
CONCLUSÃO 

 ________________________________________________________________________________________________________  

- 86 - 

CAPÍTULO IV  - CONCLUSÕES 

Muito recentemente a informação climática sobre o município de Cascais tinha 

como base dados de estações meteorológicas localizadas para além dos limites do 

concelho ou registos de estações já desativadas. A utilização de dados obtidos por uma 

rede de registadores instalados no concelho (Capítulo III, ponto 5) veio possibilitar uma 

melhor análise da variabilidade das temperaturas e dos padrões térmicos.  

A identificação e caracterização dos extremos térmicos (dias frios e dias 

quentes) são importantes para quem necessita, nomeadamente empresas ligadas ao 

fornecimento de energia elétrica que podem usufruir deste tipo de estudo, ao 

estimarem possíveis “picos” no fornecimento elétrico, geralmente associados à 

necessidade de climatização. 

As técnicas de cokrigagem e de regressão múltipla empregues para obter os 

modelos de distribuição das temperaturas mostraram ser complementares entre si. 

Com base nas temperaturas médias dos extremos térmicos às 7:00h, 10:00h, 13:00h e 

16:00h, a espacialização da temperatura correlacionado com a altitude (cokrigagem), 

permitiu verificar o contraste, tanto da temperatura do ar como da temperatura 

fisiológica equivalente (PET), que existe entre a costa (sobretudo a ocidental) e o 

interior do concelho. Nos dias frios, existe um gradiente térmico no sentido leste/oeste 

e nos dias quentes a situação inverte-se. A média da PET, nos dias frios, variou entre 

2,1°C (Muito Frio) a 10,7°C (Fresco), e nos dias quentes entre 19,2°C (Confortável) a 

30,6°C (Quente), entre as 7:00h e 13:00h em ambos os extremos.  

Os modelos obtidos a partir de variáveis sobre morfologia urbana, sobre a 

topografia e áreas verdes (técnica de regressão múltipla), confirmam que as 

temperaturas são mais amenas quanto mais próximo da costa demonstrando a 

influência marítima como regulador térmico. Contudo, a espacialização térmica na 

área de estudo é influenciada também por outras variáveis, nomeadamente os índices 

NDVI, H/W, rugosidade aerodinâmica, altura dos edifícios e altitude. 
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Através de correlações entre a temperatura máxima e os consumos elétricos 

dos edifícios em estudo, o edifício da EMAC apresentou a melhor relação estatística 

para ambos os extremos térmicos. Tendencialmente, os quatro edifícios (EMAC, Paços 

do Concelho, Tardoz e DAM) são mais “sensíveis” quando a temperatura máxima é 

inferior a 15°C, o que repercutiu num aumento do consumo elétrico. Enquanto com 

temperaturas máximas superiores a 25°C, o edifício EMAC mostrou ser mais suscetível 

à variabilidade térmica do que os restantes edifícios, refletindo na necessidade 

energética. Este facto pode estar relacionado com a envolvência dos edifícios e a 

outras questões relacionadas com a sua construção. Por um lado temos o edifício da 

EMAC instalado numa área mais vulnerável aos elementos atmosféricos, com pouca 

vegetação, caracterizada por uma construção vertical, enquanto a DAM encontra-se 

instalada num parque municipal com elevada densidade arbórea que propicia 

proteção a temperaturas mais elevadas. Os edifícios “Tardoz” e Paços do Concelho 

apresentam um padrão de consumo semelhante, mas com diferentes intensidades, e 

ambos estão inseridos na malha urbana da baixa de Cascais.  

Com base no aumento previsto das temperaturas máximas para meados e 

finais do século XXI, todos os edifícios sofrerão reduções de consumo nos dias frios e 

irão aumentar as suas necessidades elétricos no período tradicionalmente mais 

quente. O edifício “Tardoz” será aquele que previsivelmente terá uma redução de 

consumo elétrico nos dias frios, aproximadamente menos 17,2% em meados do século 

e menos 31,8% no final do século XXI. O edifício da DAM poderá reduzir a sua 

necessidade elétrica nos dias frios em 16,7% e 30,4% no mesmo período. Nos dias 

quentes, o consumo elétrico para arrefecimento do edifício da EMAC irá aumentar em 

26,4% e 48,9% (meados e finais do século XXI respetivamente). 

Alguns trabalhos têm apresentado orientações climáticas com vista ao correto 

ordenamento do território municipal (Lopes, 1994; Andrade, 1998; Lopes, 1994; 

Alcoforado e Vieira, 2004; Alcoforado et al., 2005; Madeira, 2010; Melo, 2011) e em 

concreto para o município de Cascais (Lopes e Correia, 2012)  e que são subscritas por 

esta investigação, ou seja: 
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 Manutenção dos corredores naturais de ventilação, em especial no 

sentido N/S, e preservar os fundos de vale de novas construções e de 

vegetação densa para não obstruir o normal fluxo natural de ventilação; 

 Em novas construções, manter uma adequada relação da largura de vias 

versus altura dos edifícios (H/W <1) de forma a promover boas 

condições de ventilação e qualidade do ar entre edifícios; 

 Alargar a mancha verde urbana para além da existente e ocupar áreas 

entre prédios com vegetação caducifólia (de preferência) de forma a 

proteger da radiação solar direta nos período de verão mas permitir no 

inverno e assim proporcionar condições de conforto térmico. 

Com esta investigação foi possível avaliar as relações entre as temperaturas e 

os consumos elétricos de alguns edifícios municipais, o que permite acrescentar, à 

escala dos edifícios, algumas recomendações: 

 Programação dos equipamentos de climatização, para que inicie o seu 

funcionamento quando a temperatura observada em locais 

estratégicos, for inferior a 15°C ou superior a 25°C; 

 Em alternativa, para garantir um maior conforto térmico, na 

programação dos equipamentos de climatização, podem ser 

considerados os valores inferiores a 15°C e superiores a 25°C mas de um 

índice de conforto térmico, como o que foi utilizado neste estudo 

(temperatura fisiológica equivalente - PET). 

Em futuros trabalhos deverão ser introduzidos nos modelos outros 

componentes climáticos, nomeadamente os que resultam do balanço radiativo e 

energético. Isto significa que esses estudos deverão ser representados por modelos 

microclimáticos, que deverão resolver algumas questões relacionadas com os impactos 

da envolvência atmosférica em torno dos edifícios.   

 

 

 


