sua interacção com o processo de desenvolvimento energético, por ser um dos veículos 

preferenciais dos objectivos futuros da Arquitectura, ao preocupar-se com a estética e 

funcionalidade do espaço; o conforto térmico seria resolvido posteriormente pela engenharia 

do ar condicionado. 

 
Neste sentido, a definição de um estilo internacional reforça a ideia de que uma determinada 

formalização podia ser igualmente construída em qualquer local do planeta, o terraço jardim, 

a planta livre, as janelas rasgadas de grandes dimensões, e a fachada livre, são os cinco pontos 

importantes da teoria do chamado movimento moderno que estabeleceram, no plano formal, 

os princípios da libertação da planta e da fachada, relativamente aos aspectos estruturais. 

Porém, estes conceitos formais tiveram as suas consequências no plano energético. 

 
Podemos afirmar que a Arquitectura do movimento moderno, especialmente na Europa, nunca 

teve em consideração a possibilidade de conjugar o edifício com a sua envolvente climática. 

Nos casos em que se dedicava alguma atenção à orientação e implantação do edifício e em 

que se faziam considerações científicas sobre a sua envolvente física era quase sempre em 

relação à luz natural. 

Estes regulamentos procuram cumprir os objectivos já mencionados, prezando uma liberdade 

projectual, favorecendo a inovação sem colocar limites à criatividade dos projectistas.  

Nas condições do novo regulamento, o factor da forma dos edifícios (relação entre a área da 

envolvente e o volume) é considerado para que os que tenham uma área de envolvente muito 

grande tenham uma melhor qualidade térmica, comparativamente com outros menos 

expostos.  

                                          
4.15. - Certificação Energética de Edifícios  
 

O aumento das exigências no novo regulamento visa ainda o processo de certificação, sendo o 

RCCTE um instrumento importante neste processo. A certificação energética de edifícios 

enquanto processo destinado a melhorar de forma substancial a qualidade térmica dos 
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edifícios irá com certeza influenciar o mercado no sentido de favorecer a procura de edifícios 

mais eficientes, isto produzirá naturalmente algum impacto na indústria da construção civil.  

A certificação energética é um dos objectivos também expressos no programa E4 para a 

melhoria do desempenho energético dos edifícios, mas é também uma obrigação que será 

imposta a Portugal pela Directiva Comunitária sobre a Eficiência Energética dos Edifícios.  

4.16. - Directiva Europeia 2002/91 

Os Estados-Membros devem assegurar que, quando da construção, da venda ou arrendamento 

de um edifício, seja fornecido um certificado de desempenho energético ao proprietário ou 

entregá-lo ao potencial comprador ou arrendatário, consoante o caso. O certificado de 

desempenho energético de um edifício deve incluir valores de referência como valores 

regulamentares legais e marcos comparativos, para que os consumidores possam comparar e 

avaliar o desempenho energético do edifício. Também pode ser claramente afixada a gama de 

temperaturas interiores recomendadas e a verificada e, se for caso disso, outros factores 

climáticos relevantes. “Objectivo dos certificados estende-se ao fornecimento de 

informações." 

A certificação energética tem como objectivo informar o utente, potencial proprietário ou 

locatário de um edifício, sobre as características térmicas do produto/imóvel que lhe é 

oferecido, as quais irão influenciar os custos de funcionamento de sistemas para manutenção 

de um ambiente interior confortável, assim como informar o consumidor sobre potenciais 

medidas que melhorem o desempenho energético do edifício e da respectiva viabilidade 

económica.  

A certificação energética dos edifícios será, portanto, um instrumento fundamental, quer do 

lado da procura de energia, quer do lado da implementação da política energética, e permitirá 

disponibilizar informação objectiva actualizada sobre o desempenho do parque construído. 

(Directiva Europeia) 

Segundo a publicação "Eficiência Energética nos Edifícios" (DGE - Direcção Geral de 

Energia), os certificados energéticos deverão adoptar um aspecto gráfico semelhante ao das 

etiquetas Energéticas para electrodomésticos. Por já serem familiares ao público, permitirão, 

uma interpretação fácil. Deverão, também indicar os valores previstos no consumo energético 

e das emissões de CO2 correspondentes. (DGE - Direcção Geral de Energia) 
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Desta forma, as estratégias e objectivos mencionados até então, terão influência directa no 

mercado, na Arquitectura e construção nacional, para que os profissionais envolvidos devam 

estar preparados para atenderem às novas exigências estabelecidas.  

Assim, o trabalho a ser desenvolvido será direccionado a estes profissionais, procurando 

actuar como possível ferramenta na prática projectual, tendo em vista o cenário desejado para 

o futuro. 

O enquadramento da Certificação de edifícios tem os seguintes objectivos: 

 
• A melhoria do desempenho energético dos edifícios; 

 
• Obtenção de uma área útil superior a 1000m2, são os requisitos mínimos para novos 

edifícios. No caso de ter uma área útil superior a 1000m2, antes da construção serão 

analisadas alternativas (energias renováveis; co-geração; bombas de calor; redes urbanas 

de calor e frio) 

 
• Inspecções obrigatórias a sistemas de ar condicionado em edifícios com mais de 12 kW 

instalados e renováveis; co-geração; bombas de calor;  

 
• Inspecções obrigatórias a caldeiras e sistemas de aquecimento com mais de 100 kW 

(períodos de inspecção inferior a 2 anos); 

 
• Quando um edifício for vendido ou alugado deve ser fornecido um certificado sobre o 

comportamento energético do edifício com validade inferior a 10 anos;  

 
• Informar o utilizador (utente, proprietário ou locatário) sobre as características térmicas do 

edifício (que irão influenciar os custos de funcionamento); 

 
• Informar o consumidor sobre medidas que melhorem o desempenho energético do edifício 

e respectiva viabilidade económica; 

 
• Permitir seleccionar de entre várias opções (mais um critério a usar no processo de 

selecção); 

 
• Informar e sensibilizar os utentes dos edifícios públicos (de maior dimensão) sobre o 

desempenho energético do edifício com o objectivo de promover a sua reabilitação 

energética; 
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• Funcionar como instrumento de política energética e disponibilizando informação acerca 

do comportamento energético dos edifícios; 

 
4.17. - Princípios de funcionamento 
 
• Cada edifício (completo ou zona independente) deve dispor de um certificado energético 

válido por um período de tempo. Nas transferências de propriedade ou arrendamento 

deverá ser emitido um novo certificado caso tenham passado mais de cinco anos desde a 

última emissão; 

 
• A emissão dos certificados será integrada no SPQ (Sistema Português de Qualidade, 

(coordenação do IPQ (Instituto Português da Qualidade) e CSOPT (Conselho Superior de 

Obras Públicas e Transportes). 

 
• As entidades emissoras dos certificados deverão ser acreditadas pelo IPQ (Instituto 

Português da Qualidade) (norma EN ISSO 450004) 

 
• A emissão do certificado pressupõe a realização de uma auditoria energética (simplificada 

no caso residencial; detalhada no caso dos serviços); 

 
• As entidades acreditadas pelo IPQ deverão ter técnicos com formação de base na área da 

utilização de energia nos edifícios e com qualificações específicas para a certificação; 

 
• A qualificação específica será obtida por frequência e aprovação em cursos de formação a 

acreditar pela OE; 

• Os auditores seleccionados pelo IPQ para a acreditação das entidades emissoras de 

certificados deverão também possuir as mesmas qualificações exigidas atrás; 

 
• Deverão adoptar um aspecto gráfico semelhante ao das etiquetas energéticas para 

electrodomésticos; 

 
• Deverão indicar valores espectáveis de consumo energético e respectivas emissões de 

CO2. 

 
• Terão um anexo técnico onde são identificadas as potenciais medidas de melhoria da 

eficiência energética que poderão ser aplicadas com viabilidade económica adequada. 
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4.18. - Certificado energético obrigatório para novas construções 

Desde Julho de 2007, os novos edifícios destinados à habitação e serviços, ou que sejam 

objecto de grandes obras de remodelação, terão de ter um certificado de eficiência energética, 

tal como já acontece com os electrodomésticos, mas ainda existem dúvidas nos profissionais 

do sector e no público em geral. 

Esta exigência decorre da calendarização do Sistema de Certificação Energética e da 

Qualidade do ar, no interior dos edifícios, que transpõe uma directiva comunitária relativa ao 

desempenho energético e vai estender-se, já em 2009, às construções existentes, quando 

forem transaccionáveis. 

Apesar disso, a certificação vai ter impacto no valor comercial das casas, o que é importante 

para os promotores imobiliários, podendo ver desvalorizados pelo mercado os espaços ainda 

sem certificação. 

Pelos novos regulamentos, todos os sistemas à venda no mercado terão de ter certificação e os 

próprios instaladores deverão ser certificados, como acontece nas instalações a gás devendo 

os equipamentos ter uma garantia de manutenção de seis anos. 

 
Certificação de desempenho energético da qualidade do ar interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Modelo de Certificado Energético para Edifícios                             
  
 

Mas ainda, hoje, como já foi referido, existem 3.3 milhões de casas sem conforto térmico, ou 

seja, são geladas no Inverno e quentíssimas no Verão. Os resultados aprentam consumos 

astronómicos de energia para tornar o ambientem confortável, com os custos que isso tem em 
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termos de emissões de gases com efeito de estufa. Para contrariar este problema, Portugal vai 

ter um sistema de certificação energética dos edifícios que obrigará as novas construções a 

serem mais eficientes. 

 
Por força da nova directiva comunitária sobre o desempenho energético dos edifícios, 

publicada no dia 4 de Janeiro de 2003, o país começou a preocupar-se, a partir de 2006, com o 

consumo tanto das residências como dos serviços. A razão para tanta preocupação não é de 

desprezar: os edifícios existentes consomem 22% do total da energia distribuída. Em relação 

às fontes energéticas, o caso é ainda mais flagrante: nas casas, nos escritórios e o comércio 

gasta-se 58% do total da electricidade consumida. Para dar resposta aos novos desafios, a 

Direcção-Geral de Energia lançou o Programa para a Eficiência Energética em Edifícios 

(P3P), que conta com a participação da Agência para a Energia, Instituto Nacional de 

Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI), Laboratório Nacional de Engenharia Civil e 

Instituto Português de Qualidade. O P3P foi em 07 de Abril de 2003 apresentado no INETI. 

(Jornal Público 08-04-2003) 

 
Os grandes responsáveis pelo enorme peso que os edifícios têm na factura energética do país 

são os electrodomésticos, as águas quentes sanitárias, os sistemas de aquecimento e 

arrefecimento e a iluminação. Por isso, é por aqui que passam as medidas mais importantes 

para se conseguir aumentar a eficiência energética deste sector. São elas a etiquetagem sobre 

o consumo dos equipamentos - já obrigatória para frigoríficos, por exemplo, mas que ainda o 

não é para aparelhos em "stand-by", que são grandes consumidores , o lançamento de um 

programa para promover o uso de sistemas solares para aquecer a água, aplicação das regras 

da certificação energética dos edifícios e dos regulamentos existentes para se conseguir o 

conforto ambiental e, finalmente, lançamento de campanhas para promover um uso mais 

eficiente da energia. 

 
Toda esta mudança passa também pela revisão dos regulamentos existentes (Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios, de 1990, e o Regulamento dos 

sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios, de 1998), (Gonçalves, do INETI) 

 
 
4.19. - Estudos Realizados com Referência à Térmica e ao RCCTE.  
 

Em 1995, foram os países com condições climáticas de Inverno mais severas que lideraram os 

programas de investigação e desenvolvimento no domínio dos edifícios e do seu 
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comportamento térmico pelo que, os estudos incidiram fundamentalmente sobre os problemas 

relacionados com o aquecimento. (segundo Camelo 1995) 

Apresentam-se em destaque alguns dos estudos efectuados no âmbito da térmica e da 

regulamentação térmica (RCCTE), sendo que parte da abordagem foi extraída dos 

apontamentos. (segundo Camelo 1995) 

Em Portugal foram também efectuados muitos trabalhos neste domínio, mas tendo em atenção 

às especificidades climáticas existentes no país muitos desses trabalhos focam aspectos 

particulares dos edifícios sem os analisar numa perspectiva global. Alguns desses estudos 

serão referidos posteriormente.  

 
Características de Comportamento Térmico dos Edifícios: Trata-se de uma edição dos textos 

que serviram de suporte ao programa de acções de formação promovido pela Direcção-Geral 

de Energia para apoio à aplicação do Regulamento das Características de Comportamento 

Térmico dos Edifícios RCCTE. Procura ser um guião para a abordagem correcta do tema. 

(Oliveira e Maldonado, 1990) 

 
"Na sua Tese de Mestrado em Avaliação Térmica e Energética dos Edifícios no, Inverno, na 

Região de Lisboa e Porto": O estudo teve como finalidade analisar em termos de 

comportamento ambiental e energético um apartamento tipo representativo da construção 

portuguesa. Analisou-se recorrendo às metodologias do Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) e do Programa de simulação térmica de 

edifícios ESP-r, as condições de conforto para as condições de Inverno em Lisboa e no Porto. 

Perspectivou-se a evolução do antigo regulamento em termos do agravamento dos valores de 

referência dos coeficientes de transmissão térmica e analisaram-se os valores energéticos 

resultantes da metodologia do RCCTE comparando-os com a metodologia de cálculo 

dinâmico. (Ramalho 1995) 

O trabalho sugere as soluções mais interessantes do ponto de vista térmico, quer em termos de 

paredes e coberturas, quer nas propostas de novos valores para os coeficientes de transmissão 

térmica de referência da antiga regulamentação térmica Portuguesa.  

"Estudo do Comportamento Térmico de Edifícios em Portugal no Período de Verão" Lisboa, 

1995: Com base no Modelo Europeu de Referência para a Simulação de Edifícios, programa 

ESP-r, é feita a caracterização das condições de conforto térmico, para o clima de Portugal, no 

período de Inverno, para diferentes tipologias construtivas de paredes e diferentes soluções de 
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ganho solar em função da área, orientação e tipo de vidro. Nestas simulações foi utilizado 

como modelo de edifício uma célula de teste. (Camelo, 1995) 

"Os edifícios em Portugal, e a Regulamentação Energética": Apresentam-se e discutem-se 

algumas das questões relacionadas com o sector de edifícios em Portugal, nos aspectos 

directamente relacionados com os consumos energéticos dedicados ao conforto térmico, a 

regulamentação existente, o seu papel e a sua importância, bem como a sua necessária 

evolução e, finalmente, questões de natureza estratégica como sejam a certificação, em 

síntese. (Gonçalves 2000) 

."Situação dos Edifícios Residenciais em Lisboa Face à Actual regulamentação Térmica": 

Apresenta-se um estudo relativo à regulamentação térmica em edifícios já em 1991 

(Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios - RCCTE) e aos 

edifícios construídos após a sua entrada em vigor. O trabalho tem por base uma amostra de 

120 edifícios que foram construídos a partir de 1994. (Gonçalves, Ramalho e Camelo) 

"Estudo da Aplicabilidade da Regulamentação Térmica de Edifícios em Portugal". Lisboa 

2003: Apresentam-se estudos de desempenho térmico para uma edificação em Lisboa, sendo 

esta avaliada sobre a antiga e a nova regulamentação térmica dos edifícios (RCCTE). (Horta 

2003) 

Quanto a estudos direccionados à formulação de softwares ou ferramentas computacionais, 

destacam-se alguns, como o de Mariz da Graça na sua Tese de Mestrado, em que se 

desenvolveu um sistema pericial que – utilizando técnicas de Inteligência Artificial – se 

destina a apoiar os arquitectos, nas diferentes fases do projecto de edifícios, tendo em conta 

aspectos relacionados com o seu comportamento térmico, com especial destaque para o 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE).  

Há outros programas e métodos de apoio existentes tais como:  

• Programa RCCTE do INEGI: este sistema informático (desenvolvido para execução em 

MS- DOS) permite efectuar um cálculo de verificação do RCCTE.  

• Programa RCCTE do INETI: à semelhança do programa do INEGI, este programa 

permite também efectuar um cálculo de verificação do RCCTE.  

• Programa RCTCAD: em 1996 desenvolveu-se uma interface entre o programa AutoCAD 

e o programa RCCTE do INETI. Este programa conduz a grandes simplificações no 

trabalho de medir e avaliar se os edifícios cumprem o RCCTE. "  
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• Programa DowTERM98: programa para Windows 95/NT. Programa para o RCCTE, de 

fácil utilização.  

• Programa VERIFREG: destina-se à verificação do RCCTE e do RSECE (Regulamento 

dos Sistemas Energéticos para Climatização de Edifícios).  

• Programa SLR-P: embora não directamente relacionado com as questões de verificação 

regulamentar o programa SLR-P (Solar Load Ratio- Portugal) representa um exemplo de 

programa de avaliação do consumo energético de edifícios que utilizem sistemas solares 

passivos. (Vai ser aplicado no capitulo VI) 
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4.20. – Conclusão do capítulo  

 
Portugal é um dos países da Europa que apresenta uma maior radiação solar. Por outro lado, 

as empresas que exploram este tipo de soluções não estão devidamente actualizadas, nem 

sempre aconselhando os clientes da melhor forma. Por esta razão, quem trabalha com estes 

equipamentos procura informação junto de parceiros estrangeiros. Esta situação é 

particularmente chocante, pois sendo Portugal um “Kuwait solar” seria de esperar alguma 

inovação e incentivo nestas soluções. Ao contrário, desperdiçamos energias renováveis e 

naturalmente, deseja-se um conforto térmico elevado, utilizando a rede convencional como 

compensação. 

 

 


