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Resumo 

O Instituto Superior Técnico é uma instituição que tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade, abrangendo diversas áreas de ensino e sendo 

constituído por uma multidiversidade populacional. Assim, tendo em conta a crescente 

preocupação ambiental já integrada no quotidiano das populações, este trabalho foi 

desenvolvido com a motivação de tornar o Campus do IST num “Green Campus”, por 

forma a não só contribuir com os benefícios associados para o mesmo, como 

possibilitar que o Campus do IST se torne um exemplo de sustentabilidade para 

instituições semelhantes.  

Apesar do termo “Green Campus” abranger diversas áreas de sustentabilidade, como 

a energia, água, resíduos, entre outros, este trabalho incide apenas na melhoria da 

eficiência energética do Campus, para que o estudo efectuado permitisse uma 

avaliação mais profunda e concreta.  

Desta forma, é feito inicialmente um enquadramento do tema, relativamente às 

questões energéticas e ambientais, onde é efectuada uma descrição legal e histórica 

dessas questões, bem como a introdução ao tema das energias renováveis e 

eficiência energética, seguindo-se uma breve descrição dos valores de consumos 

energéticos do Campus do IST. 

No sentido da melhoria da eficiência energética, são feitas posteriormente propostas 

de melhoria no âmbito das energias renováveis, envolventes opacas e envolventes 

envidraçadas, para alguns edifícios seleccionados. Conclui-se o trabalho com um 

balanço geral dos pontos fracos detectados e das propostas de implementação rumo 

ao futuro sustentável do Campus do IST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IST Green Campus - 2010/2010  

 
 

10 

Introdução 

A preocupação ambiental tem vindo a adquirir uma crescente importância nos países 

desenvolvidos, e tal fenómeno encontra-se, nos dias de hoje, reforçado com o 

aumento significativo da factura energética e dos efeitos, cada vez mais evidentes, das 

alterações climáticas. O desenvolvimento económico e social, segundo os padrões 

actuais de consumo e produção, não é sustentável: estão a ser extraídos mais 

recursos para a produção de bens e serviços do que o nosso planeta pode repor. Tal 

factor, e suas evidentes consequências, levou à imposição de restrições e à criação de 

regulamentos nas mais diversas áreas, de forma a maximizar a eficiência energética, 

com garantias de sustentabilidade aos seus mais diversos níveis.  

O incremento da eficiência energética e redução de consumos excessivos são pontos 

fulcrais para a limitação do crescimento da demanda energética. É por isso 

reconhecida a importância da eficiência energética, reflectiva nos diversos acordos 

internacionais de políticas de eficiência energética. 

A nível nacional essa importância é também reconhecida. Desde o início dos anos 

noventa, existe o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios (RCCTE), e o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização de 

Edifícios (RSECE), que foram revistos em 2006 no âmbito da Directiva n.º2002/91/CE 

do Parlamento Europeu e Conselho.  

Os edifícios são considerados como uma das maiores fontes de emissão de GEE. Tal 

emissão é causada principalmente devido ao uso de electricidade para climatização, 

iluminação, bem como para a alimentação de equipamentos electrónicos. A nível 

nacional, para além dos regulamentos já referidos, o Plano de Acção para a Eficiência 

Energética (PNAEE, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º80/2008) 

incluí o programa para a eficiência energética dos edifícios, tanto residenciais como de 

serviços, e nele são agrupadas medidas de melhoria das características de 

comportamento térmico da envolvente, nomeadamente ao nível de isolamento, vãos 

envidraçados e sistemas energéticos. 

“Medidas de Remodelação 

A eficiência energética (…) deverá incidir numa análise adequada das necessidades 

de climatização dos edifícios, um parâmetro cada vez mais relevante e associado ao 

conforto e bem-estar, e que pode ser abordada de duas formas distintas, por um lado 

através da componente de manutenção das temperaturas de conforto, por outro lado, 
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através da geração de calor e/ou frio de um modo eficiente. 

Na vertente da manutenção das condições de temperatura estão contempladas neste 

plano duas intervenções directamente relacionadas com a envolvente dos edifícios: 

 Janela Eficiente, que visa o tratamento de superfícies envidraçadas, quer na 

utilização de vidro duplo, quer na utilização de estruturas de suporte com corte 

térmico, quer na utilização de vidros eficientes (de baixa emissividade); 

 Isolamento Térmico, que visa a aplicação de isolamentos térmicos em 

coberturas, pavimentos e principalmente paredes. 

Na vertente de geração de calor e/ou frio de modo eficiente estão contempladas 

as seguintes intervenções: 

 Calor verde, através da qual será desenvolvido um programa específico de 

promoção de recuperadores de calor; 

 Complementarmente serão criados mecanismos incentivadores à 

utilização de equipamentos de climatização de “bombas de calor” 

eficientes, com COP – Coefficient of Performance, igual ou superior a 4.” 

PNAEE, Resolução do Conselho de Ministros n.º80/2008 

 

O objecto de estudo deste trabalho é o IST, Campus da Alameda. É um 

estabelecimento de ensino, fundado em 1911, situado na cidade de Lisboa. O 

edificado desta instituição encontra-se numa fase em que se deve considerar a 

possibilidade de melhoria do seu desempenho energético, decido ao elevado consumo 

de energia que nele se verifica. Este trabalho surge no âmbito da disciplina de 

Seminários sobre Inovação e Desenvolvimento Sustentável, sendo o terceiro ano 

consecutivo que este tema é proposto, tendo sido orientado pela Professora Mª do 

Rosário Partidário. 

 

OBJECTIVOS 

O presente trabalho incide sobre a importância do contributo do desempenho 

energético dos edifícios, para a redução do consumo energético dos mesmos. 

Pretendemos com ele propor medidas de reabilitação para diferentes edifícios do 

Campus da Alameda do IST, mais concretamente no que se refere à envolvente 

opaca, envolvente envidraçada e à possível utilização de sistemas de energia 

renováveis. Um estudo que foque a requalificação energética do Campus assume 
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elevada relevância, e com as medidas aqui propostas pretendemos ajudar o IST a 

atingir uma redução significativa no seu consumo energético, de modo a melhorar a 

sua sustentabilidade aos mais diversos níveis, mas muito importante, no que toca à 

redução dos custos associados ao consumo de energia. 

O principal objectivo do presente estudo é o de melhorar o desempenho energético 

dos edifícios do IST através da reabilitação das envolventes e da implementação de 

sistemas de energias renováveis nos mesmos. Com base no objectivo principal, o 

enfoque do estudo é a redução do consumo energético dos edifícios.  

Os objectivos específicos para a sua concretização abrangem: 

1. Pesquisa das componentes da envolvente opaca e envidraçada e seu papel na 

dimensão energética; 

2. Pesquisa da possibilidade de implementação de energias renováveis nos 

pavilhões do Campus; 

3. Identificar e desenvolver soluções para uma possível reabilitação dos pavilhões 

e respectivo desempenho; 

4. Avaliar os resultados obtidos; 

5. Concluir quanto aos desafios por nós propostos, as soluções estudadas, e a 

partir delas, possíveis desenvolvimentos futuros a realizar. 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente é feita a contextualização do tema, conjugando o tema da eficiência 

energética com o objecto de estudo, o IST. Para alcançar os objectivos enunciados no 

ponto anterior, necessitamos de analisar detalhadamente as características dos 

edificados do Campus.  

Previamente à pesquisa de soluções para a melhoria do desempenho energético dos 

edifícios, é realizada uma recolha de informações pertinentes para o estudo. É 

estudada a evolução histórica do IST e dos seus elementos construtivos. 

Sendo um dos objectivos inicialmente propostos o estudo da eficiência energética no 

Campus, aqui procedemos à pesquisa de aspectos relacionados com o tema, a nível 

internacional, nacional e institucional (IST). Com base nessa pesquisa, foi decidido 

que o estudo se iria focar apenas na componente energética, tendo sido deixada de 

parte a componente ambiental propriamente dita.  
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Posteriormente é feito um esclarecimento sobre o regulamento aplicável no âmbito do 

trabalho, pesquisa efectuada à base de diplomas legais europeus e nacionais. 

Com base na análise dos dados obtidos sobre a componente energética do IST, foi 

decidido que o ano a que o estudo se foca é o de 2009, e os pavilhões em estudo 

serão o Pavilhão de Mecânica I, Pavilhão de Electricidade, Pavilhão de Química, 

Pavilhão de Minas, e Pavilhão Central. Mesmo observando que entre os pavilhões 

com maiores consumos energéticos estão incluídos o Pavilhão de Civil, Torre Norte e 

Torre Sul, e Pavilhão de Matemática e Complexo, estes foram excluídos do presente 

estudo, pois: 

 Pavilhão de Civil: É o terceiro ano consecutivo que é proposto o tema “IST 

Green Campus”, e nos dois trabalhos anteriores o objecto de estudo foi o 

Pavilhão de Civil, ambos baseados no estudo já realizado pelo Professor 

Manuel Correia Guedes para este Pavilhão. Assim decidimos que não iriamos 

de novo estudar as características deste local, nem propor medidas a serem 

implementadas. Estes estudos focaram a utilização de sistemas de energias 

renováveis em Civil, e é de referir que o estudo do presente trabalho para as 

envolventes (opaca e envidraçada) dos pavilhões pode no futuro ser efectuado 

para este edifício; 

 Pavilhão de Matemática e Complexo: Aqui é estudada a possibilidade de 

implementar sistemas de energias renováveis (mais concretamente 

fotovoltaico), e tal ideia foi excluída no início do estudo pelo facto de ambos os 

pavilhões não possuírem as características ideais, e por nós pretendidas, para 

este fim; 

 Torre Norte e Torre Sul: Foram excluídos ambas as torres, pois para além da 

falta de dados para conseguirmos atingir o objectivo do estudo, ambas já 

possuem vidros duplos na sua envolvente envidraçada. Importante aqui referir, 

por opiniões recolhidas por frequentadores diários de ambas, que estes vidros 

não se encontram correctamente implementados, pois a qualquer altura do ano 

ou do dia, continua a ser necessário a utilização de sistemas AC pelo elevado 

desconforto térmico sentido. 

Os edifícios em estudo são os acima referidos pelo facto de serem todos, a nível 

construtivo, semelhantes.  

É realizado um pequeno estudo da situação nacional em relação à Eficiência 

Energética e às Energias Renováveis, de modo a termos noção do ponto de situação 

nacional de ambos estes temas. 
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Posteriormente, são descritas medidas que contribuem para uma boa relação da 

solução por nós prevista com as condições climáticas do local, materializadas em 

sistemas possíveis de aplicar. O conhecimento das características da situação 

existente é indispensável para realizar a reabilitação, visto ser sobre esta que se vai 

intervir. Assim, a situação actual é caracterizada segundo os aspectos mais 

importantes que interferem com o seu desempenho energético, de forma a saber o 

que é necessário corrigir e melhorar, que medidas devem ser tomadas e como devem 

ser implementadas. A caracterização da situação existente baseia-se nos seguintes 

aspectos: 

 Tipo de Estabelecimento; 

 Localização e Tipo de Clima; 

 Forma e Orientação Solar; 

 Envolvente Opaca e Envolvente Envidraçada; 

 Consumos energéticos; 

 Aspectos construtivos. 

A abordagem da análise de soluções possíveis e adequadas para a reabilitação em 

termos energéticos dos edifícios em estudo encontra-se estruturada em três partes: 

caracterização da solução existente relativamente aos aspectos em estudo, relevantes 

para o seu desempenho energético; definição de soluções para cada aspecto em 

estudo; descrição dessa solução em termos físicos e económicos. 

Para cada aspecto em estudo, envolvente opaca, envolvente envidraçada e sistemas 

de energia renováveis, e após o conhecimento adquirido até ao momento, são 

escolhidas variáveis específicas de estudo: no caso da envolvente opaca, o sistema 

em análise é a aplicação de isolamento térmico pelo exterior; no caso da envolvente 

envidraçada, é a substituição das caixinharias; e nos sistemas de energias renováveis, 

a implementação de sistemas de energia fotovoltaica.  

Procede-se ao cálculo da redução das necessidades energéticas (poupança 

energética) resultante da aplicação das soluções referidas, e é simulada igualmente a 

poupança em termos económicos. Esta simulação só é efectuada na análise relativa à 

envolvente opaca e sistemas de energia renováveis, devido aos dados disponíveis 

para tal. Na envolvente opaca, é feita através do cálculo simplificado da estimativa do 

custo de energia final para compensar as perdas energéticas. É verificada também a 

relação custo/benefício desta solução em termos de Período de Retorno Simples. Nos 

sistemas de energias renováveis, é efectuado o cálculo por célula fotovoltaica, e 

posteriormente calculado o Tempo de Retorno associado a esta implementação. 
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Ambos estes cálculos têm a finalidade de nos dar a noção da perspectiva da 

viabilidade económica. Não é realizado o cálculo do investimento total, visto cada 

componente estar associada a formas de cálculo diferentes, e como tal, não seria real 

o valor obtido. 

Finalmente são expostas as considerações gerais em relação a cada solução 

proposta, bem como as considerações finais para a melhoria do desempenho 

energético do Campus, em relação aos desafios que surgem na procura da solução 

mais adequada. 

Por último, são nomeados alguns aspectos de extrema importância a desenvolver 

futuramente, com vista à melhoria do desempenho energético do IST. 

Enquadramento do Tema 

As preocupações ambientais têm adquirido uma importância crescente ao longo das 

últimas décadas. O aumento da factura energética e os efeitos das alterações 

climáticas são evidentes, e é a conjugação destes factores que levou à imposição de 

restrições e à criação de regulamentos nas mais diversas áreas, de forma a maximizar 

a eficiência energética, procurando obter-se garantias de sustentabilidade económica 

e ambiental. Pretende-se aqui realizar um enquadramento histórico-legal da legislação 

comunitária e do seu enquadramento na legislação nacional, mostrando um roteiro 

destas em relação às alterações climáticas e às energias renováveis nos últimos anos. 

No ano de 1987 foi elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento o Bruntland Comission Report, que define Desenvolvimento 

Sustentável como o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer as capacidades das gerações futuras”. Nele é apontada a 

incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e 

consumo vigentes. No ano seguinte, em 1988, foi criado o IPCC – Intergovernmental 

Panel on Climate Changes, constituído por cientistas com o objectivo de reunir e 

publicar informação relativa às alterações climáticas. Com o objectivo de conciliar o 

desenvolvimento socioeconómico com a conservação e protecção dos ecossistemas, 

foi realizada em 1992 a United Nations Framework for Climate Change Convention, na 

Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, sendo o grande propósito desta convenção a 

discussão do tema de redução de emissões de GEE. Esta foi ratificada pela 

Comunidade Europeia através da Decisão 94/69/CE, de 15 de Dezembro de 1993, 

que entrou em vigor a 21 de Março de 1994. Considera-se que a Convenção-Quadro 
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contribuiu amplamente para a criação de princípios-chave para a luta internacional 

contra as alterações climáticas. No entanto, esta não incluiu compromissos 

quantificados e detalhados por país em termos de redução de emissões de GEE. 

Assim, os Estados signatários decidiram durante a COP1 – Conferences of the 

Parties, em Março de 1995, negociar um protocolo a aplicar pelos países 

industrializados que incluísse medidas de redução das emissões para um período 

posterior a 2000. Na sequência de longos trabalhos, a 11 de Dezembro de 1997, 

durante a COP3, foi adoptado o Kyoto Protocol. É visto com um dos instrumentos 

jurídicos internacionais mais importantes na luta contra as alterações climáticas. 

Integra os compromissos assumidos pelos países industrializados de reduzirem as 

suas emissões de determinados GEE responsáveis pelo aquecimento global. De 

acordo com este protocolo, as partes devem assegurar que as emissões 

antropogénicas de GEE não excedam as quantidades que lhes foram individualmente 

atribuídas, com vista a reduzir as emissões totais destes gases em pelo menos 5% 

abaixo dos níveis de 1990, no período de compromisso de 2008-2012. Em relação a 

Portugal, este negociou um aumento de emissões em cerca de 27%, face ao nível de 

emissões de 1990, tendo sido o maior aumento conseguido por qualquer dos outros 

países desenvolvidos. De referir que no ano 2004 estávamos cerca de 41% acima das 

emissões de GEE de 1990. O Protocolo entrou em vigor a 16 de Fevereiro de 2005. 

O percurso do tema alterações climáticas com o assunto das energias renováveis foi 

feito lado a lado. No ano de 1997 é publicado o White Paper for a Community Strategy 

and Action Plan – Energy for the Future Renewable Sources of Energy, que define o 

objectivo de conseguir uma penetração de 12% das fontes de energia renováveis na 

União Europeia até 2010, em relação ao total de consumo de energia. Isto implica que 

os Estados-membros têm que incentivar o aumento da utilização destas fontes em 

função do respectivo potencial.   

No ano de 2001, foi criado um importante diploma comunitário relativo às energias 

renováveis, a Directiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu e Conselho, de 27 de 

Setembro, relativo à promoção da electricidade produzida a partir de FER no mercado 

interno da electricidade. Define a meta de 21% de electricidade produzida a partir de 

FER no consumo total de electricidade da comunidade europeia em 2010. Os 

Estados-membros estão sujeitos ao cumprimento das metas indicativas nacionais para 

o ano de 2010, sendo a quota portuguesa de 39%. Esta meta foi actualizada no 

PNALE II (Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão II) para 45%, plano 

aprovado pela Resolução de Ministros n.º1/2008, de 4 de Janeiro, para o período de 

2008-2012 (que coincide com o período de cumprimento do Protocolo de Quioto). A 
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Directiva n.º2009/28/CE, do Parlamento Europeu e Conselho, de 23 de Abril, relativa à 

promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis, altera e revoga a 

Directiva 2001/77/CE. Apresenta o objectivo de se atingir 20% de energia proveniente 

de FER no consumo final de energia na UE em 2020, estabelecendo quotas 

individuais para cada um dos Estados-membros. Para a mesma meta, 2020, o 

Programa do Governo já apresentou limites, e até Junho de 2010 tinha que submeter 

o Plano de Acção Nacional para as Energias Renováveis, ao abrigo desta última 

directiva. Este plano deverá estabelecer novas metas para o progresso das energias 

renováveis em Portugal, prevendo-se medidas nas mais diversas áreas (como por 

exemplo electricidade, aquecimento e arrefecimento).  

No ano seguinte, em 2002, relativo ao tema alterações climáticas, foi criado o Acordo 

de Partilha de Responsabilidades da UE, pela Decisão 2002/358/CE do Conselho, de 

25 de Abril, relativa à aprovação do Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre as alterações climáticas e ao cumprimento conjunto dos 

respectivos compromissos. Nela são definidas metas diferenciadas para cada um dos 

Estados-membros da UE de modo a atingir a meta comunitária de 8% de redução 

global das emissões de GEE. Portugal obrigou-se a limitar, no período de 2008-2012, 

o aumento das suas emissões de GEE em 27%, sobre o valor certificado em 1990. Em 

conformidade com a anterior decisão, a Decisão 2006/944/CE do Conselho, de 16 de 

Dezembro, determina os níveis de emissão para a União e os seus Estados-membros 

no período de cinco anos do primeiro período de compromisso ao abrigo do Protocolo 

de Quioto (importante referir que estes níveis estabelecidos foram baseados em dados 

provisórios). A Decisão 2010/778/CE do Conselho, de 15 de Dezembro, altera a 

decisão anterior. 

Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º63/2003, de 28 de Abril, são definidos os 

três eixos estratégicos em que assenta a Política Energética portuguesa, bem como os 

grandes objectivos da mesma. Aprova assim as orientações da política energética 

nacional, e define os objectivos e medidas inerentes à sua concretização. Foi 

aprovada a Estratégia Nacional para a Energia (ENE) pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º169/2005, de 24 de Outubro, tendo ficado definidos os objectivos da 

política energética nacional, bem como as linhas de orientação política, que se 

desenvolverão em medidas a definir e a adoptar pelos instrumentos legislativos e 

regulamentares adequados em relação a este sector. Através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º50/2007, de 28 de Março, são estabelecidas as medidas de 

implementação e promoção da ENE, visando o Mercado Ibérico de Electricidade e a 

protecção dos consumidores às tarifas de electricidade, definindo com esse fim 
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determinadas orientações estratégicas. A Resolução do Conselho de Ministros 

n.º29/2010, de 15 de Abril, adapta e actualiza a Resolução n.º169/2005, definindo uma 

agenda para a competitividade, o crescimento e a independência energética e 

financeira do país, através da aposta nas energias renováveis e da promoção 

integrada da eficiência energética. Dela sai a ENE 2020, que conta com 10 medidas 

que estão de acordo com as necessidades de sustentabilidade das finanças públicas e 

de crescimento sustentado. Um dos seus grandes objectivos é reduzir a dependência 

energética de Portugal face ao exterior para 74% em 2020. 

A primeira versão do Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC) foi 

aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º119/2004, de 31 de 

Julho, e nele é definida a estratégia e as políticas e medidas para a implementação 

dos compromissos nacionais do Protocolo de Quioto e do Acordo de Partilha de 

Responsabilidades. Em 2006, através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º104/2006, de 23 de Agosto, o Governo português aprovou o Programa Nacional 

para as Alterações Climáticas (PNAC 2006), elaborado na sequência do processo de 

revisão do PNAC 2004 e sob a protecção da Comissão para as Alterações Climáticas 

(CAC). Em 2007, o governo português resolveu rever algumas das metas do PNAC 

2006, algumas referentes a medidas do sector da oferta de energia, medidas essas 

aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º1/2008, de 4 de Janeiro. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º80/2008 aprovou o Plano Nacional de Acção 

para a Eficiência Energética (PNAEE), documento que engloba um conjunto alargado 

de programas e medidas consideradas fundamentais para que Portugal possa 

alcançar os objectivos fixados no âmbito da Directiva n.º2006/31/CE, do Parlamento 

Europeu e Conselho, de 5 de Abril, relativa à eficiência na utilização final de energia e 

aos serviços energéticos. O PNAEE vem trazer uma maior ambição e coerência às 

políticas de eficiência energética, abrangendo todos os sectores e agregando medidas 

anteriormente aprovadas e um conjunto de novas medidas em doze programas 

específicos. 

Em termos gerais, já foi referido o mais importante relativo à eficiência energética. No 

contexto do presente trabalho, há que entrar num ponto específico da eficiência 

energética, ou seja, o desempenho energético dos edifícios, bastante relevante para o 

objectivo final do estudo que estamos a realizar. 

Em 2002 foi criada a Directiva n.º2002/91/CE do Parlamento Europeu e Conselho, de 

16 de Dezembro, relativa ao desempenho energético dos edifícios. Define que os 

Estados-membros devem aplicar exigências mínimas em matéria de desempenho 
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energético relativamente aos edifícios novos e aos existentes, zelar pela certificação 

do desempenho energético dos edifícios e impôr uma inspecção regular das caldeiras 

e das instalações de AC nos edifícios. A directiva insere-se no âmbito das iniciativas 

da comunidade europeia relativas às alterações climáticas (da competência do 

Protocolo de Quioto). É relativa ao sector residencial e ao sector terciário (escritórios, 

edifícios públicos, etc.) e visa todos os aspectos da eficiência energética dos edifícios 

com vista a estabelecer uma abordagem realmente integrada. 

A nível nacional, a 4 de Abril foram criados três documentos legais relativos ao 

desempenho energético dos edifícios. Com o Decreto-Lei n.º78/2006 é implementado 

o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios (SCE) com a finalidade de assegurar a aplicação regulamentar, no que 

respeita às condições de eficiência energética, à utilização de sistemas de energias 

renováveis, e às condições de garantia da qualidade do ar interior. Transpõe 

parcialmente para o regime jurídico nacional a Directiva n.º2002/91/CE. Este sistema é 

para ser implementado de acordo com as exigências e disposições contidas no 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) 

e no Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios 

(RSECE). 

Em relação ao RSECE, este foi aprovado pelo pelo Decreto-Lei n.º118/98, de 7 de 

Maio, que veio substituir o Decreto-Lei n.º156/92, de 29 de Julho, que não chegou a 

ser aplicado e que visava regulamentar a instalação de sistemas de climatização em 

edifícios. O Decreto-Lei n.º79/2006, de 4 de Abril, altera o Decreto-Lei n.º118/98, e 

transpõe para o regime jurídico nacional a Directiva n.º2002/91/CE. A reformulação 

deste regulamento visa atingir quatro objectivos primordiais (Campos, Neto, & 

Figueira): 

 A definição das condições de conforto térmico e de higiene necessárias, de 

acordo com as funções de cada edifício, que leva em conta as directivas da 

Organização Mundial de Saúde, bem como das normas nacionais e 

internacionais da International Organization for Standardization (ISO) e do 

Comité Européen de Normalisation (CEN); 

 Aumentar substancialmente a eficiência energética dos edifícios em todos os 

seus sistemas, que implica a implementação de métodos eficazes de previsão 

de consumos energéticos qe permitam a obtenção da informação na fase de 

projecto e não após a construção, colocando a tónica na prevenção e na 

responsabilização profissional dos técnicos envolvidos; 



 IST Green Campus - 2010/2010  

 
 

20 

 Garantir ganhos de eficiência energética nos sistemas de climatização em 

particular, ao mesmo tempo que, pela via da manutenção frequente, se garante 

a qualidade do ar interior, tirando partido das economias de escala que 

tipicamente implicam um maior investimento inicial mas que compensam no 

longo prazo; 

 Fazer a monitorização regular dos pontos anteriores, estendendo este esforço 

à própria fase de projecto. 

Em relação ao RCCTE, este foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º40/90, de 6 de 

Fevereiro, tendo sido o primeiro instrumento legal em Portugal que impôs requisitos ao 

projecto de novos edifícios e de grandes remodelações, de forma a salvaguardar a 

satisfação das condições de conforto térmico nesses edifícios sem necessidades 

excessivas de energia quer no Inverno quer no Verão. Alguns dos pressupostos 

definidos no RCCTE de 1990 têm vindo a alterar-se, pelo que o anterior diploma foi 

alterado pelo Decreto-Lei n.º80/2006, de 4 de Abril, que transpõe para o regime 

jurídico nacional a Directiva n.º 2002/91/CE. Nesta versão mais recente, há uma maior 

exigência na contabilização realista dos consumos, o que implica uma melhoria da 

qualidade térmica dos edifícios.  

Focando o enquadramento legal na produção descentralizada de energia eléctrica, o 

Decreto-Lei n.º168/99, de de 27 de Maio, estabeleceu as regras aplicáveis à produção 

de energia eléctrica a partir de recursos renováveis e à produção combinada de calor 

e electricidade. Introduziu alterações significativas no sistema de remuneração da 

energia fornecida pelos PRE-R.  Este sistema remuneratório contempla benefícios 

ambientais proporcionados pelo uso de tecnologias limpas. 

Com a publicação, em 2001, do Decreto-Lei, de 29 de Dezembro, que altera o 

Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de Maio, que revê o regime aplicável à actividade de 

produção de energia eléctrica no âmbito do sistema eléctrico independente, o tarifário 

de venda de energia de origem renovável à rede pública foi actualizado, introduzindo 

uma remuneração diferenciada por tecnologia e regime de exploração. Esta 

regulamentação manteve a obrigação de compra, por parte da rede pública, de toda a 

energia produzida pelos PRE-R. 

O diploma legal acima referido foi, em 2005, actualizado através da publicação do 

Decreto-Lei n.º33-A/2005, de 16 de Fevereiro, no que se refere aos parâmetros de 

cálculo, e definindo procedimentos para atribuição de potência disponível na mesma 

rede e prazos para obtenção da licença de estabelecimento para centrais renováveis. 

A 15 de Abril do mesmo ano, foi publicada a Declaração de Rectificação n.º29/2005, 
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que alterou ligeiramente a fórmula de cálculo da remuneração mensal da energia 

entregue à rede pública. 

O Decreto-Lei n.º225/2007, de 31 de Maio, concretiza um conjunto de medidas ligadas 

às energias renováveis previstas na Estratégia Nacional para a Energia, e reviu os 

critérios de remuneração de electricidade produzida pelos PRE-R, designadamente: 

 Ao nível do biogás e valorização energética de RSU; 

 Criação de uma tarifa específica para as centrais fotovoltaicas de microgeração 

quando instaladas em edifícios de natureza residencial, comercial, de serviços 

ou industrial; 

 Introdução do solar termoeléctrico como opção tecnológica dentro das metas 

previstas para a energia solar, entre outras. 

Este diploma (posteriormento rectificado em alguns aspectos pela Declaração de 

Rectificação n.º71/2007), define a fórmula de cálculo da remuneração da energia 

entregue à rede pública pelos PRE-R, o Tarifário Verde. 

Foi criado ainda o Observatório Energias Renováveis, com o objectivo de acompanhar 

e monitorizar a instalação e o funcionamento dos centros electroprodutores que 

utilizem energias renováveis, bem como a utilização dos recursos primários. 

 

O IST tem como missão “contribuir para o desenvolvimento da sociedade (…) e 

denvolver actividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I), essenciais 

para o progresso do conhecimento” (IST, 1997-2011). O nome da faculdade encontra-

se associado a estudos nas áreas das energias renováveis e eficiência energética, e 

como tal deveria ser um local priviligiado para a concretização das suas pesquias e de 

políticas de gestão relacionadas com o desempenho energético e ambiental. Tal não 

acontece, não existe nenhuma medida de melhoria de eficiência energética, ou 

mesmo de implementação de um sistema de gestão ambiental, facto surreal quando 

se observa o extraordinário consumo de energia efectuado pelo Campus da Alameda. 

No âmbito da disciplina de Seminários sobre Inovação e Desenvolvimento 

Sustentável, pelo terceiro ano consecutivo é proposto o tema “IST Green Campus”, 

que tem como objectivos analisar o desempenho energético e ambiental, e propor 

medidas concretas associadas a uma análise técnico-económica, de modo a avaliar a 

viabilidade dos desafios energéticos e ambientais focados. Tem também como 

objectivo definir possíveis estratégias que o IST poderá adoptar na sua política interna, 

de modo a satisfazer as necessidades presentes e futuras. 
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No ano lectivo 2008/2009, o trabalho realizado “IST, Green Campus?” procurou 

compreender a relação entre os conhecimentos teóricos elaborados no campo da 

eficiência energética e as práticas diárias do Campus, com o objectivo de contribuir 

para a configuração de estratégias de redução da pegada ecológica (ou apenas a 

redução da conta mensal referente à electricidade). Forneceram exemplo práticos dos 

problemas existentes no Campus, analisaram a situação corrente, e a pegada 

ecológica em termos de CO2. Concretamente focaram a análise e posterior avaliação 

no Pavilhão de Civil, baseando-se num projecto elaborado pelo Professor Manuel 

Correia Guedes para o mesmo edifício, para a sua reabilitação térmica e conforto. 

Com o desenvolvimento do estudo, este trabalho propôs possíveis medidas para o 

Pavilhão de Civil, como microgeração (mostrando estimativas de implementação para 

essa solução). 

No ano lectivo seguinte, 2009/2010, o trabalho elaborado intitulou-se “IST Green 

Campus – Uma Estratégia Energética”. Este seguiu o âmbito do trabalho anterior e do 

projecto elaborado pelo Professor Manuel Correia Guedes, focando-se somente no 

Pavilhão de Civil, e propondo uma estratégia que invista na redução do consumo 

energético, recorrendo a medidas e princípios de arquitectura bioclimática e design 

ambiental, e no uso de energias renováveis.  

Em cima do prazo de entrega deste trabalho académico, tivemos conhecimento da 

elaboração de um estudo dentro do mesmo âmbito do nosso. Esta a ser elaborado 

pelo Professor Paulo Ferrão, do DEM. Achavamos de mais valia incluir aqui uma 

pequena descrição desse estudo, mas por incompatibilidade de horários foi-nos 

impossível realizar uma reunião com o professor, com o objectivo de ele nos 

esclarecer sobre o seu estudo. 

No Plano Estratégido do IST, de saiu no final de 2010, apenas é referido o tema de 

eficiência energética do Campus. No que toca à área de intervenção em 

Infraestruturas, um dos focos estratégicos de acção definidos é “Estudar a 

possibilidade de instalar dispositivos de energias renováveis: A eficiência energética 

deve ser uma prioridade para uma escola de tecnologia de excelência, sendo 

avaliados possíveis melhoramentos, de forma a servir de base a iniciativas 

enquandradas no „Campus Verde‟” (Instituto Superior Técnico, Dezembro 2010). Toda 

a elaboração do presente trabalho assenta nesta linha estratégica de acção. 
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Energias Renováveis e Eficiência Energética 

«Precisamos de uma revolução global no domínio das energias limpas, uma revolução 

que torne a energia acessível e a preço acessível para todos» 

Ban Ki-moon, Secretário-Geral da ONU, Cimeira Mundial de Energia, Abu Dhabi 2011 

“A Política Nacional nas energias renováveis (…) revela-se como um poderoso motor 

do desenvolvimento económico e social português nas próximas décadas” 

José Manuel Perdigoto, Director Geral DGEG (Deloitte, 2009) 

A estratégia da energia nos últimos anos em Portugal centrou-se em torno de três 

objectivos estratégicos: segurança no abastecimento, protecção ambiental e promoção 

da competitividade dos mercados. A promoção das energias renováveis é assim vista 

como uma política-chave para a realização desses três objectivos estratégicos. A nível 

jurídico, no capítulo anterior, já foram enumerados os mais importantes diplomas 

legais nacionais da área da energia. Toda essa política está a permitir que Portugal 

diversifique as suas fontes de abastecimento e reforce a oferta de energia baseada em 

recursos naturais: sol, água e vento. Contribui também para uma redução progressiva 

da dependência energética nacional face ao exterior e para o cumprimento dos 

objectivos de redução de GEE.  

Actualmente as energias renováveis asseguram aproximadamente 45% do total da 

electricidade produzida e 38% do total de electricidade consumida em Portugal, tendo 

um enorme papel no sistema eléctrico português. O desenvolvimento que é registado 

neste sector a nível nacional tem sido reforçado por um contexto favorável, 

nomeadamente (Deloitte, 2009): 

 Aposta na produção de energia eléctrica através de FER, com metas 

ambiciosas, especialmente para a energia eólica e solar fotovoltaica; 

 Implementação de modelos de incentivo para os agentes económicos, na 

instalação de unidades de geração de energia eléctrica a partir de recursos 

renováveis; 

 Evolução tecnológica que permite aumentar o volume de produção de energia 

eléctrica a partir da mesma capacidade instalada; 

 Favoráveis condições meteorológicas à produção de energia eléctrica com 

base em recursos renováveis. 

Ao nível de impacte macroeconómico e social, em 2008 o sector das energias 

renováveis foi responsável por 1,3% do PIB nacional, estimando-se que em 2015 esse 
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sector seja responsável por 2,4% do mesmo. A nível ambiental, em 2008, a produção 

de energia eléctrica com base em FER permitiu evitar a emissão de cerca de nove 

milhões de toneladas de CO2, e contribuiu em evitar importações de energia eléctrica e 

de combustíveis fósseis equivalentes a 21.000 GWh.  

Entre 2005 e 2008, Portugal registou um aumento de cerca de 2.000 MW na 

capacidade instalada de energias renováveis, o que representa um acréscimo de 31%, 

atingindo em 2008 uma capacidade instalada de 8.300 MW. Como já foi referido, a 

energia eólica foi inicialmente a grande aposta nacional em termos de energias 

renováveis, e no período 2005-2008, esta contribuiu em 92% para o incremento da 

capacidade instalada destas energias.  

 

Figura 1 | Aumento de Capacidade Instalada Nacional por Fonte de Energia em 2008 (MW) (Deloitte, 
2009) 

No ano de 2008, o aumento da capacidade instalada para a produção de electricidade 

a partir de FER foi na ordem dos 10%, decorrente principalmente do crescimento da 

capacidade instalada de energia eólica, da energia solar fotovoltaica e sector hídrico. 

No mesmo período, a produção nacional de electricidade com base em FER cresceu 

em média 9% por ano, ou seja, em 2008 a produção foi 28% superior face à registada 

em 2005, passando de cerca de 16.300 GWh para 20.900 GWh. O sector eólico 

assumiu um peso bastante significativo nesse aumento de produção nacional de 

electricidade, como se pode observar na Figura 2. 
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Figura 2 | Evolução da Produção Nacional por FER (GWh) (Deloitte, 2009) 

No final de 2009, em Portugal Continental, o total da potência instalada em FER 

atingiu 9.055 MW. Até Dezembro desse ano estavam licenciados aproximadamente 

10.218 MW de instalações electroprodutoras a partir de FER (mais 13% relativamente 

à potência instalada até à data). A produção total de electricidade a partir de fontes 

renováveis registou um acréscimo de 24% neste ano relativamente a 2008. 

Pertinentes para o presente trabalho são a energia eólica e a energia solar 

fotovoltaica. Especificamente para cada uma delas (Agência Portuguesa do Ambiente 

- Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Outubro 2010): 

 Energia Eólica: a produção eólica, em 2009, cresceu cerca de 30% 

relativamente a 2008. De acordo com o REA 2009, estimava-se que a potência 

instalada em Portugal em 2009 fosse de cerca de 3.584 MW.  

 Energia Solar: desde 2007 tem-se registado um crescimento anual significativo 

da capacidade instalada em energia solar fotovoltaica: 326% entre 2006 e 

2007, 303% entre 2007 e 2008, e 65% entre 2008 e 2009. Pelo REA 2009, 

estimava-se que a potência instalada em energia solar fotovoltaica fosse de 

cerca de 96,3 MW.  

Para 2015, perspectiva-se que a produção das energias renováveis em Portugal 

supere os 34.500 GWh. De acordo com estimativas de produção das energias 

renováveis para os próximos anos, e com o incremento expectável das necessidades 

energéticas do país, prevê-se que em 2015 o sector em Portugal possa dar resposta a 

cerca de 45% da produção nacional de energia eléctrica (Deloitte, 2009). 
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Figura 3 | Estimativa de Produção Nacional por FER (GWh) (Deloitte, 2009) 

Como foi referido no capítulo anterior, em 2010 foi aprovada a nova ENE 2020, pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º29/2010, de 15 de Abril. Define a agenda para 

a competitividade, crescimento e diminuição de dependência energética do país, 

através da aposta nas energias renováveis e na promoção da eficiência energética. 

A Estratégia estabelece uma série de metas para as FER, para o horizonte 2020 

(Agência Portuguesa do Ambiente - Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Outubro 2010): 

 Energia eólica: instalação de 2.000 MW de potência já atribuída até 2012; 

atingir 8.500 MW de potência instalada em 2020; 

 Solar: 1.500 MW de potência instalada em 2020; desenvolvimento de um novo 

cluster industrial baseado na energia solar de concentração, para projectos de 

demonstração; promoção da energia solar térmica. 

No âmbito da UE, Portugal surge como um “jogador” relevante no sector das 

renováveis, tendo em 2008 se posicionado como o quarto país com maior peso de 

FER no consumo eléctrico nacional. 

Aumentar a eficiência energética é um dos principais objectivos da política energética 

nacional, uma vez que esta tem um papel determinante na redução das emissões de 

GEE. Têm vindo a ser desenvolvidos conjuntos sólidos de medidas que visam reduzir 

o consumo de energia, especialmente na indústria, transportes, e para o caso concreto 

do nosso estudo, nos edifícios. 

O que se entende por eficiência energética? Pode ser definida como a optimização 

que se pode fazer no consumo de energia (ECO EDP, 2011). Entre 1990 e 2002, o 

aumento da procura energética atingiu 61%, ficando para trás o crescimento da 

eficiência energética, que apenas aumento 17% no mesmo período de tempo. 
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Várias iniciativas nacionais têm vindo a ser criadas, como por exemplo o Programa 

para a Eficiência Energética em Edifícios – P3E, promovido pela DGGE. Este 

programa tem como objectivo melhorar a eficiência energética dos edifícios em 

Portugal, e com esse propósito foi definido um conjunto de actividades estratégicas de 

curto prazo para moderar a actual tendência de crescimento energético nos edifícios e, 

consequentemente, o nível de emissões de GEE a eles associados. O P3E é 

consubstanciado pela aprovação do SCE, bem como com a revisão dos dois 

regulamentos existentes – RSECE e RCCTE. O SCE assumiu carácter vinculativo em 

Julho de 2007, sendo que actualmente todos os novos edifícios são obrigados a ter 

um certificado energético, indicando o consumo de energia e propondo, quando 

necessário, recomendações para a redução do mesmo. Este certificado atribui uma 

etiqueta de desempenho energético a edifícios residenciais e de serviços, que fornece 

uma classificação numa escala de eficiência que varia de A+ (alta eficiência 

energética) a G (baixa eficiência energética). 

 

Tabela 1 | Classificação Energética (ADENE, 2009) 

 
Classe 

Energética 
Comparação com consumo de referência 

E
d

if
íc

io
s
 E

x
is

te
n

te
s
 

E
d

if
. 

N
o
v
o

s
 A+ Menos de 25% consumo de referência 

A Entre 25% a 50% 

B 50% a 75% 

B- 75% a 100% 

 

C 100% a 150% 

D 150% a 200% 

E 200% a 250% 

F Entre 250% a 300% 

G Mais de 300% do consumo de referência 

 

Sendo o IST considerado como um Edifício Existente, o processo a seguir pelo SCE 

está demonstrado na Figura 4. 
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Figura 4 | Processo SCE para Edifícios Existentes (Águas, 2009) 

Caracterização do IST 

O IST surge devido à implementação das propostas de remodelação de ensino de 

Alfredo Bensaúde. Assim, em 1911 é fundado o IST, após a extinção do Instituto 

Industrial e Comercial de Lisboa, que se divide no Instituto Superior Técnico e no 

Instituto Superior do Comércio.  

A construção da primeira fase do Campus da Alameda deu-se entre 1927 e 1937, 

tendo este como principal objectivo a criação do primeiro Campus autónomo do 

sistema universitário português. A sua construção possibilitou a conjugação da 

arquitectura com a engenharia, devido à modernidade do traçado dos edifícios que se 

reflecte nos seus propósitos técnicos e funcionais.  

Apesar do projecto inicial deste Campus apresentar uma previsão de ocupação 

máxima de quarenta anos, ainda nos dias de hoje estas instalações continuam a ser 

utilizadas, devido ao desenvolvimento de novas estruturas apresentadas abaixo 

cronologicamente: 

 1969: Criação do Complexo Interdisciplinar; 

 1993: Conclusão da segunda fase do Pavilhão de Engenharia Civil e Arquitectura; 

 1994: Criação da Torre Norte, Pavilhão de Pós-Gradução e Edifício Ciência; 

 2000: Início do funcionamento da Torre Sul; 

 2003: Abertura do Pavilhão de Acção Social. 
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Para além do Campus da Alameda, o IST é também constituído pelo Campus do 

Taguspark, situado no Parque de Ciência e Tecnologia de Oeiras, que apesar de 

apresentar uma área de 17.502 m2, bastante inferior aos 101.871 m2 do Campus da 

Alameda, se apresenta como uma estrutura de apoio essencial para o funcionamento 

da instituição.  

Actualmente, a partir dos dados disponibilizados pelo IST, este é constituído por um 

total aproximado de 11.914 pessoas, distribuídas pelos seguintes postos: 

 10.231 estudantes do conjunto de 1º, 2º e 3º ciclo; 

 1.073 do conjunto de docentes e investigadores; 

 610 funcionários não-docentes.  

ENERGIA ELÉCTRICA 

Em termos de energia eléctrica, foi realizado o cálculo total de energia eléctrica para o 

IST1, para o ano de 2009. O valor total obtido foi de 13.305.418 kWh, equivalente a um 

custo de 1.854.066,15 €. Ao comparar o mesmo valor com o consumo total do 

continente português verifica-se que o consumo eléctrico do IST representa 0,027% 

deste. 

Para se proceder ao cálculo do consumo anual para cada um dos contadores 

representativos foi necessário efectuar a soma referente à energia em três horários 

distintos (energia activa de vazio, energia activa de ponta, energia activa de cheia). A 

partir destes valores foi possível obter a distribuição observada na Figura 5. 

                                                
1
Para a análise dos valores totais de consumos (energia eléctrica e água), não tendo sido 

contabilizados os edifícios do Campus Taguspark. Os valores totais calculados foram 
efectuados apenas tendo em conta os edifícios para os quais os valores anuais se 
encontravam completos.  
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Figura 5 | Consumo de energia eléctrica (MWh) no IST por contador, para o ano de 2009 [FONTE: 
Núcleo de Manutenção do IST]. 

Como se pode verificar, podem ser claramente destacados dois edifícios com maior 

consumo, o pavilhão de Civil e a Torre Sul, que chegam a apresentar valores de 

consumo cerca de duas vezes superiores aos valores apresentados pelos pavilhões 

imediatamente a seguir.  

 

Figura 6 | Comparação da energia activa (MWh) nos quatro pavilhões com maior consumo em 2009 
[FONTE: Núcleo de Manutenção do IST]. 

A partir da Figura 6, pode observar-se que a diferença de consumo entre os diferentes 

edifícios não se realiza apenas nos horários de maior consumo (energia activa de 

cheia e de ponta), mas também no horário de menor consumo (energia activa de 

vazio). Este aumento generalizado no edifício de civil e na Torre Sul, deve-se ao facto 
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do primeiro apresentar diversos espaços de estudo abertos durante 24 horas e o 

segundo apresentar diversos laboratórios e estações piloto para processos contínuos 

que apresentam um gasto de energia constante ao longo de um dia.  

EDIFÍCIO DE CIVIL  

Como demonstrado anteriormente pelos dados de consumos do Campus da Alameda, 

o Pavilhão de Civil é aquele que apresenta maiores consumos a todos os níveis. No 

entanto, o posterior estudo de implementação de melhorias energéticas não irá incidir 

neste edifício, mas sim nos edifícios de grande consumo imediatamente a seguir. Com 

isto não é pretendido negligenciar esta problemática, mas sim apoiar medidas já 

referidas em trabalhos anteriores, bem como no projecto “Um Projecto para a 

Reabilitação Energética do Edifício do DECivil do IST”, do Professor Manuel Correia 

Guedes. 

São aqui referidas algumas das medidas importantes de implementação neste edifício, 

baseadas nos documentos referidos anteriormente, sem que seja no entanto feita uma 

descrição alargada das mesmas: 

 Introdução de elementos externos móveis de protecção dos envidraçados 

horizontais, sem que haja prejuízo da iluminação natural; 

 Instalação de sistemas de controlo automático, de modo a permitir a utilização 

adequada das aberturas existentes junto aos envidraçados horizontais, 

melhorando a ventilação natural; 

 Instalação de um sistema de produção de frio por absorção, com base em 

paneis solares, que permitem colocar o actual sistema de AVAC fora de 

serviço, ou apenas a cobrir pontas de consumo, permitindo também fornecer 

água quente para o edifício durante o ano todo;  

 Introdução de sensores de presença nas salas de aulas; 

 Instalação de balastros electrónicos para a redução do consumo eléctrico; 

 Introdução de um sistema de gestão de energia de forma a reduzir o consumo 

energético e monitorização das melhorias proporcionadas pela introdução dos 

pontos anteriores.  
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Em Direcção a um Green Campus 

A conservação de energia nos edificados é melhor conseguida através de uma 

concepção eficaz dos mesmos, o que integra algumas aproximações fundamentais, 

como: 

 A concepção de um invólucro do edifício que seja resistente à transferência por 

condução, convecção e radiação do calor; 

 Utilize fontes de energia renováveis. 

A primeira estratégia para o melhoramento da eficiência energética dos edifícios passa 

por reduzir as suas exigências energéticas através de uma correcta concepção e 

construção dos invólucros dos edifícios. Medidas para alcançar esse objectivo 

dependem do tipo de edifício, do isolamento térmico a utilizar (envolvente opaca), em 

melhorias da envolvente envidraçada, uso correcto da iluminação artificial, utilização 

de energias renováveis e dos seus conceitos (aquecimento solar, fotovoltaico, e outras 

fontes de energia limpa). 

A World Business Council for Sustainable Development estabelece um conjunto de 

abordagens para a energia e eficiência energética em edificados, que incluem (Varela, 

Junho 2010): 

 Reduzir a procura de energia: edifícios que utilizem equipamentos que sejam 

mais eficientes; 

 Produção local de energia: a partir de FER; 

 Eficiência Energética: envolve uma redução de consumo de energia para níveis 

aceitáveis de conforto, qualidade do ar e restantes requisitos funcionais. 

A Reabilitação Térmica e Energética dos edifícios é o primeiro passo a tomar para a 

melhoria da qualidade térmica e reduções do consumo nestes, mantendo níveis de 

conforto térmico e luminosos satisfatórios para os seus ocupantes.  

Existem neste momento diversas estratégias tanto para concepção como para 

remodelação de edificados, através das quais se pode conseguir melhorar o 

comportamento e eficiência energética dos mesmos.  

As estratégias que têm em atenção as condições climáticas dos locais, bem como a 

interacção com o clima, designam-se geralmente por Estratégias Bioclimáticas.  

Existem duas variáveis de grande influência nos edifícios em termos térmicos, a 

temperatura do ar exterior e a radiação solar. Estas duas variáveis são influenciadas 

pelas diferentes localizações geográficas. No Anexo III do RCCTE, é elaborada a 
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descrição da Zonamento Climático português. Aqui o país é dividido em três zonas 

climáticas de Inverno (I1,I2,I3), e em três zonas climáticas de Verão (V1,V2,V3). Estando 

o IST localizado na cidade de Lisboa, este encontra-se em uma zona I1-V2, 

apresentando influência marítima, que produz uma suavização do clima.  

A maioria dos edifícios construídos apresenta problemas de eficiência energética, 

provocados pela degradação da construção, materiais, sistemas, ausência de 

manutenção, entre outros, como os apresentados seguidamente:  

 Isolamento térmico deficiente, existência de pontes térmicas; 

 Vãos envidraçados (caixilharias) com baixo desempenho térmico; 

 Falta de protecção solar e sombreamentos mal colocados; 

 Infiltrações de ar excessivas e ventilação natural insuficiente. 

Alguns destes factores são uma problemática existente no Campus, provocando o 

aumento do consumo de energia. De forma a fomentar uma maior eficiência 

energética, nos pontos seguintes são propostas medidas de geração de energia 

através da implementação de formas de energias renováveis, bem como, a 

implementação de sistemas de isolamento para as envolventes dos edifícios de forma 

a minimizar os consumos já existentes.  

 

ENVOLVENTE OPACA 

Sendo o IST constituído por edificado existente, aqui o que se pretende é uma 

reabilitação para a eficiência energética. No processo de reabilitação aplicam-se os 

mesmos princípios de uma construção nova. A energia operacional é a maior causa de 

emissões de GEE em edifícios a serem renovados e é esse o principal ponto a ser 

resolvido. Tal resolução passa pela utilização de um invólucro (isolamento) eficiente 

energeticamente. 

No que concerne aos aspectos térmicos dos edifícios, as bases de concepção desta 

área baseiam-se em informações gerais e aperfeiçoamentos técnicos (Varela, Junho 

2010): 

 O desconforto térmico é muitas vezes identificado com a principal fonte de 

reclamações por parte dos ocupantes dos edifícios. Este termo implica 

temperaturas demasiado altas ou demasiado baixas, devido ao nível de 

humidade e radiação solar; 
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 Para o conforto térmico é também importante a temperatura radiante, definida 

como a temperatura de todas as superfícies circundantes. Controlar essa 

temperatura em oposição à introdução de AC, origina um ambiente mais 

confortável e mais eficiente do ponto de vista energético. Pode-se controlar o 

ambiente nas altas temperaturas no verão e nas baixas temperaturas durante o 

inverno; 

 Emissividades radiantes de calor podem ser controladas pelo ajuste da 

emissividade de uma superfície, ou pela utilização de materiais com baixo nível 

de coeficiente de emissividade. 

A envolvente opaca do edifício é assim um ponto importante no que se refere à 

utilização de energia (diminuição) pelo mesmo. Uma correcta montagem das 

coberturas e isolamentos providenciam um bom controlo térmico e da qualidade do ar, 

patrocinando assim reduções no consumo de energia dos edifícios, pois aproveita a 

energia natural pela utilização do passivo solar. 

Os requisitos para o isolamento são definidos pelo nível desejado de exigência 

energética. A qualidade e dimensão do isolamento têm um efeito nas necessidades de 

aquecimento e arrefecimento, tipos de sistemas energéticos a utilizar, temperaturas 

interiores, e no conforto global dos compartimentos.  

No que diz respeito à envolvente opaca (não envidraçada), existem três tipos de 

aplicação: pelo exterior, integrado na caixa-de-ar entre paredes duplas, e pelo interior. 

Tanto a nível global, como para o caso específico do IST, a aplicação pelo exterior é 

sem dúvida a mais vantajosa quando comparada com as restantes, uma vez que 

elimina de forma mais eficaz as pontes térmicas, maximiza o efeito da inércia térmica, 

protege de forma contínua a estrutura de suporte e restantes matérias das amplitudes 

térmicas exteriores. A correcta aplicação de um isolante térmico deste tipo minimiza as 

perdas de calor, aumenta o conforto térmico, e estima-se que possa reduzir em cerca 

de 30% os consumos energéticos do edifício (Arrifano, Abril 2009). 

A inércia térmica é uma das medidas passivas mais eficazes quando correctamente 

dimensionada, podendo ser definida como a capacidade de um material ou 

componente de um edificado (neste caso a envolvente exterior opaca) retardar e 

amortecer as trocas de calor entre dois espaços a temperaturas diferentes. Tal efeito é 

conseguido à custa de um bom isolamento térmico associado a espessuras 

consideráveis da envolvente exterior (paredes). Sendo Portugal um país com grande 

amplitude térmica diária esta, associada a uma boa inércia, permite equilibrar as 

trocas de calor entre exterior e interior. Durante os meses de calor, a envolvente 
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externa opaca absorve a passagem da radiação solar até ao período nocturno, altura 

em que a temperatura interior baixa significativamente, permitindo que a radiação 

acumulada durante o dia passe para o interior de forma gradual. O mesmo raciocínio 

pode ser aplicado nos meses mais frios.  

Os isolantes térmicos que se caracterizam por apresentarem uma Condutibilidade 

Térmica (   inferior a 0,065 W/(m*ºC) ou uma Resistência Térmica (R) superior a 0,30 

m2*ºC/W, são os materiais que mais contribuem para a resistência térmica da 

envolvente opaca exterior e assim para a redução das trocas de calor através destes 

elementos. 

A resistência térmica dos materiais permite calcular o Coeficiente de Transmissão 

Térmica, U, que caracteriza termicamente os elementos construtivos. O valor U tem 

que se enquadrar nos limites estabelecidos no RCCTE, e que são apresentados mais 

à frente no trabalho. Definindo U como se encontra nesse regulamento, é a 

“quantidade de calor por unidade de diferença de temperatura entre os ambientes que 

ele separa”. É o inverso das somas das Resistências Térmicas Superficiais Interior 

(Rsi) e Exterior (Rse), e da Resistência Térmica de cada camada constituinte do 

elemento (Rj). 

  
 

    ∑       
                                   ⁄  

A Resistência Térmica é determinada pelo quociente da espessura e e pela 

Condutibilidade Térmica λ do material: 

   
  

  
                                       ⁄  

Os valores da Condutibilidade Térmica dos materiais correntes de construção e de 

resistências térmicas das camadas não homogéneas constam da publicação do LNEC 

“Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos Opacos da Envolvente dos 

Edifícios” (ITE-54). São esses valores que utilizámos no estudo para os materiais que 

caracterizam os pavilhões.  

Como referimos, o isolamento térmico que propomos colocar nos pavilhões é 

isolamento térmico pela envolvente exterior, que apresenta algumas vantagens em 

relação ao interior, como a supressão de “pontes térmicas”, reduzindo a transmissão 

térmica por condução através destas e ao mesmo tempo reduz os riscos de 

condensação, conservação da inércia térmica das paredes, ou isolamento térmico 

mais eficiente. 
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Dos pavilhões que compõem o Campus, esta análise focou-se nos seguintes 

pavilhões: 

 Pavilhão Central; 

 Pavilhão de Química e Pavilhão de Minas; 

 Pavilhão de Mecânica I e Pavilhão de Electricidade. 

Estes pavilhões foram todos construídos na mesma altura, aquando a construção 

inicial do IST. Todo o cálculo foi realizado com o pressuposto que a envolvente opaca 

exterior desses pavilhões apresenta as mesmas características constituintes. 

Do ponto de vista estrutural, estes pavilhões são “edifícios em placa”, isto é, 

constituídos por paredes em alvenaria (simples) e lajes em betão armado. A 

envolvente exterior é em alvenaria de pedra calcária, assente em argamassa 

(possivelmente cal hidráulica) e revestida com reboco em ambas as faces.  

As suas características estruturais e térmicas encontram-se apresentadas no Quadro 

1. 

Quadro 1 | Características estruturais e térmicas da envolvente opaca exterior dos pavilhões em 
análise 

 
Composição 

Espessura 
(m) 

U 
(W/m

2
*ºC) 

Uref Umáx  
R 

(m
2
*ºC/W) 

Λ 
(W/m*ºC) 

Área 
(m

2
) 

 Alvenaria 
(simples) de 

pedra 
calcária 

0,6 1,6 0,7 1,8 0,625 0,96  

Pav. Central        3481 

Química + 
Minas 

       3968 

Mecânica I + 
Electricidade 

       3735 

 

O cálculo das áreas dos pavilhões foi efectuado com base na planta do Campus, em 

AUTOCAD, e em levantamentos a partir do Plano Director do IST (de 1980 à escala 

1:500) e de plantas de alçados do Pavilhão Central (de 1988 à escala 1:100). Os 

valores das áreas apresentados na Quadro 1 são as áreas totais da envolvente 

vertical exterior dos pavilhões, neles consideradas as áreas ocupadas pelas 

envolventes envidraçadas exteriores. As dimensões das envolventes opacas 

exteriores de cada um dos pavilhões são então: 

 Pavilhão Central: 2621 m2 

 Pavilhão Química + Minas: 2824 m2 

 Pavilhão de Mecânica I + Electricidade: 2639 m2 
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Importante referir que os valores apresentados para as áreas, devido ao método de 

cálculo que foi efectuado para os obter, são aproximações com alguma margem de 

erro a elas associadas. 

O sistema de isolamento que aqui propomos é o sistema com o isolante encostado à 

parede de suporte. O material isolante proposto é o Poliuretano Injectado pelo Exterior 

(PUR), com 30 mm de espessura. Consta de painéis com um interior de Poliuretano 

duas faces exterior, em que este se injecta à pressão entre os dois lados durante a 

elaboração do painel. É considerado um excelente isolante térmico, resistente à 

flexão, vibração, humidade, choque, e agentes químicos. 

As suas características estão apresentadas na Quadro 2. 

Quadro 2 | Características do isolamento térmico PUR 

Espessura (m) Rj (m
2
*ºC/W) Λ (W/m*ºC) Preço (€/m

2
)
2
 

0,030 0,714 0,042 15 

 

Pretendemos aqui analisar o contributo energético da solução construtiva proposta 

para isolamento térmico. A análise do contributo isolado dos elementos construtivos foi 

realizada através do cálculo das perdas de energia por condução através da 

envolvente dos edifícios (RCCTE). 

                                             

Onde: 

Qt – Perda energética que ocorre através do elemento t da envolvente exterior; 

U – Coeficiente de transmissão térmica do elemento t da envolvente exterior; 

A – Área do elemento da envolvente exterior3; 

GD – 1190 ºC*dia4. 

Quando nos referimos a elementos, análise dos elementos, estamos a considerar 

duas situações diferentes. A primeira situação (caso 1) é a alternativa zero, ou seja, o 

que acontece actualmente sem qualquer tipo de isolamento térmico nas envolventes 

opacas dos edifícios. A segunda situação (caso 2) é após a colocação do isolamento 

                                                
2
 Valor obtido por estimativa, usando como base o valor do isolante térmico XPS, a partir de 

fonte informal; 
3
 Pelo RCCTE, A é a área do elemento da envolvente exterior medida pelo interior do edifício. 

Por falta de dados, as áreas que utilizámos neste cálculo são as áreas da envolvente opaca 
vertical exterior; 
4
 Valor obtido pelo RCCTE, da zona climática correspondente a Lisboa 
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térmico, sendo os valores que iremos apresentar já considerando a conjugação dos 

elementos que existem actualmente nas envolventes com o isolante. 

Após o cálculo das perdas energéticas, fazemos então uma comparação da 

transmissão térmica de cada situação. O cálculo de Q1 (situação 1) e Q2 (situação 2) 

permite saber qual a energia necessária para compensar as perdas que ocorrem 

através de cada elemento constituinte para cada situação. Tais valores, quando 

comparados, fornecem uma ordem de poupança energética. 

Sendo este tipo de intervenção de carácter longo prazo, com investimento a longo 

prazo, é conveniente termos a noção da relação custo/benefício de cada uma das 

situações. 

As medidas de poupança energética fornecem uma poupança económica. Após o 

cálculo das perdas energéticas de cada situação, procedemos ao cálculo da redução 

das necessidades energéticas (Q1 – Q2). É igualmente simulada a poupança em 

termos económicos (Ce1 – Ce2). Essa simulação é efectuada pelo cálculo simplificado 

da estimativa do custo de energia final (Ce) para compensar as perdas energéticas 

pela envolvente opaca exterior (Qt). 

                                           ⁄  

Onde: 

Cet – Custo da energia final (€) 

Qt – Consumo de energia dos elementos (kWh) 

ηj – Eficiência nominal do sistema  (4 para aquecimento tipo AC) 

Ce,j – Custo médio da energia eléctrica (€/kWh)5 

Sabendo o custo de execução da colocação do isolamento térmico (custo esse que só 

engloba o preço por m2), foi então possível obter o Período de Retorno Simples, factor 

determinante para a viabilidade económica. 

|   |  
     

       
                            

Onde: 

C2 – Custo da proposta para eficiência energética (€) 

C1 – Custo da situação 1 (€)6 

                                                
5
 Custo médio foi calculado conforme o disposto em Anexo 
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Ce1 – Custo médio da energia final da situação 1 (€) 

Ce2 – Custo médio da energia final da situação 2 (€) 

A diferença do custo de energia final das duas situações representa o efeito resultante 

da aplicação das medidas de eficiência energética, ou seja, da colocação de 

isolamento térmico exterior nos pavilhões. 

É bastante importante referirmos que temos pelna noção que o cálculo de PRS aqui 

apresentado não pode ser considerado como um instrumento rigoroso, pois não inclui 

factores como a taxa de inflação, a taxa de juros, a estimativa de aumento do custo da 

energia, e durabilidade e manutenção de ambas as situações. O cálculo serve então 

como um ponto de análise, para termos a noção da lógica associada ao investimento 

previsto, sendo os resultados meramente indicativos. 

 

Pavilhão Central 

Procedendo agora à apresentação dos resultados pretendidos, na Tabela 2 faz-se a 

comparação dos coeficientes de transmissão térmica para ambas as situações em 

análise para o pavilhão Central. 

Tabela 2 | Coeficientes de transmissão térmica (U) para cada situação da envolvente opaca exterior 
do Pavilhão Central e o respectivo valor fixado no RCCTE para Lisboa 

 Ut (W/m
2
*ºC) Uref Umáx 

Envolvente Actual (1) 1,6 0,7 1,8 

Envolvente com 
isolamento (2) 

0,75 0,7 1,8 

 

De acordo com o RCCTE, podemos observar que a envolvente opaca exterior actual 

encontra-se dentro da conformidade visto apresentar valor de U inferior ao valor 

máximo permitido. Porém, tal valor não é satisfatório quando se procura melhorar o 

desempenho energético, pois com a tecnologia disponível é possível obter valores 

muito menores, que se pode observar também pelos valores apresentados. 

Na Quadro 3 apresentamos os valores das perdas energéticas de ambas as situações, 

bem como o custo energético final associado. 

 

                                                                                                                                          
6
 Neste caso, como não temos informação de qualquer ideia de requalificação da envolvente 

opaca exterior dos pavilhões em estudo, consideramos como 0 € 
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Quadro 3 | Perdas energéticas e custo de energia final para o Pavilhão Central 

 A (m
2
) Qt (kWh) Cet (€) 

Envolvente Actual (1) 2.621 119.752 2.091 

Envolvente com 
isolamento (2) 

2.621 55.884 976 

 

Analisando agora a contribuição da aplicação de isolamento térmico na envolvente 

opaca exterior, a Quadro 4 apresenta os resultados relativos ao contributo energético 

da proposta para o Pavilhão Central. 

Quadro 4 | Contributo energético da aplicação de isolamento térmico exterior no Pavilhão Central 

 Q1 – Q2 (kWh) Ce1 – Ce2 (€) Redução 

Envolvente com 
isolamento (2) 

63.868 1.115 47% 

 

A Quadro 5 apresenta o investimento para a aplicação do isolante térmico PUR, no 

Pavilhão Central, bem como valor do PRS. 

Quadro 5 | Período de Retorno Simples para a aplicação do isolante térmico PUR no Pavilhão 
Central 

 Preço (€/m
2
)
7
 

Custo de 
aplicação (€)

8
 

Poupança (€) PRS (anos) 

Envolvente com 
isolamento (2) 

15 39.309 1.115 35 

 

Pavilhão de Química + Minas 

Todas as tabelas que apresentamos agora são relativas ao pavilhão de Química + 

Minas, sendo o método de cálculo o mesmo efectuado para o pavilhão Central, bem 

como os resultados apresentados e respectivas análises. 

Tabela 3 | Coeficientes de transmissão térmica (U) para cada situação da envolvente opaca exterior 
do Pavilhão de Química + Minas 

 Ut (W/m
2
*ºC) Uref Umáx 

Envolvente Actual (1) 1,6 0,7 1,8 

Envolvente com 
isolamento (2) 

0,75 0,7 1,8 

 

 

                                                
7
 Valor correspondente ao PUR 

8
 Custo (Investimento) = Preço x Área a isolar 
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Quadro 6 | Perdas energéticas e custo de energia final para o Pavilhão de Química + Minas 

 A (m
2
) Qt (kWh) Cet (€)

9
 

Envolvente Actual (1) 2.824 129.054 2.253 

Envolvente com 
isolamento (2) 

2.824 60.225 1.051 

 

Quadro 7 | Contributo energético da aplicação de isolamento térmico exterior no Pavilhão de 
Química + Minas 

 Q1 – Q2 (kWh) Ce1 – Ce2 (€) Redução 

Envolvente com 
isolamento (2) 

68.829 1.201 47% 

 

Quadro 8 | Período de Retorno Simples para a aplicação do isolante térmico PUR no Pavilhão de 
Química + Minas 

 Preço (€/m
2
) 

Custo de 
aplicação (€) 

Poupança (€) PRS (anos) 

Envolvente com 
isolamento (2) 

15 42.363 1.202 35 

 

Pavilhão de Mecânica I + Electricidade 

Todas as tabelas que apresentamos agora são relativas ao Pavilhão de Mecânica I + 

Electricidade, sendo o método de cálculo o mesmo efectuado para os pavilhões 

anteriormente analisados, bem como os resultados apresentados e respectivas 

análises. 

Tabela 4 | Coeficiente de transmissão térmica (U) para cada situação da envolvente opaca exterior 
do Pavilhão de Mecânica I + Electricidade e o respectivo valor fixado no RCCTE para Lisboa 

 Ut (W/m
2
*ºC) Uref Umáx 

Envolvente Actual (1) 1,6 0,7 1,8 

Envolvente com 
isolamento (2) 

0,75 0,7 1,8 

 

Quadro 9 | Perdas energéticas e custo de energia final para o Pavilhão de Mecânica I + 
Electricidade 

 A (m
2
) Qt (kWh) Cet (€) 

Envolvente Actual (1) 2.639 120.571 2.105 

Envolvente com 
isolamento (2) 

2.639 56.266 982 

                                                
9
 Cálculo explicado em Anexo 
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Quadro 10 | Contributo energético da aplicação de isolamento térmico exterior no Pavilhão de 
Mecânica I + Electricidade 

 Q1 – Q2 (kWh) Ce1 – Ce2 (€) Redução 

Envolvente com 
isolamento (2) 

64.304 1.123 47% 

 

Quadro 11 | Período de Retorno Simples para a aplicação do isolante térmico PUR no Pavilhão de 
Mecânica I + Electricidade 

 Preço (€/m
2
) 

Custo de 
aplicação (€) 

Poupança (€) PRS (anos) 

Envolvente com 
isolamento (2) 

15 39.578 1.123 35 

 

 

ENVOLVENTE ENVIDRAÇADA 

Para que seja possível desenvolver um plano de eficiência energética é necessário ter 

em conta a envolvente envidraçada dos edifícios. Um dos factores que influência a 

captação de energia por esta envolvente é a “localização” do Sol ao longo do ano, 

sendo assim do maior interesse fazer a descrição desta.  

Para uma fachada orientada a Sul deverá ter-se em conta: 

 No Inverno, com uma maior necessidade de aquecimento dos edifícios, um vão 

orientado a Sul proporciona uma maior captação de radiação. O percurso do 

Sol no Inverno é mais vantajoso para esta direcção uma vez que o seu 

percurso se efectua para azimutes muito próximos do Sul geográfico; 

 No Verão, é necessário reduzir os ganhos de radiação, uma vez que o 

percurso do Sol é de nordeste (onde nasce) até noroeste (onde se põe). Este 

percorre todas as direcções, sendo no entanto a horizontal que recebe um 

maior nível de radiação. Deste modo, uma forma de reduzir a incidência solar 

num vão orientado a Sul, a colocação de uma pala sombreadora sobre o vidro 

seria a opção.  

Num vão orientado a Este, é necessário ter em atenção: 

 No Inverno, esta orientação recebe pouca radiação uma vez que o Sol nasce 

próximo de sudeste, incidindo na fachada por poucas horas durante a manhã e 

apresenta um pequeno ângulo de incidência; 
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 No Verão, há uma grande incidência de radiação solar, desde o nascer do Sol, 

que ocorre cedo e próximo da orientação Nordeste, até ao meio-dia. Os 

ângulos de incidência são aproximadamente perpendiculares à fachada, 

maximizando a captação de energia solar, indesejável nesta altura do ano.  

Na fachada orientada a Oeste, que se apresenta simétrica à fachada orientada a Este, 

os efeitos da incidência solar são semelhantes, diferindo apenas no período do dia em 

que ocorrem. Assim: 

 No Inverno, estas fachadas recebem pouca radiação durante um curto período 

da tarde, contando também com ângulos de incidência elevados que reduzem 

o efeito da radiação; 

 No Verão, a radiação incide com abundância, desde o meio-dia até ao pôr-do-

sol, que ocorre tarde e próximo da orientação Noroeste. Esta é a fachada mais 

problemática para os meses de verão. Estas fachadas são responsáveis por 

grandes cargas térmicas, sendo necessário uma maior atenção em termos de 

áreas, tipos de vidros e sombreamentos. 

As fachadas orientadas a Norte são as que apresentam uma menor problemática em 

termos de radiação solar: 

 No Inverno, não recebe radiação directa, recebendo apenas radiação difusa a 

partir de uma abóbada celeste; 

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

da manhã e fim da tarde.  

Para o Campus da Alameda foi efectuado o levantamento das áreas envidraçadas 

para os edifícios de Minas, Química, Mecânica I, Electricidade e Central10. Estes 

edifícios foram seleccionados como exemplo dos restantes, visto as estruturas serem 

bastante semelhantes.  

Inicialmente foram calculadas as áreas totais de envidraçados para cada um dos 

edifícios, com base nos dados disponibilizados pelo Núcleo de Obras do IST.  

Quadro 12 | Áreas totais das zonas envidraçadas (m
2
) 

 Química Central Minas Electricidade Mecânica I 

Área total de 

envidraçados (m
2
) 

581 996 563 527 569 

 

                                                
10

 Levantamento feito com base nas plantas fornecidas pelo Núcleo de Obras e por nossas 
observações visuais 
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Para um balanço térmico exacto para as envolventes envidraçadas, é necessário 

verificar os ganhos e perda de energia destas. No entanto, devido à falta de dados, 

não foi possível realizar um estudo numérico dos ganhos pelas envolventes 

envidraçadas do IST, sendo possível apenas uma avaliação intuitiva dos ganhos, com 

base na descrição direccional acima efectuada. 

Tendo em conta o clima da cidade de Lisboa, susceptível a elevadas temperatura nos 

meses de Verão, ou mesmo de Primavera, os edifícios deveriam apresentar reduzidas 

áreas envidraçadas na direcção Oeste. No entanto, a maioria dos edifícios do IST 

apresentam grandes áreas de envidraçados em todas as orientações, que admitem 

grandes ganhos energéticos. Assim, como proposta de melhoria estaria a mudança 

para vidros escurecidos ou reflectores com uma menor transmissão de calor, na 

direcção Oeste.  

A determinação das perdas, foi elabora de acordo com a equação exposta no ponto 

2.1.1, do anexo IV, do RCCTE.  

                                                 

U- Coeficiente de transmissão térmica do elemento da envolvente (W/m2.ºC); 

A - Área do elemento da envolvente medida pelo interior (m2); 

θ i – Temperatura do ar interior do edifício, tomada como a temperatura de 20ºC para a 

estação de aquecimento, referido no ponto 4 do artigo 4ª do RCCTE; 

θatm – Temperatura do ar exterior (ºC). 

Pela alínea bb) do Anexo II do RCCTE, a Estação Convencional de Aquecimento é 

definida como o período do ano com início no primeiro decênio posterior a 1 de 

Outubro em que, para cada localidade, a temperatura média diária é inferior a 15ºC e 

com termo no último decênio anterior a 31 de Maio em que a referida temperatura 

ainda é inferior a 15ºC. Com base nesta definição, foi determinado que a estação 

convencional de aquecimento para o ano de 2009, na localidade de Lisboa encontra-

se enquadrada entre o dia 5 de Outubro e dia 21 de Maio.  

As temperaturas do ar exterior11 foram disponibilizadas pela estação meteorológica do 

IST, sendo que os valores utilizados para os cálculos foram os correspondentes à 

estação convencional de aquecimento, estação em que as perdas de energia são mais 

relevantes, em termos de eficiência térmica dos edifícios.  

Para efeito de cálculos, foi considerado que as áreas envidraçadas são compostas por 

vidro simples de 6 mm, que apresenta um valor U de 5,7 W/m2*ºC.   

                                                
11

 Os dados fornecidos relativos ao ano de 2009 não se apresentavam completos  



 IST Green Campus - 2010/2010  

 
 

45 

Com base nos pontos descritos acima e para as respectivas áreas, no Quadro 13 

encontraram-se os valores de perdas por elementos envidraçados em contacto com o 

exterior.  

Quadro 13 | Perdas pelas pelos elementos em contacto com exterior (MW), para o vidro simples de 
6mm 

 Química Central Minas Electricidade Mecânica I 

Perdas de energia 

em 2009 (MW) 
6515 11171 6320 5916 6385 

 

De forma a promover uma melhor gestão energética, é necessário implementar 

medidas para que as perdas calculadas sejam reduzidas. Assim, neste trabalho é 

proposta a substituição dos vidros simples existentes por vidros duplos. Este tipo de 

vidro comporta-se como um bom isolante térmico, sendo que as suas características 

permitem reduzir as perdas de calor, permitindo também uma maior regulação da luz 

natural e redução de ruídos provenientes do exterior. O vidro duplo permite ainda 

aumentar a eficiência energética da habitação, dado que permite reduzir o consumo 

de energia no que toca à climatização.  

Os vidros duplos apresentam uma vasta gama de espessuras, caixilharias e 

dimensões de câmaras-de-ar, no entanto para este trabalho, apenas a título de 

exemplo, foi escolhido o vidro duplo com caixilharia metálica com corte térmico e 

lâmina de ar de 16mm, com e sem estores exteriores.  

Tal como para o vidro simples, foram também efectuados os cálculos para as perdas 

de energias pelos elementos exteriores, sendo que o valor de U para os vidros sem 

estores é 3,3 W/m2ºC e para os vidros com estores é 2,5 W/m2ºC12.  

Quadro 14 | Perdas de energia pelos elementos 

 Química Central Minas Electricidade Mecânica I 

Perdas de energia 

em 2009 para vidros 

duplos sem estores 

(MW) 

3772 6467 3659 3425 3696 

Perdas de energia 

em 2009 para vidros 

duplos com estores 

(MW) 

2858 4900 2772 2595 2800 

 

                                                
12 Dados retirados da publicação do LNEC “Coeficientes de Transmissão Térmica de 
Elementos da Envolvente dos Edifícios”, por fonte informal 
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Fazendo a comparação entre os dados obtidos com o vidro duplo e os já apresentados 

para o vidro simples, é fácil a observação de redução de perdas energéticas. Em 

termos percentuais, verifica-se que a redução de perda de energia dos vidros actuais 

para os vidros duplos sem estores é de 42%, enquanto a verificada para os vidros 

duplos com estores é de 56,1%. Assim, é também verificável a existência de uma 

diferença de redução de perdas entre os dois tipos de vidros duplos, dando-se uma 

redução de 25% com a implementação de estores, que permitem um melhor 

isolamento.  

Para uma melhor compreensão dos valores em causa, o Quadro 15 apresenta os 

valores totais de perdas de energia (conjunto dos cinco edifícios), para as diferentes 

variantes.  

Quadro 15 | Perdas totais de energia (MW) e diferença relativamente à situação actual, para os três 
tipos de vidros. 

 
Vidro normal 

Vidro duplo sem 

estore exterior 

Vidro duplo com 

estore exterior 

Perdas totais de energia 

(MW) 
36.307 21.020 15.924 

Diferença relativamente à 

situação actual (MW) 
- 15.287 20.383 

 

Para a análise da viabilidade de implementação destas mudanças, é necessário ter 

em conta o factor económico. Para isso foi realizado o cálculo do custo total de 

implementação dos vidros duplos, nos cinco edifícios em estudo. Para este cálculo 

foram utilizados os dados (obtidos por fonte informal) que admitem um custo de 

200€/m2 para os vidros duplos com caixilharia metálica com corte térmico e lâmina de 

ar de 16mm, tendo um acréscimo de 30 €/m2 na implementação de estores.  

Quadro 16 | Custos totais (€) da substituição dos actuais por vidros duplos, com e sem estores 
exteriores. 

 Vidro duplo sem estore exterior Vidro duplo com estore exterior 

Custos Totais de 

implementação (€) 
647.176 744.252 

 

Como se pode observar, o custo associado à implementação de vidros duplos com 

estores apresenta um aumento de custos de 97.076€. No entanto, ao efectuarmos o 

cálculo do custo de cada MW de energia poupada, verifica-se que na mudança de 

vidros simples para vidro duplo sem estores os custos são de 42€/MW poupado, 

enquanto que na mudança para vidros duplos com estores o custo é de 36€/MW 
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poupado. Assim, apesar de um custo total superior, e tendo em conta a redução de 

56,1% nas perdas, torna-se mais económico a implementação dos estores. 

Para além da vantagem já referida da implementação de estores, estes apresentam 

também a vantagem de poderem reduzir os ganhos de energia nas estações de 

arrefecimento, onde estes ganhos necessitam de ser limitados, tendo em conta a 

região climática em que o Campus IST se encontra inserido.  

Na análise acima efectuada, não foram tidas em conta as Torres Norte e Sul, uma vez 

que estas já apresentam na sua estrutura vidros duplos escurecidos, dos quais não 

dispomos de informações. Assim, visto estas ainda apresentam graves deficiências 

quanto ao seu desempenho térmico, seria do maior interesse a realização de um 

estudo posterior com o intuito de uma melhoria na sua eficiência.  

 

ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Para a implementar energias renováveis no Campus do IST foram realizados alguns 

estudos de forma verificar que tipos de energias seriam possíveis de implementar e 

quais os locais mais vantajosos. Seguidamente, foi feita uma análise da potência a 

instalar, energia produzida anualmente e análise económica para os próximos 20 

anos.  

De referir que todos os estudos de viabilidade e cálculos de projecto efectuados foram 

feitos com base em modelos simplificados.  

Tipo de energia a desenvolver 

Os valores de radiação, temperatura e velocidades do vento foram facultados pela 

Secção de Ambiente e Energia do IST, onde existe um observatório meteorológico, 

pelo que os dados não poderiam ser mais exactos para o estudo em causa.  

Depois de realizada uma análise aos dados, foi possível concluir que a produção de 

energia através de sistemas eólicos não era viável visto os valores de velocidade do 

vento serem demasiado baixos para a implementação destes sistemas. Nos pontos 

mais altos do Campus, nomeadamente Torre Norte e Torre Sul, as velocidades do 

vento apresentam valores muito baixos, o que conduziria a rendimentos dos 

aerogeradores demasiado baixos (cerca de 10% a 20%). Para além do facto dos 

aerogeradores estarem parados durante várias horas do dia, quando trabalhavam com 

a velocidade máxima de vento registada não atingiam metade do rendimento máximo.  
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Os valores de radiação e de temperatura registados na Tabela 5 são indicadores de 

um bom desempenho na produção de energia com sistemas fotovoltaicos. 

Tabela 5 | Valores médios mensais de Temperatura (ºC) e Radiação (W/m2). 

 

Radiação (W/m
2
) Temperatura (ºC) 

Janeiro 84,22098 8,23281048 

Fevereiro 104,4891 8,3137931 

Março 163,9245 8,25034274 

Abril 210,3711 10,9446917 

Maio 208,2583 10,8682876 

Junho 313,6836 15,4908472 

Julho 300,3475 15,5545833 

Agosto 269,8038 17,2524866 

Setembro 207,0989 15,8171944 

Outubro 148,6432 12,2049798 

Novembro 103,093 7,82409306 

Dezembro 67,5431 6,22699328 

 

Sistema de energia fotovoltaica 

No mercado existem diversos tipos de painéis fotovoltaicos com diversos preços, 

tamanhos, potências e materiais. Para a escolha dos painéis mais adequados a usar 

teve-se por base uma tese de mestrado realizada no IST intitulada “Fontes de Energia 

Renovável em Meio Urbano”. Como esta tese é de Novembro de 2010 assumiu-se que 

os painéis neles considerados são os que apresentam melhor relação preço/potência.  

Os painéis usados para a realização deste projecto são Modelo Canadian Solar Inc, 

modelo CS6P 230, com uma potência nominal de 230W e dimensões 

1638×982×40mm (DataSheet Anexo VI). 

Tendo em consideração as informações do painel presentes no catálogo e os dados 

de radiação e temperatura, efectuaram-se os cálculos para a potência máxima e 

energia produzida por painel durante os diferentes meses do ano, apresentando-se os 

valores respectivos na Tabela 6. 

Os métodos de cálculo utilizados neste estudo são os apresentados na bibliografia da 

cadeira de Energias Renováveis e Produção Descentralizada da autoria do Professor 

Rui Castro do DEEC. Os métodos de cálculo estão explicados no Anexo IV. 

 



 IST Green Campus - 2010/2010  

 
 

49 

Tabela 6 | Temperatura das células (ºC), valores médios mensais de potência (W) e energia (Wh) 
para uma célula. 

 
Temperatura da célula (°C)  Pmax (W) Energia (Wh) 

Janeiro 10,86471598 16,68851 11174,62 

Fevereiro 11,5790779 21,05 13185,72 

Março 13,37298341 34,10137 22834,28 

Abril 17,51878919 43,68281 28306,46 

Maio 17,37636093 43,23999 28953,5 

Junho 25,29346063 64,57551 41844,93 

Julho 24,94044178 61,69429 41310,5 

Agosto 25,68385555 54,56317 36535,5 

Setembro 22,28903507 41,65691 26993,68 

Outubro 16,85007976 29,95223 20056,01 

Novembro 11,04574887 20,81488 13488,04 

Dezembro 8,337715012 13,32258 8920,798 

 

Local de instalação e número de painéis a instalar 

Para a escolha do local de instalação dos painéis fotovoltaicos é necessário ter em 

conta as áreas do edifício e as sombras que este tem. A sombra sobre os painéis é um 

dos factores mais importantes para a escolha do local de instalação, visto ser o factor 

que mais afecta o rendimento dos painéis. Por esta razão, as torres Norte e Sul não 

são uma opção viável; devido à sua estrutura de muros em volta e um bloco central. 

Os painéis estariam sempre sujeitos a demasiadas sombras, o que tornava o seu 

rendimento praticamente nulo.  

Depois de se analisar a estrutura de todos os pavilhões chegou-se à conclusão que o 

pavilhão central seria o melhor local para proceder à instalação dos painéis, uma vez 

que é o que apresenta amplas áreas sem estarem sujeitas a sombras.  

Recorrendo ao programa Google SketchUp calcularam-se as áreas disponíveis e 

obteve-se uma imagem das sombras existentes no edifício. Na Figura 7 estão 

identificadas as áreas onde vão estar colocados os painéis.  
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Figura 7 | Áreas de colocação dos painéis fotovoltaicos, no pavilhão Central.  

Os próprios painéis provocam sombras, pelo que para maximizar a produção de 

energia, isto é, minimizar o efeito da sombra provocada, existe uma distância mínima 

que é necessário deixar entre filas sucessivas de painéis e que é dada pela equação 

7: 

    (
        

         
         )                   

Onde:                   , é a altura do sol ao meio dia solar do solestício de 

inverno, lat (38.72º) é a latitude do local, l (1,638m) é o comprimento do lado do painel 

que não se encontra paralelo à superfície, α (34º) é o ângulo que o painel faz com a 

superfície e γ (0º) é o ângulo da superfície com a horizontal.  

Aplicando os valores acima descritos à Equação 7 obtém-se uma distância entre filas 

de painéis de 2,573m. Normalmente, utiliza-se uma distância 25% maior que a obtida, 

para garantir menos sombras nos meses em que a inclinação dos raios solares é 

menor, resultando assim uma distância de 3,2m entre filas de painéis. 

Os painéis fotovoltaicos são orientados a Sul para que a energia produzida seja 

maximizada. Tendo em consideração este facto, as dimensões dos painéis e as áreas 

dos terraços do pavilhão central é possível instalar aproximadamente 900 painéis. 

Assumiu-se que são instalados 900 painéis visto que não foi realizado um estudo 

exaustivo da estrutura do pavilhão central, tendo-se considerado que toda a área 

estará disponível para a implementação. 

Com o número de painéis total pode-se calcular a potência instalada, sendo este valor 

é dado por: Pinst=n×Pn, em que n é o número total de painéis e Pn a Potência Nominal 

de cada painel. Obtém-se assim uma potência instalada de 207kW. 

A energia produzida anualmente é dada por: Ea=E×n, em que E é a Energia produzida 

por um painel num ano e n o número total de painéis, tendo-se assim uma energia 

anual de Ea=264.424kWh/ano. 



 IST Green Campus - 2010/2010  

 
 

51 

Avaliação económica 

Para verificar a viabilidade económica deste projecto realizou-se a avaliação 

económica do projecto de instalação de 900 painéis fotovoltaicos no Pavilhão Central.  

Para realizar a avaliação económica deste projecto recorreu-se mais uma vez a um 

modelo de cálculo simplificado. O método simplificado considera que os custos, os 

encargos de operação e manutenção e as receitas, bem como a taxa de actualização, 

durante o período de análise, são constantes, o investimento total é realizado na 

íntegra no ano 0 e não é considerada a taxa de inflação.  

Como se trata de uma instalação de painéis fotovoltaicos, o período de análise é de 20 

anos que corresponde ao período de vida útil da instalação. 

Embora este modelo considere várias hipóteses simplificativas, conduz em primeira 

aproximação a resultados coerentes mas não exactos. Caso se queira proceder à 

execução deste projecto será necessário recorrer a modelos detalhados para se 

obterem valores mais exactos. 

A produção de energia a partir de painéis fotovoltaicos pode ser de dois tipos: 

Produção Descentralizada ou Microgeração. Uma instalação de painéis fotovoltaicos 

para ser considerada microgeração pode ter no máximo uma potência instalada de 

5kW; para valores de potência superiores a este, a instalação é de produção 

descentralizada. Como neste projecto a potência instalada é de 207kW, a instalação é 

de produção descentralizada. 

Toda a energia produzida por esta instalação é injectada na rede eléctrica, sendo o 

dono da instalação, neste caso o IST, um PRE-R. O tarifário de venda da energia dos 

PRE-R está estabelecido em Decreto-Lei e compreende o cálculo de vários 

parâmetros que traduzem a influência da tecnologia utilizada, o benefício ambiental 

que lhes está associado, entre outros factores. 

Os cálculos efectuados para se saber a remuneração da energia encontram-se no 

Anexo V. A remuneração da energia permite saber o valor das receitas líquidas 

geradas pela instalação. 

Cada painel tem um custo aproximado de 3.600€/kW, este custo já compreende o 

custo do painel e sua instalação. Tendo em conta este valor obtém-se um investimento 

total (It) de 745.200€. 

Para verificar se um projecto é economicamente viável procede-se à análise de 

diferentes indicadores. 



 IST Green Campus - 2010/2010  

 
 

52 

Os indicadores de avaliação de investimentos mais usados são o Valor Actual Líquido 

(VAL) e a Taxa de Rentabilidade Interna (TIR). O VAL é a diferença entre as entradas 

e saídas de dinheiro devidamente actualizados durante a vida útil do empreendimento. 

A TIR é a taxa de actualização que anula o VAL.  

Para além destes indicadores foi também calculado o período de recuperação (Tr) que 

é uma forma de medir o Tempo de Retorno do investimento. 

O VAL é dado pela equação:  

                                     

Onde RL é a receita líquida, o ka é o factor de actualização e o It é o investimento total. 

Tendo em conta, o valor da receita líquida obtida, o valor total do investimento através 

da Equação 8 tem-se um VAL de 22.165.028€. 

Para calcular a TIR é necessário recorrer a métodos iterativos. Neste caso, foi utilizado 

um método simples no qual a TIR é dada por: 

       
  (        )

 
  

  (        )
                        

O índice k representa o número da iteração e n o número de anos em análise. Depois 

de algumas iterações verificou-se que a TIR é 11%. 

O Tr é calculado por: 

   
    
    

 

                                  

Obteve-se um Tr de 9 anos. No cálculo deste indicador é onde mais se evidência a 

utilização do modelo simplificado para todos os cálculos. Este facto associado a 

valores de VAL e TIR positivos comprovam a viabilidade económica do projecto. 

É importante referir que para um cálculo mais realista seria necessário considerar uma 

taxa de actualização diferente ao longo dos anos, um aumento progressivo de cerca 

de 0.8% ao longo dos anos das despesas de operação e manutenção, a diminuição do 

preço pago pela energia injectada na rede ao longo dos anos, entre outros factores, 

igualmente importantes.  
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Conclusão - Um futuro próximo? 

De acordo com a Directiva n.º2002/91/CE, do Parlamento Europeu e Conselho, de 16 

de Dezembro, os Estados-membros devem aplicar exigências mínimas em matéria de 

desempenho energético aos edifícios já existentes, que é o caso do IST. A nível 

nacional esses limites encontram-se dispostos no RCCTE e RSECE.  

Respeitante à envolvente opaca exterior, o IST possui paredes com características 

muito próximas do limite legal estabelecido (em termos de U), e só por isso uma 

reabilitação das suas fachadas opacas exteriores deve ser pensada, analisada e 

implementada nos seus diversos pavilhões. O presente estudo centrou-se na análise 

do isolante térmico PUR13. Com a aplicação deste tipo de isolamento, observámos que 

haveria uma redução na ordem dos 47% no U da envolvente opaca exterior dos 

edifícios estudados14. Com base nos valores a que conseguimos ter acesso, e nos 

cálculos anteriormente apresentamos, concluímos que para uma intervenção desta 

categoria o PRS seria de aproximadamente 35 anos (de referir de novo que este PRS 

não é considerado um instrumento rigoroso, apresentando uma considerável margem 

de erro, sendo portanto um valor meramente indicativo). 

A análise da envolvente opaca só foi realizada para o isolante PUR, mas tendo por 

base o cálculo por nós efectuado, outros tipos de isolamento térmicos com boas 

características de desempenho poderiam ser utilizados. Para tal uma análise mais 

profunda tem que ser realizada, comparando diferentes isolantes de modo a procurar 

a solução com melhor custo-benefício e que assente numa situação win-win (melhor 

desempenho energético das envolventes com menores custos de implementação).  

Com a conclusão referida, redução de 47% dos consumos energéticos dos pavilhões 

estudados, concluímos que um estudo semelhante deverá ser realizado, mas para as 

paredes interiores dos edifícios. Muito importante para o Pavilhão Central, pela 

constituição dos seus espaços interiores (muitos gabinetes com divisória horizontal de 

modo a nele ser criado mais um piso). Este pavilhão tem nele um elevado número de 

gabinetes (como o Conselho de Gestão, Conselho Executivo, Departamento de 

Gestão, Conselho Pedagógico, NAPE, entre outros), o que faz com consumam 

bastante energia pela utilização de sistemas de aquecimento/arrefecimento do tipo 

AC. Tal medida de reabilitação iria reduzir de forma significativa o consumo energético 

associado a este tipo de equipamentos, criando também um maior conforto térmico.  

                                                
13

 Aconselhamento por parte de fonte informal com conhecimentos na área. 
14

 Para uma avaliação mais fidedigna, valores inexistentes (não calculados) seriam 
necessários. 
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A reabilitação da envolvente opaca exterior dos diversos edifícios do Campus é assim 

uma medida de carácter estratégico, e que deveria ser pensada e estudada a fundo 

pela direcção do IST. A previsão global do investimento para o estudo aqui efectuado 

(apenas no que toca à quantidade de isolante PUR a colocar nos pavilhões Central, 

Química + Minas e Mecânica I + Electricidade) é então: 

Quadro 17 | Investimento previsto para a reabilitação das envolventes opacas exteriores 

 Investimento Previsto para o isolante PUR (€) 

Pavilhão Central 39.309 

Pavilhão de Mecânica I + Electricidade 39.578 

Pavilhão de Química + Minas 42.363 

Total 121.250 

 

No que toca à análise da envolvente envidraçada, foi elaborado um estudo de perdas 

por elementos em contacto com o exterior para os edifícios de Minas, Química, 

Electricidade, Mecânica I e Central, tomados como exemplo dos restantes edifícios do 

Campus. Assim, foi possível a comparação de valores das perdas relativamente aos 

vidros existentes actualmente e à implementação de vidro duplo com caixilharia 

metálica com corte térmico e lâmina de ar de 16mm, com e sem estores.  

Assim, concluímos que com a implementação de um sistema de vidros duplos a 

redução de perdas de energia sofria uma diminuição de 42%, e quando incrementado 

o sistema de estores exteriores, esta percentagem subia até aos 56,1%.  

Foi também pertinente o cálculo associado dos custos relativos às propostas de 

implementação, chegando à conclusão que apesar do custo da implementação de 

vidros duplos com estores ser mais elevado do que sem estes, o custo de cada MW 

de energia economizada é inferior. Assim, apesar de um custo total superior, a 

implementação de vidro duplo com caixilharia metálica com corte térmico e lâmina de 

ar de 16mm com estores exteriores torna-se mais económica em termos totais, uma 

vez que apresenta uma menor perda de energia.  

É importante salientar que não foi possível realizar o cálculo dos ganhos energéticos 

das envolventes envidraçadas devido à falta de dados relativos à incidência de 

radiação em cada um dos envidraçados. Assim, não foi possível a elaboração de um 

balanço completo que permitisse uma análise económica correcta. Para tal, 

concluímos que é necessária monitorização da radiação incidente nos envidraçados, 

de forma que qualquer estudo posterior em relação à eficiência térmica seja real. Após 

a implementação dos vidros duplos propostos (fica aqui em aberto possíveis estudos 
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para outro tipo de vidros existentes), é necessário um controlo das características do 

mesmo, para evitar deterioração. 

 

Quanto aos sistemas de energia renovável, podemos concluir a inviabilidade de 

sistemas de geração de energia eólica no Campus. Foram analisados os dados 

relativos às velocidades do vento e estas não apresentam um valor suficiente para que 

sejam obtidos rendimentos de geração de energia que justifiquem a instalação destes 

sistemas. 

Depois de analisados os indicadores de radiação e temperatura ambiente, foi feita 

uma análise sobre a instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica. Para a 

instalação destes sistemas era necessário garantir espaços com áreas amplas e sem 

sombras, e o único local que apresenta estas características são os terraços do 

Pavilhão Central, sendo este um local sem obstáculos fixos e sem sombras. Para um 

estudo mais pormenorizado da instalação dos painéis e número a instalar seria 

necessário obter um cálculo das áreas mais descriminado, devido a possíveis 

obstáculos que não foram considerados na análise e que poderão existir e possam 

assim inviabilizar a instalação destes, como por exemplo, sistemas tipo AC, tubagens 

de luz/água. 

Os valores obtidos para todas as variáveis calculadas foram feitos tendo como base 

modelos simplificados de cálculo. Nestes modelos simplificados são usados valores 

constantes para variáveis como a potência dos módulos fotovoltaicos. Na realidade, a 

potência dos módulos vai diminuindo ao longo dos anos o que implica uma energia 

gerada menor ao longo dos anos. Uma outra variável que é importante referir é o valor 

de receita bruta. Este é calculado com taxa fixa em todos os seus indicadores, o que a 

torna constante ao longo dos anos, mas na realidade a receita bruta vai diminuindo ao 

longo do tempo. Tal como a receita bruta, os custos de operação e manutenção 

também são considerados constantes embora aumentem gradualmente durante o 

tempo de vida útil dos painéis. Todos estes factores influenciam os valores reais dos 

módulos. No entanto, para a análise da viabilidade económica do projecto, todas as 

aproximações feitas e todos os valores considerados constantes conduzem a 

estimativas válidas, mas não exactas. O valor do VAL e TIR são ambos positivos, 

sendo estes de 22.165.028,02 € e 11%, respectivamente. Indicam que o projecto é 

viável no seu tempo de vida útil (20 anos).  

Foi obtido um valor de 9 anos para o Tempo de Retorno do investimento, este é o 

indicador que menos se aproxima da realidade visto ser onde o modelo simplificado 

mais se reflecte. No entanto, este valor aliado aos valores do VAL e TIR tornam o 
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projecto em análise bastante viável para um investimento de 20 anos, tendo uma 

considerável geração de energia verde dentro do Campus. 

 

Tendo em conta a formação multidisciplinar fornecida pelo IST aos seus alunos, seria 

de grande valia e interesse o aproveitamento das capacidades por eles adquiridas 

para a realização de estudos mais consistentes, completos e reais em cada uma das 

áreas aqui avaliadas de sustentabilidade. Uma aposta futura de mais valia seria então 

a realização futura de concursos para projectos específicos desenvolvidos por alunos 

do IST, sob a orientação de um professor/orientador especializado, com o objectivo de 

melhoria do desempenho energético do Campus, e possível extrapolação para o 

Taguspark, bem como para as outras faculdades constituintes da Universidade 

Técnica de Lisboa. 

Insistimos na elaboração de estudos, ponto essencial para o desenvolvimento do IST, 

tanto em termos ambientais, energéticos e económicos. Tendo base a avaliação por 

nós efectuada, possíveis estudos deveriam ser realizados, avaliando diferentes 

soluções com objectivos semelhantes, ponderando vários factores que influenciam a 

decisão da solução adequada. Tal escolha não pode somente assentar na análise da 

relação desempenho energético(ambiental)/retorno do investimento, mas também do 

ponto de vista de aspectos intangíveis, como a qualidade formal dos edifícios e 

finalidade dos mesmos. 

Qualquer solução escolhida para a melhoria da eficiência energética do IST, tem 

sempre que contar com um ponto fulcral. Este local é um local de ensino, com elevada 

taxa de ocupação ao longo de todo o ano, pelo que as medidas a tomar têm sempre 

que considerar esse facto, de modo a preservar o correcto funcionamento das aulas. A 

obra em si, tem que considerar o período de execução e de ocorrência, para tentar 

não perturbar as aulas e o estudo dos alunos, e a manutenção das soluções 

construtivas, que têm que ser reduzidas e eficazes, para não apresentarem um custo 

adicional, aumentando assim o custo fixo previsto (em termos de mão-de-obra e de 

energia associados). 

Durante a elaboração deste estudo, deparamo-nos com diversas situações em que 

existiam lacunas em dados ou estes apresentavam-se desactualizados. Deste modo, 

achamos conveniente que seja efectuado um levantamento e compilação anual 

relativo aos diferentes dados necessários para a elaboração de estudos para a 

melhoria da sustentabilidade do IST. Isto passa pela implementação de medidas de 

monitorização dos dados da energia, por contador existente por pavilhão, passando no 

fim para um único contador (semelhante ao que acontece com a água). Ou então pelo 

aproveitamento das capacidades dos alunos de Engenharia Civil e Arquitectura para 
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um correcto levantamento das plantas do IST, e inventário das características de cada 

um dos pavilhões do Campus. 

Sendo o IST um estabelecimento de ensino de excelência, estranhamos o facto de 

não apostar numa estratégia de desenvolvimento nesta área de estudo, pois além de 

melhorar o seu desempenho aos mais diversos níveis de sustentabilidade, melhoraria 

também a imagem da instituição no mundo exterior, elevando o patamar de qualidade 

já por si imposto. 
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ANEXO I – IMAGENS CAMPUS ALAMEDA 

 

 

Figura 8 | Campus da Alameda do Instituto Superior Técnico 

 

 

Figura 9 | Topo do Pavilhão Central 
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Figura 10 | Topo dos Pavilhões de Mecânica I e Electricidade 

 

 

Figura 11 | Topo dos Pavilhões de Química e Minas 
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ANEXO II – PLANTAS AUTOCAD 

 

 

Figura 12 | Pormenor da Planta do IST em AUTOCAD do Pavilhão Central 

 

Figura 13 | Pormenor da Planta do IST em AUTOCAD do Pavilhão de Mecânica I e Electricidade 
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Figura 14 | Pormenor da Planta em AUTOCAD do Pavilhão de Química e de Minas 

 

ANEXO III – CUSTO MÉDIO DE ENERGIA FINAL ENVOLVENTE OPACA 

 

O custo da energia final para cada um dos edifícios em estudo consiste no tarifário de 

média tensão, para tarifas de médias utilizações (aqui pelo facto desses pavilhões 

terem uma baixa percentagem de ocupação no período nocturno). 

Foi efectuada a média ponderada dos quatro trimestres.  

 

Tabela 7 | Tarifário de Média Tensão, para médias utilizações (EDP, 2009) 

Período trimestral Periodo Horário €/kWh 

I e IV 

Hora de Ponta 0,1158 

Horas de Cheia 0,0874 

Horas Vazio Normal 0,0544 

Horas de Super Vazio 0,0510 

II e III 

Hora de Ponta 0,1221 

Horas de Cheia 0,0877 

Horas Vazio Normal 0,0575 

Horas de Super Vazio 0,0534 
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Tabela 8 | Ciclo Diário Transitório (EDP, 2009) 

 Inverno Verão 

Ponta 

9h30-11h30 10h30-12h30 

19h-21h 20h-22h 

Cheia 

08h-09h30 09h-10h30 

11h30-19h 12h30-20h 

21h-22h 22h-23h 

Normal 

22h-02h 23h-02h 

06h-08h 06h-09h 

Vazio 02h-06h 02h-06h 

 

 

ANEXO IV – CÁLCULO DE POTÊNCIA E ENERGIA DE UM MÓDULO MODELO CANADIAN 

SOLAR INC., MODELO CS6P 230 

 

A sequência de cálculo das grandezas referentes a um módulo é indicada abaixo. 

Todos os parâmetros de índice 
r 

são parâmetros referentes ao catálogo do módulo, 

todos os outros são valores calculados ou dados experimentais. 

Parâmetros constantes: 

 

Parâmetros que dependem da radiação: 
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Temperatura das células do painel: 

 

Parâmetros que dependem da temperatura: 

 

Corrente máxima: 

 

Tensão máxima: 

 

A potência máxima:  

 

Estimativa de energia produzida: 

 

Um valor normalmente tomado como referência para o conjunto de dispositivos 

electrónicos de regulação e interface (MPPT e inversor) é ηinv= 90%. 

Tendo em conta os valores de radiação e temperatura, da Quadro 18, com as fórmulas 

descritas acima obtiveram-se os seguintes valores para os parâmetros: 
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Quadro 18 | Valores obtidos dos parâmetros 

 
Temperatura da célula (ºC) Vt (V) Icc(A) I0(A) Imax(A) Vmax(V) 

Janeiro 10,86471598 0,024483 0,702403 2,08023E-06 0,655239 25,46934 

Fevereiro 11,5790779 0,024545 0,871439 2,23993E-06 0,812925 25,89413 

Março 13,37298341 0,024700 1,36713 2,69295E-06 1,275333 26,7392 

Abril 17,51878919 0,025057 1,754495 4,08800E-06 1,636687 26,68977 

Maio 17,37636093 0,025045 1,736875 4,03055E-06 1,62025 26,68723 

Junho 25,29346063 0,025728 2,616121 8,68121E-06 2,440459 26,4604 

Julho 24,94044178 0,025697 2,504898 8,39615E-06 2,336703 26,40228 

Agosto 25,68385555 0,025761 2,250164 9,00696E-06 2,099074 25,99393 

Setembro 22,28903507 0,025469 1,727205 6,51813E-06 1,611229 25,85411 

Outubro 16,85007976 0,02500 1,239684 3,82475E-06 1,156444 25,90028 

Novembro 11,04574887 0,024499 0,859796 2,11966E-06 0,802063 25,95166 

Dezembro 8,337715012 0,024265 0,563309 1,59677E-06 0,525485 25,3529 

 

 

m 103,7274757 

m' 1,728791261 

I0
 r
 8,44362E-06 

Vtr 0,0257025 

 

 

ANEXO V – TARIFÁRIOS DE VENDA E INDICADORES DE AVALIAÇÃO ECONÓMICA 

 

Factor de actualização: 

 

 - a é a taxa de actualização que é considerada 4% ao longo dos anos. 

Custo unitário médio actualizado 

, 

- dom é o valor das despesas de operação e manutenção que é 1,8% da energia 

produzida. 
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Remuneração de energia 

 

Onde: 

 kpt- Factor de modulação, considera-se igual a 1 porque é um factor opcional 

definido no acto do licenciamento; 

 PF- Parcela fixa dada por: 

 

 PV- Parcela variável calculada a partir de:  

 

 PA- Parcela ambiental dada por: 

 

 Z- Factor tecnologia no caso de instalações fotovoltaicas com potência 

instalada superior a 5kW é igual a 35; 

 kp- Factor de Perdas para instalações com potência instalada superior a 5kW é 

igual a 1,015; 

 kIPC- Factor de inflação é considerado igual a 1 uma vez que não se tem em 

conta a influência da taxa de inflação. 

Resultados obtidos: 

ka 13,59 

Ca 0,22 €/kWh 

PF 5276,76 €/ano 

PV 9512,769 €/ano 

PA×Z 68439,1 €/ano 

RPRE-R 319,69 €/MWh 

RL 1.685.815,16 € 
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ANEXO VI – DATASHEET CANADIAN SOLAR INC.. MODELO CS6P 230 

 

ANEXO VII – PLANTAS DOS ALÇADOS DO PLANO DIRECTOR DO IST 

 


