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CAPITULO 5 
 
 Arquitectura Bioclimática 

 
 

                                                           “O  E d i f í c i o   V e r d e” 
                                                                                                    Figura 24: Esquema de estratégia para um “Edifício Verde”. 
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 5.1. – Conceito de Arquitectura Bioclimática 
 
A Arquitectura Bioclimática é um tipo de Arquitectura que visa harmonizar a construção ao 

clima e às características locais, pensando no homem que habitará ou trabalhará nelas, tirando 

partido da energia solar, através de correntes naturais e de microclimas criados por vegetação 

apropriada. É a adopção de soluções arquitectónicas e urbanísticas adaptadas às condições 

específicas (clima e hábitos de consumo) de cada local, utilizando a energia que pode ser 

directamente obtida das condições locais. (OLGYAY, 1963) 

 
O objectivo principal é beneficiar da luz e do calor provenientes da radiação solar incidente. 

A intenção do uso da luz solar, que implica uma redução do consumo de energia na 

iluminação, condiciona o projecto arquitectónico quanto à sua orientação espacial, quanto às 

dimensões de abertura das janelas e transparência na cobertura das mesmas. A intenção de 

aproveitamento do calor proveniente do sol implica a selecção do material adequado (isolante 

ou não, conforme as condições climáticas) para paredes, vedações e coberturas superiores e 

orientação espacial, entre outros factores. 

 
Esta Arquitectura não se restringe a características arquitectónicas adequadas. Preocupa-se, 

também, com o desenvolvimento de equipamentos e sistemas que são necessários ao uso da 

edificação (aquecimento de água, circulação de ar e de água, iluminação, conservação de 

alimentos entre outros) e com o uso de materiais de conteúdo energético tão baixo quanto 

possível. Como se sabe a Arquitectura Bioclimática refere-se a um tipo de Arquitectura que 

dá especial atenção aos aspectos de adaptação da construção ao clima do lugar onde se situa, 

conseguida essa adaptação por meios naturais.  

 
É sempre possível tornar um edifício confortável com recurso a meios mecânicos que utilizam 

processos consumidores de energias convencionais. Porém, o objectivo da Arquitectura 

Bioclimática é conseguir esse mesmo conforto através do desenho dos edifícios, da escolha de 

materiais, e da utilização de sistemas em que se usam processos naturais minimizando a 

utilização de outros sistemas com recurso a meios mecânicos que implicam elevados 

consumos de energias poluentes. Esta opção tem evidentes benefícios para o ambiente e para 

a qualidade de vida dos utentes dos edifícios, passando a ter acesso ao conforto de forma 

menos dispendiosa. (Segundo Professor Manuel Correia Guedes) Consiste também em pensar 

e projectar um edifício tendo em conta toda a envolvência climática e características 

ambientais do local em que se insere. Pretende-se assim optimizar o conforto ambiental no 
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interior do edifício (conforto térmico, luminoso e acústico) utilizando apenas o design e os 

elementos arquitectónicos disponíveis. 

 
Com as suas raízes no empirismo das regras de boa arte dos nossos antepassados, a 

Arquitectura Bioclimática surgiu numa altura em que a não existência de tecnologias que 

pudessem responder às necessidades de climatização e de iluminação obrigavam a uma 

construção eficiente e inserida no clima circundante. É ainda de notar que nessa altura os 

materiais utilizados eram os materiais locais, o que permitia uma diversificação e uma 

exploração limitada de cada tipo de material. 

 
Só, há poucos anos, a sensibilidade para esta questão se começou a perder, pelo aparecimento 

de sistemas mecânicos de controlo ambiental, assim como de vários tipos de vidros e 

materiais de construção avançados. O que poderia ajudar à melhoria do conforto veio, ao 

contrário, permitir demasiada liberdade aos projectistas, tornando os edifícios altamente 

dependentes de fontes de energia não renováveis, assim como, nos aspectos globais, 

demasiado independentes do local onde se constroem.  

 
A aproximação com base científica do projecto sensível ao clima foi fortalecida por Victor e 

Aladar Olgyay. Estes irmãos arquitectos, de origem húngara, publicaram em Princeton no ano 

de 1963 a primeira edição do livro “Design with climate”, muito antes da primeira crise de 

petróleo (Olgyay 1998). A crise de petróleo nos anos 70 impôs que alguns projectistas e 

promotores reconsiderassem as suas opiniões levando-os a colocar a seguinte questão: 

“continua-se a construir edifícios que despendem grandes consumos energéticos ou volta-se à 

primitiva abordagem de construção com o clima?” 

 
Exemplos deste tipo de construção são visíveis em certas casas do Alentejo, em que o facto de 

estarem todas em banda, com ruas estreitas, permitia um maior sombreamento. As paredes 

grossas, pintadas de branco, possibilitavam uma maior inércia térmica do edifício e uma 

menor absorção da radiação solar. 

 
Outro tipo bastante conhecido são as casas existentes em países nórdicos com uma inclinação 

acentuada dos telhados, necessária para permitir que a neve aí não permaneça. Ambos os 

exemplos ilustram casos onde, com medidas muito simples, se promove o conforto térmico 

tanto de Inverno como de Verão. (Ester Higueras) 
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Figura 25: Fotografias de casa Norueguesa. 

 
Percebe-se, assim, que um edifício bioclimático não tem que envolver despesas acrescidas 

visto não precisar de complicados dispositivos tecnológicos. Assim, o seu sucesso depende 

apenas da experiência, dos conhecimentos e da criatividade do seu projectista. No fundo, a 

Arquitectura Bioclimática é apenas um rótulo relativamente recente para classificar uma série 

de atitudes no processo de projecto. A vantagem da existência enquanto área do saber, é a 

progressiva sistematização e evolução dos objectivos a que se propõe. 

 
5.2. -  O Solar Passivo e a sua Evolução 
 
A evolução do conceito em utilizar a orientação solar como forma de obter ganhos solares no 

Inverno, enquanto se protege de ganhos os mesmos edifícios no Verão, é já bastante antigo. 

Egípcios, Gregos, Persas e Indianos utilizaram conceitos Solares Passivos, tal como os Índios 

pré-Colombianos da América do Norte e do Sul. Muita da Arquitectura da antiguidade, 

seguindo os ensinamentos de Aristóteles, Xenofon e, 600 anos depois, Vitruvio, estava 

direccionada para o uso do Sol e vento para melhorar os extremos climáticos, mas não 

dispunham do vidro e, assim, estavam privados de um dos mais valiosos recursos disponíveis 

para a obtenção de ganhos solares passivos. 

 
 Para que o projecto da construção seja correcto, temos em primeiro lugar que analisar o clima 

e o local do país onde serão feitos os edificados. Isto deve-se ao facto de uma parte da terra 

estar directamente sobre o curso do sol, outra parte estar longe dele, e outra parte estar num 

ponto intermédio. Um estilo de casas parece apropriado para construir no Egipto, outro em 

Espanha, outro, ainda diferente, em Roma, sendo sempre diferente noutras terras, com outras 

características. (Segundo Vitruvio, capítulo VII do Livro VI) 
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Posteriormente à Idade Média, ainda que durante este período tenha havido algumas 

evoluções, nomeadamente no aspecto da iluminação natural das Catedrais Góticas, as 

questões solares passivas voltam a ser comentadas. 

 
 Na Europa, especificamente na Inglaterra, do século XVII em diante, a orientação a Sul de 

jardins interiores, alpendres, pátios e estufas revelavam um entendimento do desenho com o 

clima e a sensibilidade para a melhor orientação solar. No início do século XIX, os 

projectistas de estufas combinavam massa térmica, vidro duplo, orientação, sistemas de 

sombreamento e isolamento. O mais conhecido foi o edifício de Joseph Paxton, o Palácio de 

Cristal da Grande Exposição de Londres, de 1851, pois demonstra a possibilidade de 

realização de grandes áreas de envidraçados cobertos, inaugurando uma era de grandes 

Pavilhões e Átrios envidraçados urbanos construídos na Europa. 

 
O vidro ou outros materiais transparentes e translúcidos são elementos essenciais para a 

aplicação com sucesso da maior parte dos sistemas de aquecimento solar passivo. Foi dada 

grande importância a estas tecnologias, nos finais dos anos 30, princípios dos 40 do século 

XX. As tecnologias solares passivas começaram a ser introduzidas em Arquitectura 

residencial pouco antes da 2ª Guerra Mundial. Entre os pioneiros encontravam-se os irmãos 

Keck de Chicago, responsáveis pelo “Solar Park” em Glenview, Ilinois, pelo projecto de uma 

casa solar em Rockford que utilizava os componentes pré-fabricados das casas “Green’s 

Ready Built”, vendidas no início dos anos 40. Estas dispunham de grandes áreas envidraçadas 

orientadas a Sul, para conseguir ganhos solares no Inverno, com palas para protecção das 

radiações de Verão. As coberturas planas eram adaptadas para ser cobertas no Verão por água 

a fim de minimizar os ganhos solares, no entanto a capacidade de absorver o calor do interior 

da habitação pela água, durante a noite, não era aparentemente contemplada. 

 
Após a 2ª Guerra Mundial, os sistemas de aquecimento solar passivo conheceram um 

crescente interesse em diversas partes dos Estados Unidos e na Europa. Muito do trabalho foi 

direccionado para os sistemas activos, como aqueles construídos e testados no MIT 

(Massachusetts Institute of Technology). Havia pouco interesse nos sistemas passivos, mas o 

trabalho sobre envidraçados levado a cabo no laboratório ASHRAE em Cleveland, abriu 

caminho para os actuais procedimentos de cálculo de ganhos solares através dos 

envidraçados. 

 
Os aspectos de adequação ao clima deverão influenciar o projecto de Arquitectura não apenas 

no seu estilo ou em pequenas modificações, mas na sua essência. Estes aspectos estão 
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relacionados, tanto com a lógica, como com a sensibilidade. Desenvolver projectos sensíveis 

ao clima não significa que se rejeitem os equipamentos mecânicos, recuando um século na 

evolução tecnológica. É antes uma questão de integrar estes, a um nível o mais optimizado 

possível. 

 
Pode referir-se que uma casa solar passiva é “amiga do ambiente” ou “ecológica” em relação 

a outros valores adicionais: redução do consumo de água, reciclagem dos materiais e 

tratamento de águas residuais. Certamente que o fornecimento de água, produção e 

fornecimento de materiais de construção, acarreta consumo de energia, como tal o termo 

“consumo consciencioso de energia” pode ser empregue num sentido mais lato. 

 
Para manter o conforto dos ocupantes, é necessário assegurar uma temperatura e condições do 

ar convenientes. Tal significa que no interior do edifício – pelo menos em determinados 

períodos do ano e do dia – devem ser mantidas condições diferentes do ambiente exterior. Isto 

é possível quer através do uso de uma “fonte” energética artificial, quer por uma concepção 

arquitectónica que permita regular os fluxos de calor entre o interior e o exterior. 

 
O aumento das preocupações ambientais no projecto arquitectónico deverá permitir a 

diminuição da necessidade do uso de fontes de energia “poluentes”. Este facto é de grande 

importância pois, como já foi referido no Capítulo III, uma grande parte dos consumos 

energéticos são para manter o conforto nos edifícios residenciais. Este consumo varia 

consoante as estações do ano, devido às variações climáticas. A sua importância do ponto de 

vista económico e político, é potenciada pelo efeito destrutivo que causam no ambiente. Ao 

contrário de outras áreas, onde a tecnologia pode ser alterada passados 10-15 anos (como o 

caso dos automóveis, onde o tempo de vida útil é muito mais curto), ou na indústria, onde 

uma fonte poluidora pode ser controlada (por exemplo aplicando filtros, em acções pontuais), 

as situações de má concepção nos edifícios são muito mais difíceis de corrigir à posteriori, por 

diversas razões, tais como: 

 
•  A inexistência de possibilidades técnicas e económicas para instalar filtros eficientes 

numa acção concertada para vários milhões de casas, com consumidores muito dispersos; 

 

• Sendo o tempo, de vida útil, de um edifício superior a 100 anos, as mudanças de fundo na 

concepção dos edifícios são muito lentas e implicam períodos de adaptação. Isto significa 

que as decisões de poucos arquitectos, urbanistas e políticos poderão influenciar a 

economia e ecologia de um país, por mais de um século. 
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Em Portugal, muitas vezes entre os próprios arquitectos existe a ideia de que o problema da 

conservação de energia não é arquitectónico, mas sim técnico, do âmbito da engenharia. No 

entanto, as condições de conforto de um edifício não podem apenas depender de cuidados 

paleativos, “aplicando” nos edifícios tecnologias solares passivas ou recorrendo a eficientes 

sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC). O edifício, com a sua 

Arquitectura e com os seus sistemas passivos e activos tem de ser visto como um sistema 

energético orgânico. Não pode haver uma construção sustentável sem uma coordenação entre 

os aspectos criativos e técnicos. 

 
5.3. - Clima Local de Lisboa 
 
Cada clima tem as suas características próprias que vão influenciar o comportamento térmico 

e o conforto ambiental da Arquitectura produzida. Por outro lado, cada escolha projectual em 

Arquitectura deverá ser climaticamente consciente. 

 
A análise do estudo de caso nesta dissertação será feita relativamente ao clima local de Lisboa 

pelo que importa analisar algumas características do mesmo, relacionando-as com a 

Arquitectura e com determinados cuidados e orientações que devem ser seguidas no sentido 

de uma melhor adaptação. Os dados apresentados referem-se a um ano tipo, definido pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. 

 

Figura 26: Mapa da Europa e Norte de Africa com indicação da Radiação 
                  Solar Incidente anual no plano horizontal. 
 

 

Quando se trata de apurar soluções solares passivas, um dos primeiros factores a ter em conta 

é a disponibilidade de radiação solar directa. 
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Conforme se pode verificar pela figura 26, Portugal e particularmente Lisboa tem uma 

disponibilidade anual de radiação solar directa mais de duas vezes superior à que se verifica 

na Alemanha ou Inglaterra, dois dos países percursores da Arquitectura Bioclimática e onde a 

mesma está mais difundida. Na realidade, se tentarmos fazer uma adaptação simples de uma 

solução estudada em Inglaterra e importá-la para Portugal o mais certo é que, por mais 

adequada que ela seja nesse clima, seria sempre desastrosa em Portugal.
29 As fachadas duplas ventiladas têm uma enorme dificuldade em funcionar no nosso país 

porque até de Inverno a radiação solar pode ser excessiva. 

  

O clima de Lisboa insere-se no contexto nacional como um clima transnacional entre um 

clima de influência continental.30 

 
No zoneamento climático que se efectua do nosso país é considerada uma zona de Verão 

quente e de Inverno tépido. (ver figuras 27 e 28) 

                                                                                                                                                                      Inverno 

                                  Verão                                                                                                                            
                                                                                                                                                

Temperatura Max. Média 
do mês mais quente 

 Dias com Max. 
Superior a 25º 

Muito quente 
32 
29 
23 

 
120  
100 
  20 

Quente  
Moderado  
Fresco  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 27: Mapa de verão de Portugal continental com indicação                              Figura 28 : Mapa de Inverno de Portugal continental com  
                  dos contrastes térmicos.                                                                                                indicação dos contrastes térmicos. 

                                                 
29

- Portugal tem um clima mediterrâneo, com fortes influências atlânticas e algumas influências continentais, o que no contexto mundial 
pode ser considerado como extremamente favorável ao Homem, pois não tem Invernos ~ Verões rigorosos. 
 
30

- Imagens climáticas da Região de Lisboa, CEG Universidade de Letras de  Lisboa. 

Temperatura Min. Média 
do mês mais frio 

 Dias com Min. 
inferior a 25º 

Tépido 
6 
32 
29 
23 

 
2 

10-15 
30 
40 

Moderado  
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Frio  
Muito frio  
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5.4. - Mapas de Portugal com indicação de zonas climáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 29 e 30: Mapas de Portugal com Indicação do zoneamento climático para o novo RCCTE (2006), Verão e Inverno.  

 
Para a aplicação do Regulamento (RCCTE) de Lisboa, é definido como uma zona V2, I1 (ver 

figuras 29 e 30). 

 
5.5. - Insolação 

 
A cidade de Lisboa apresenta valores de insolação anual de excepção, com cerca de 2.700 

horas anuais, o que resulta numa insolação diária média, superior a 7 horas e meia. (ver figura 

31)  

 
O céu encontra-se durante os meses de Primavera e de Verão muito limpo e nos meses de 

Outono e de Inverno tende para uma maior presença de nebulosidade. Este factor teá bastante 

importância na disponibilidade de luz solar directa e difusa. Há que ter em conta que nos 

meses de Primavera e Verão a radiação solar vai ser predominantemente directa, enquanto 

que nos restantes meses existirão períodos em que a radiação será predominantemente difusa 

(boa para iluminação natural mas pouco aproveitável do ponto de vista térmico). (Segundo 

imagem de Alcoforado) 
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Figura 31: Mapa da Região de Lisboa com indicação do número de horas anuais de insolação.  

 
 

Ao longo de um ano, a temperatura média do ar, em Lisboa mantém-se, habitualmente, entre 

os 13 e os 23° e a humidade relativa entre os 60 e os 80%, valores amenos e favoráveis à 

espécie humana. 

 
Estes valores enquadram-se dentro das características de um clima temperado, com poucas 

oscilações ao longo do ano. A humidade relativa decresce com a subida das temperaturas nos 

meses de verão. 

 
A média das temperaturas máximas registadas num ano tipo, em Lisboa, situa-se à volta dos 

28° C, e a média das temperaturas mínimas à volta dos 7°C. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Mapa da Região de Lisboa com indicação da média das temperaturas máximas. 
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Figura 33: Mapa da Região de Lisboa com indicação da média das temperaturas mínimas. 

 

5.6. - Ventos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 34: Mapa da Região de Lisboa com indicação da intensidade e direcção dos ventos. 

 
 

Em Lisboa a orientação do vento é predominantemente Norte e Nordeste ao longo de todo o 

ano. (Figura 34)  

 

Nos meses mais quentes devem tirar proveito da disponibilidade do vento para o 

arrefecimento dos edifícios com a ventilação natural. No Inverno deve ter-se muito cuidado 

com o vento porque normalmente sopra do quadrante Norte com temperaturas baixas. 

Os ventos em Lisboa têm habitualmente a velocidade média de 3m/s nos meses de Outono, e 

os 4.1m/s nos meses de Verão. 
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5.7. - Radiação Global em planos horizontais e em planos verticais com várias 

orientações   

 
A incidência de radiação solar é quase sempre mais expressiva no plano horizontal do que nas 

restantes orientações, sendo que nos meses de Inverno os valores de radiação nas fachadas a 

sul ultrapassam os do plano horizontal. Pode tirar-se partido deste facto aproveitando os 

ganhos térmicos quando eles são mais necessários (Inverno), virando os edifícios a Sul.  

 
As coberturas devem ser correctamente isoladas para evitar ganhos térmicos excessivos. As 

fachadas a Norte dispõem de muito pouca radiação solar, pelo que devem ser evitadas as 

perdas térmicas. 

As fachadas a Nascente e Poente situam-se sempre com valores intermédios, mas podem 

eventualmente constituir nos meses de Verão zonas problemáticas com problemas de sobre 

aquecimento. 

                               
 

5.8. - Estratégias Bioclimáticas 

 
A estratégia bioclimática como o nome indica varia de clima para clima, no entanto existem 

orientações de carácter geral que se podem referir, designadamente nos campos do 

aquecimento e do arrefecimento. Essas orientações provêm da face bioclimática, que é 

apresentada neste trabalho. Estas indicações a nível geral, podem e devem ser comparadas 

com as medidas concretas apontadas para o aquecimento e o arrefecimento passivo no nosso 

país. 

 
Um dos objectivos finais das Estratégias Bioclimáticas é a obtenção natural das condições de 

conforto dos seus utilizadores que variam em função do clima, do edifício em termos 

construtivos e também do tipo de utilização, por isso é necessário que o projectista tenha uma 

abordagem na concepção do edifício, tendo em atenção a estes três parâmetros. É também 

importante realçar que à noção de conforto térmico está associada uma boa dose de factores 

psicológicos e fisiológicos que variam de pessoa para pessoa e podem conduzir a diferentes 

sensações de conforto térmico, dadas as mesmas condições de ambiente térmico. Acresce que 

todo este processo é dinâmico. Efectivamente, não só o clima varia instantaneamente, como o 

conforto humano não é uma realidade estática, uma vez que o ser humano tem capacidade 

para se adaptar às variações das condições térmicas que o envolvem. (Segundo Gonçalves) 
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Um dos factores chave para um design passivo eficaz e eficiente é a compreensão de que não 

existe uma solução óptima e aplicável a todas as situações, mas sim inúmeros mecanismos 

que devem ser seleccionados no sentido de se encontrar uma solução adequada para 

determinado local. Alguns dos factores que podem afectar esta escolha são o facto de nos 

encontrarmos na cidade ou no campo, numa montanha ou numa planície e na quantidade de 

radiação solar recebida diariamente.  

 

 
Figura 35: Carta Bioclimática de Baruch GIvoni.  

 

A carta bioclimática de Baruch Givoni sintetiza num diagrama psicrométrico o tipo de 

estratégias que deve ser utilizado para cada clima particular. 

 
N estudo efectuado pela INETI, a mancha verde corresponde à zona de conforto humano em 

que a Arquitectura não precisa de cuidados especiais. A área cinzenta corresponde a climas 

tropicais e equatoriais onde o conforto deve ser obtido por processos de ventilação. 

 
Nesta carta, representada na figura 35, registam-se as ocorrências dos estados do ar (em 

termos de temperatura e humidade) verificados no exterior. As diferentes localizações dessas 

ocorrências na carta assumem, geralmente, a forma de uma mancha, sendo essa localização 

indicadora do tipo de clima do local e consequentemente os dois tipos de estratégias mais 

adequadas ao bom desempenho do edifício nesta matéria. 

 
5.9. - Estratégias de aquecimento: (segundo Carta Bioclimática de Baruch Givoni) 

• Restringir as perdas por condução – Zonas H na Carta Bioclimática, correspondendo a 

climas de Inverno agressivo – aplicação de materiais isolantes nos elementos construtivos 

(paredes, coberturas, pavimentos e envidraçados) são exemplos deste tipo de estratégias;  



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

 
 

 85

• Restringir as perdas por infiltração e restringir a ventilação no exterior do edifício – Zonas 

H na Carta Bioclimática, correspondendo a climas de Inverno agressivo – como exemplos 

de aplicação destas estratégias temos a execução de caixilharias de janelas com uma 

vedação eficiente, protecção dos ventos dominantes com vegetação e escolha de uma boa 

localização para o edifício; 

• Promover os Ganhos Solares – Zonas H da Carta Bioclimática, correspondendo a climas 

de Inverno agressivo – temos bons exemplos de aplicações deste tipo de estratégias nos 

sistemas solares passivos para aquecimento. (segundo Hélder Gonçalves) 

 5.10. -  Estratégias de arrefecimento: (segundo Carta Bioclimática de Baruch Givon) 

• Promover a ventilação natural – Zonas V, correspondendo a climas de tipo tropical e 

equatorial, ou temperado de influência marítima – há bons exemplos de aplicação desta 

estratégia nas casas de inércia leve, típicas da Arquitectura Vernácula, das regiões 

tropicais e nos sistemas de arrefecimento por ventilação;  

• Restringir os ganhos solares – Zonas V, EC, AC e M, correspondendo a todos os climas 

que necessitam de arrefecimento;  

• Promover o arrefecimento por evaporação – Zonas EC e M, correspondendo a climas 

temperados secos e climas de regiões desérticas áridas e muito secos – bons exemplos 

destas estratégias em toda a Arquitectura do Médio Oriente;  

• Promover o arrefecimento por radiação – Zonas M, da Carta Bioclimática, 

correspondendo a todos os climas quentes de influência continental de elevadas 

amplitudes térmicas – bons exemplos desta estratégia em toda a Arquitectura do Médio 

Oriente e também no Sul da Europa particularmente em Portugal (Alentejo e Algarve). 

• A zona N corresponde à zona (Neutra) de conforto para o ser humano onde a Arquitectura 

não necessita de cuidados especiais, apenas sendo requerido que não se cometam certos 

erros graves. (segundo Hélder Gonçalves) 

• Nas zonas AC não é possível atingir estados de conforto térmico sem recurso à utilização 

de meios mecânicos não passivos. (segundo Hélder Gonçalves) 
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Figura 36:  Estratégia Bioclimática 

 
5.11. - Sistemas de Aquecimento e Arrefecimento Passivo  

 
O desenho solar passivo poderá começar por uma criteriosa escolha da implantação e da 

orientação do edifício. Depois, durante o estudo da forma, poderão ser concebidas soluções 

que promovam uma melhor adaptação ao clima que outras. Também na escolha dos materiais 

a utilizar e nas soluções construtivas da envolvente poderão existir inúmeras questões, como 

por exemplo a da massa térmica para o armazenamento e distribuição de calor; o 

dimensionamento adequado dos vãos envidraçados e, desta forma promover o controle da 

incidência de radiação solar, circulação de ar, e ainda promover o arrefecimento do ar sempre 

que seja benéfico para um bom desempenho energético do edifício.  

 
Ao falarmos de Sistemas Solares Passivos pretende-se identificar certos dispositivos 

construtivos bem concretos e definidos cujo desempenho térmico é conhecido. 

A energia solar pode ser aproveitada nos edifícios de diversas formas, fazendo-se 

normalmente a distinção entre sistemas passivos e sistemas activos. A classificação destes 

sistemas é representada no organograma da figura 37.  
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Figura 37: Classificação do sistema energético bioclimático nos edifícios, em função dos tipos de aproveitamento energético. 

 

Um sistema solar passivo para aquecimento ou arrefecimento pode ser definido como aquele 

em que as trocas de energia térmica se fazem por meios naturais. Esta definição simples 

permite a inclusão de sistemas em que o isolamento, por exemplo, é movido manualmente ou 

através de mecanismos, eléctricos ou manuais, uma ou duas vezes ao dia. 

  
Uma classificação dos sistemas pode ser feita segundo as estações a que se destinam (de 

Inverno ou estação Aquecimento e de Verão ou estação de Arrefecimento). Assim teremos:              

•    Ganho Directo;  
 
• Ganho Indirecto ou desfasado; 

- Paredes de Trombe (ventilada e não ventilada) 

- Colunas de água  

• Ganho Isolado;  

- Espaço Estufa  

- Colector de Ar. 
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- Ventilação natural; 
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- Ventilação induzida; 
 
- Chaminé solar; 
 
- Torre de vento. 
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Estes sistemas podem ser utilizados por si só ou combinados, aproveitando a conjugação das 

suas vantagens, suprindo também algumas das suas desvantagens específicas. Uma solução 

que serve de exemplo é a de combinar um sistema de ganhos indirectos (parede Trombe) com 

janelas convencionais e ganhos directos para as horas do dia (o que permite igualmente a 

entrada de luz natural, arrefecimento por ventilação natural no Verão e eventual acesso ou 

vistas ao exterior). 

 
5.12. - Ganho Solar Directo 
 
O mais simples tipo de sistema solar passivo é o ganho directo. Por essa razão é o sistema 

mais utilizado, ainda que na maior parte das vezes de uma forma empírica e não intencional. 

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

radiação directa, a forma de radiação mais intensa, ou por radiação difusa, sendo no fundo a 

radiação que foi difundida em todas as direcções pelas moléculas de ar e por partículas que 

compõem a atmosfera, ou ainda por radiação reflectida por outras superfícies. Num dia de céu 

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

sendo a percentagem de radiação difusa baixa. No entanto, num dia com nuvens, a radiação 

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

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

energia solar. Pode consistir somente numa habitação com janelas orientadas a Sul 

conseguindo, no Inverno, um ganho solar considerável, e no Verão, em virtude da posição 

mais elevada do Sol, na sua trajectória, e eventualmente até de um sombreamento sobre a 

janela, impedir o sobreaquecimento da habitação. 

 
Numa habitação, desde que cada compartimento útil disponha dum envidraçado, pode 

funcionar como um sistema de ganho directo. As pré-condições para um funcionamento 

eficiente são: 

 
• a correcta orientação da janela, preferencialmente a Sul, para evitar que as perdas superem 

os ganhos no Inverno; 

 
• a área transparente da janela em harmonia com a capacidade de armazenamento térmico; 

 
• o uso de dispositivos de sombreamento, como forma de prevenir o sobreaquecimento no 

Verão; 
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• a redução das perdas de calor, com a aplicação de isolamento térmico eficiente dos 

elementos opacos, isolamento nocturno móvel e posicionamento de zonas tampão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Esquema de ganhos directos.  
 
 

As características básicas dos edifícios que utilizam o ganho directo são: uma área de 

captação a Sul, com os espaços a aquecer directamente expostos à radiação solar e os 

paramentos interiores (paredes, lajes de tecto e piso) utilizados como armazenamento de 

calor. A redistribuição do calor armazenado realiza-se por radiação (em comprimento de onda 

infravermelha) e convecção natural, regulada principalmente pela posição da massa térmica 

relativamente aos espaços habitáveis. As perdas de calor para o exterior reduzem-se através 

da utilização de vidros duplos de baixa emissividade e/ou isolando os vidros durante a noite 

ou em dias encobertos com sistemas de oclusão de boa capacidade de isolamento, sendo os 

mais comuns na construção portuguesa os estores de PVC exteriores e as portadas de madeira 

interiores ou exteriores. 

 
5.12.1. – Vantagens de ganhos Solares Directos: 

 
• O sistema de ganho directo é o de maior rendimento energético pois a energia utilizada 

por metro quadrado é máxima; 

 
• É um dos sistemas construtivamente mais baratos já que os materiais e sistemas 

construtivos utilizados podem ser os comuns, mesmo sem necessidade de recorrer a massa 

térmica adicional (já que esta está uniformemente distribuída no interior); 

 
• A superfície vidrada de captação produz iluminação dos espaços interiores e permite a 

visibilidade para o exterior. (se for utilizado vidro ou material translúcido); 

 
• O princípio de funcionamento do sistema é simples, excepto na determinação da oscilação 

de temperatura dentro do edifício; 
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• O sistema permite grande flexibilidade na concepção arquitectónica. Apenas é necessário 

ter algum bom senso, bastando seguir as recomendações do RCCTE em termos de massa 

térmica, orientação e área de envidraçados, dispositivos de sombreamento e coeficientes U 

recomendados. 

 
5.12.2. - Desvantagens/Inconvenientes ganhos Solar Directo: 

 
• A radiação directa pode provocar assimetrias na temperatura radiante, provocando 

desconforto durante as horas de maior incidência do Sol (precisamente no Inverno quando 

os ganhos são necessários, especialmente nas fachadas orientadas a Sul); 

 
• Pelas razões referidas anteriormente, corre-se o risco de que o sistema, ainda que esteja 

bem dimensionado, não se torne realmente efectivo quando a habitação está ocupada nos 

períodos de Inverno, já que a tendência dos seus ocupantes será de fechar os sistemas de 

oclusão e assim impedir os ganhos; 

 
• A radiação solar directa pode provocar degradação e descoloração dos materiais 

localizados no interior; 

 
• As grandes superfícies de envidraçado podem provocar falta de privacidade e iluminação 

excessiva; 

 
• Necessidade de orientação solar favorável (Sul) para os envidraçados do sistema; 

 
• Deve prever-se a quantidade de massa de armazenamento térmico do edifício para evitar 

sobreaquecimento que provoque desconforto. 

 
O aquecimento através do sistema de clarabóia, uma superfície envidraçada ou em plástico 

transparente ou translúcido, horizontal, em forma poliédrica, cónica ou semi-esférica (neste 

caso geralmente em policarbonato), colocada sobre coberturas planas ou pouco inclinadas e 

neste último caso acompanhando ou não a inclinação da cobertura é um sistema mais 

vocacionado para a iluminação natural; como exemplo temos a construção do Centro da 

Biomassa para a Energia (Miranda do Corvo) tendo sido construídos lumiductos na cobertura 

do átrio principal havendo uma entrada de maior luminosidade e ainda a possibilidade de 

ganhos e ventilação natural. Estes dispositivos têm duas posições de funcionamento, 

conforme seja Verão ou Inverno. (Figura 41). Pode resultar mais eficiente sob o ponto de vista 

de ganhos solares térmicos se se utilizar em conjunto com um elemento reflector, para 
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Posição de Inverno 
       Dezembro 

Posição de Verão 
  Abril  - Agosto 

incrementar os ganhos solares no Inverno, conforme se pode ver na figura 42. Também se 

poderá sombrear no Verão, para evitar ganhos solares excessivos. A clarabóia em plano 

horizontal sem reflector e sombreador incorporado é um mau sistema de captação de energia 

solar térmica, especificamente no clima português, já que não perde ganhos de Inverno, mas 

no entanto ocasiona ganhos excessivos no Verão. 

 

 

 

 

      Norte                                 Sul             Norte                           Sul                        

 

 

 

                             
Figura 39: Pormenor de uma clarabóia de Verão e de Inverno.                          Figura 40: clarabóia.                                                            

 

5.13. – Ganhos Solares Indirectos 
 

Nos sistemas de ganhos solares indirectos, a radiação solar incide sobre uma massa térmica 

colocada entre o Sol e o espaço a aquecer. A radiação absorvida pela massa transforma-se em 

energia térmica e é transferida para o interior do edifício.  

 

Segundo The Energie Research Group31 , School of Architecture. University CoIlege Dublin, 

"Energie in Architecture-The European Passive Solar Handbook", Batsford Umited, Londres, 

1994, “a Arquitectura Solar Passiva tem utilizado esta potencialidade da envolvente vertical 

opaca para desenvolver, sistemas de ganho indirecto de massa térmica, paredes de Trombe-

Michel e paredes de recolha energética numa massa de água”.  

 

5.13.1. – Paredes de Trombe não ventilada. 
 
Considera-se uma parede de Trombe não ventilada, toda aquela que tem o armazenamento 

térmico sem aberturas de termocirculação. Em geral o seu rendimento é menor que o de uma 

parede Trombe ventilada porque ainda que a temperatura do ar entre o vidro e a parede de 

armazenamento seja muito superior, a distribuição do calor para o interior é menos uniforme. 

(temos uma parede com uma transmissão de calor radiante muito elevada e as restantes 

superfícies frias). 

                                                 
31- The Energie Research Group , School of Architecture. University CoIlege Dublin, "Energie in Architecture-The  European Passive Solar 
Handbook", Batsford Umited, Londres, 1994  Tratada e trabalhada em AutCad 
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Para que a transmissão de calor radiante seja perfeita, a face exterior da parede deverá ser de 

cor escura e geralmente orientada a Sul, sendo tapada com um vidro ou outro material 

transparente ou translúcido afastado entre 5 e 20cm, para evitar a perda da radiação térmica 

que vai sendo ganha pela exposição solar durante o dia e potenciar o efeito de estufa (Figuras 

41 e 42). Devido às altas temperaturas, desenvolve-se um fluxo de calor por condução através 

da parede, até ao interior e, ao mesmo tempo, as perdas do interior vão sendo reduzidas. A 

parede é geralmente composta por materiais densos como a pedra, o betão, a terra 

compactada, o tijolo ou outro material com boa capacidade de armazenamento térmico, 

devendo ser no caso da habitação, calculada de modo a que o calor por ela acumulado durante 

o dia seja libertado durante a noite, (figura 43)  

 
 
 
 

 

 

          

            Exterior                        interior 

 
Figura 41: Esquema de configuração solar passiva  Parede de Trombe                         Figura 42: Casa de Nafarros: fachada com parede  
                  não ventilada durante o dia.                                                                                            de Trombe não ventilada. 

 

 

 

 

 

 

              Exterior                        interior 

 

Figura 43: Esquema de configuração solar passiva  Parede de Trombe                                Figura 44: Parede de Trombe não ventilada.          
não ventilada durante a noite.                                                                                                                                                       

 
 

Nos sistemas a massa térmica é interposta entre a superfície de ganho e o espaço a aquecer. A 

massa térmica absorve a energia solar nela incidente sendo, posteriormente, transferida para o 

espaço. Verifica-se um desfasamento da onda de calor transmitida para o espaço e o ciclo da 

radiação solar. Os espaços onde estes sistemas se encontram integrados apresentam 

temperaturas mais elevadas no final da tarde e início da noite. Existem diversos sistemas de 

ganho indirecto. 
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As paredes poderão apresentar a superfície exterior pintada a negro e entre elas e o exterior 

interpõem-se, de preferência, um vidro duplo. A selecção do material, para o armazenamento 

térmico, deverá ser feita em função da capacidade térmica e da emissividade, a fim de se obter 

o desfasamento pretendido da onda de calor. Estes sistemas poderão ainda incluir aberturas na 

parte superior e na parte inferior da parede e permitir que o ar circule, por convecção, entre o 

espaço compreendido entre o vidro e a parede e o espaço a aquecer. A existência das aberturas 

permitirá que o aumento da temperatura nos espaços adjacentes às paredes se verifique muito 

mais rapidamente. 

 
Segundo The Energie Research Group , School of Architecture. University CoIlege Dublin,” 

este sistema é adoptado a uma orientação a sul, a mais favorável do ponto de vista da 

distribuição ao longo do ano da radiação solar directa incidente. Para o clima de Lisboa o 

sombreamento adicional é recomendado porque a radiação solar directa mesmo de verão, 

pode ser excessivo, podendo ser observado na introdução ao clima de Lisboa.  

A eficiência deste sistema é limitado mas pode ser melhorado com o percurso dos novos 

isolamentos térmicos transparentes.   

 

5.13.2. – Paredes de Trombe ventiladas. 
 
As paredes de Trombe ventiladas, figura 45, são sistemas compostos por um vão devidamente 

orientado, onde se coloca interiormente uma parede maciça de espessura variável entre os 10 

e os 30 cm de espessura. A superfície exterior da parede é geralmente pintada de cor escura, 

aumentando assim a captação da radiação solar incidente. Cria-se assim um sistema, no qual 

predomina o efeito de estufa, atingindo-se temperaturas muito elevadas (30-60ºC) no espaço 

entre o vidro e a parede de armazenamento. Esta energia incidente pode ser transferida de 

imediato para o interior do espaço a aquecer por intermédio da ventilação natural através dos 

orifícios existentes na parede. Se tal for a utilização pretendida, o espaço será aquecido por 

uma corrente de convecção natural entre o espaço interior e o espaço “estufa”. No entanto, 

desta forma, a maior parte da energia incidente é transferida e utilizada directamente, 

reduzindo a energia acumulada na parede. É este o funcionamento da denominada Parede de 

Trombe, sendo que variações têm sido introduzidas pelos arquitectos neste modo de 

funcionamento, tais como os materiais utilizados (figura 49 e 50 - Casa Schafer com parede 

em pedra), na sua localização e dimensão. Outra estratégia possível com este tipo de sistema é 

o de poder ser utilizado na meia estação (Primavera ou Outono) para pré-aquecimento do ar 

exterior, necessitando para isso de um orifício entre o exterior e o espaço “estufa”. 
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O funcionamento correcto do sistema é muito importante. Se forem abertos os orifícios de 

ventilação durante as noites de Inverno, o calor do compartimento irá ser transportado pelo ar 

através do espaço em vão e irá condensar-se nos envidraçados e na superfície da parede. A 

abertura inferior permite a entrada do ar frio que, ao aquecer na caixa-de-ar existente entre o 

vidro e a parede, diminui de densidade e sobe até sair pela abertura superior da parede, 

aquecendo assim o espaço interior através de um sistema de circulação do ar interior, como se 

pode ver na figura 45. A convecção de ar na parede Trombe permite o aquecimento durante o 

dia e o calor transmitido por radiação pela parede deverá fornecer o aquecimento durante a 

noite. A eficiência do sistema pode ser melhorada com o uso de dispositivos de isolamento 

nocturnos. O funcionamento faz-se de acordo com a seguinte sequência: 

 
• Inverno, dia: os orifícios de ventilação apenas deverão ser abertos, quando a temperatura 

no espaço de ar exceda a temperatura do compartimento e seja necessário o aquecimento. 

(figura 45). O dispositivo móvel deverá estar aberto; 

 
 

 

 

 

 

                      Exterior                        interior 

 

Figura 45: Esquema de configuração solar passiva  Parede de Trombe ventilada  de Inverno. de dia. 

 
 
• Inverno, noite: para reduzir as perdas de calor, o eventual dispositivo de oclusão nocturno 

deverá estar fechado, bem como os orifícios de ventilação (como na parede de Trombe da 

figura 46).             

 

 

 

 

 

              Exterior                        interior 

 

Figura 46: Esquema de configuração solar passiva  Parede de Trombe ventilada de inverno a noite. 
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• Verão, dia: os orifícios de ventilação devem estar fechados e deverá ser previsto o 

sombreamento do sistema ou persianas no exterior;  

 

• Verão, noite: para facilitar o arrefecimento da parede, devem ser abertos os orifícios de 

ventilação exteriores. (figura 47)  

 

 

 

 

 

                   

                  Exterior                        interior 

 

Figura 47: Esquema de configuração solar passiva  Parede de Trombe ventilada . 

 

 

 

 

 

 

                   Exterior                        interior 

 

Figura 48: Esquema de configuração solar passiva Parede de Trombe ventilada . 

 
No sistema de parede de Trombe, no Verão, para que o efeito de Estufa, durante a noite, não 

seja sentido, as aberturas serão maiores do exterior para o interior para que o ar ambiente 

arrefeça; durante o dia a abertura superior interna e a inferior externa devem manter-se 

fechadas de forma a que o calor não aqueça a parede (ganhos por convecção). O caudal de ar 

quente regula-se por persianas móveis situadas nas aberturas de termocirculação. Os orifícios 

devem dispor de redes mosqueteiras para prevenir a entrada de insectos, bem como dispor de 

uma válvula (geralmente uma lâmina de polietileno) nas aberturas superiores para evitar que a 

parede de Trombe inverta o sentido de circulação do fluxo de ar durante a noite, arrefecendo 

assim, o espaço interior. Tal como na parede acumuladora, o rendimento da parede de Trombe 

pode ser incrementado, consideravelmente, isolando o vidro exterior durante a noite. Durante 

o Verão, a Parede Trombe pode ser aproveitada como bomba de ar quente, favorecendo a 

ventilação do edifício, fechando a abertura superior na parede e abrindo uma abertura superior 
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no vidro exterior. O ar quente do interior do edifício é absorvido pela baixa pressão criada na 

caixa-de-ar e são praticadas aberturas na parede Norte para entrada de ar mais frio.  

 

 Todos os sistemas deverão incluir dispositivos movíveis de sombreamento de forma a 

desactivá-los e assim permitirem controlar as temperaturas interiores, evitando-se condições 

de sobreaquecimento.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Casa Shäffer, Porto Santo (Com Paredes de                                    Figura 50: Pormenor da Casa Shäffer, Porto Santo  Trombe            
Trombe    ( Arqº. Günther Ludewig ).                                                              (Arqº. Günther Ludewig).                                                                                                                    

 

A casa Schãfer do Arquitecto Günter Ludwig, no Porto Santo, é um exemplo de como é 

possível realizar uma Arquitectura de qualidade, recorrendo a materiais tradicionais e 

implementar tecnologias passivas de ganho directo e indirecto de uma forma perfeitamente 

integrada na própria arquitectura e na paisagem.  

 
As estratégias bioclimáticas adoptadas foram claramente importantes desde o início da 

concepção, mas não se sobrepuseram à arquitectura da casa. 

 
Esquema de funcionamento da Parede de Trombe Inverno /Outono e Primavera/Verão, da 

casa Schãfer figura 51, 52 e 53. 

                 Inverno                                    Outono / Primavera                               Verão 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51, 52, 53: Esquema de funcionamento de uma parede de trombe 
 
 

A envolvente vertical opaca é constituída por alvenaria de pedra à vista, conjugada com os 

sistemas de ganho indirecto da fachada Sul.(ver figuras 51, 52 e 53) 
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O condomínio Quinta Verde em Nafarros, da Arquitecta Lívia Tirone, faz igualmente uso de 

sistemas de ganho directo e indirecto orientados a Sul, e recorre a isolamento térmico pelo 

exterior, o que confere à envolvente vertical opaca níveis de isolamento elevados. (Ver 

capitulo VI) 

 
No entanto, do ponto de vista da integração arquitectónica, os sistemas de ganho indirecto 

surgem na composição da fachada numa situação de evidência que pode ser considerada 

excessiva e a qualidade da arquitectura poderá ser posta em causa. A preocupação com a 

aplicação de estratégias passivas tirando o máximo partido da radiação solar disponível, da 

inércia térmica da própria casa, está bem expressa na forma como esta se abre a Sul e se fecha 

nas outras orientações. 

 
5.13.3.. - Colunas de água 

 
A parede de água é o elemento de armazenamento térmico. Para isso deverá ser contida em 

recipientes estanques de cor escura ou selectiva para absorver o máximo de radiação solar. A 

sua capacidade de armazenamento de calor é dez vezes mais elevada do que as paredes de 

alvenaria de tijolo furado e cinco vezes superior, por exemplo, à do betão, devido ao seu 

elevado calor específico. Para armazenar a mesma quantidade de energia é necessário apenas 

1/5 da massa de água relativamente ao betão. Devido ao elevado calor específico e 

condutibilidade da água incrementada pelos fluxos convectivos, existe uma diferença 

fundamental entre o funcionamento de uma parede de água e de uma parede de Trombe. Na 

parede de Trombe existe um grande desfasamento temporal entre a absorção da energia e a 

sua absorção pelo ambiente. No caso da parede de água, não isolada, a transferência de calor é 

muito rápida, o que requer um controle adicional da distribuição de calor no interior do 

espaço a aquecer. Este controle pode fazer-se isolando a armazenagem de calor durante o dia 

e retirando este isolamento à noite. Este efeito também se pode conseguir pelas características 

dos contentores utilizados, nomeadamente a sua espessura e dimensões. Assim, os pequenos 

depósitos têm, para um volume de água total igual, uma superfície de troca com o ambiente 

maior que os grandes depósitos e portanto uma libertação de calor mais rápida. Por todos 

estes factos não existe uma espessura óptima para uma parede de água, já que não se pode 

concluir que a uma maior espessura, corresponda um melhor rendimento. No entanto, a partir 

dos 15cm de espessura, o incremento da eficácia não é significativo comparado com o 

sobrecusto e a perda de espaço habitável que implica. Para prevenir que a água gele e se 

desenvolvam fungos, deverá ser acrescentada à água propilo-glicol, bem como óleos especiais 

para evitar a corrosão dos recipientes (quando metálicos). Por outro lado, para permitir a 



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

 
 

 98

dilatação da água ao aquecer, os recipientes não deverão ser totalmente cheios, para que 10% 

do seu volume total fique vazio. Existem já algumas soluções translúcidas, utilizando tubos 

transparentes de poliéster que, uma vez cheios de água têm uma refracção à luz do sol de 

cerca de 20% (Mitjá). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Figura 54: Colunas de água (Casa Termicamente Optimizada, Porto) 
                  

Os sistemas de paredes de água apresentam o inconveniente do possível perigo de derrame da 

água depositada e também do ruído ocasionado pela água ao dilatar sobre as paredes dos 

depósitos. 

 

5.1.3.4. – Desvantagens dos ganhos Solares Indirectos: 

 

• Os sistemas de ganho indirecto proporcionam calor durante o dia, por convecção de ar 

quente, e também durante a noite, normalmente quando é mais necessário, por radiação da 

energia armazenada na massa térmica;  

• Permitem um controle mais rigoroso sobre a quantidade de calor cedida ao ambiente 

interior do que no caso do ganho directo, pelo que a oscilação da temperatura interior é 

normalmente menor; 

 
• Podem actuar como aquecedores no Inverno e refrigeradores no Verão. 

 
Podemos dizer que existem inconvenientes no sistema de ganhos solares indirectos, para que 

todas as paredes de armazenamento térmico estejam obrigatoriamente com orientação a Sul. 
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                                        Clarabóia 

                                                                                                

                                                                            
                                                                      Paredes de Trombe                                                                          

 

                                                                                        Coluna de água 

 

 

Figura 55: Corte vertical da Casa Termicamente Optimizada, Porto. 

 

5.14. – Sistema de ganhos Isolados 

 
No sistema de ganho isolado a captação dos ganhos solares e o armazenamento dos mesmos 

não se encontram nas áreas ocupadas dos edifícios, pelo que operam independentemente do 

edifício. Os espaços estufa são exemplos deste sistema e utilizam a combinação dos efeitos de 

ganho directo e indirecto.  

        

A energia solar é transmitida ao espaço adjacente à estufa por condução através da parede de 

armazenamento que os separa e ainda por convecção no caso de existirem orifícios que 

permitam a circulação de ar. 

 
Os colectores a ar são constituídos por uma superfície de vidro e uma absorção sem qualquer 

capacidade de armazenamento térmico e, exemplificam outro sistema de ganho isolado. 

Funcionam em termo sifão e permitem ventilar os espaços interiores adjacentes ao longo de 

todo o ano. 

 
Nos sistemas de ganho isolado, a captação dos ganhos solares e o armazenamento da energia 

não se encontram nas áreas ocupadas dos edifícios, pelo que operam independentemente do 

edifício. Os espaços de estufa são exemplos deste sistema e utilizam a combinação dos efeitos 

de ganho directo e indirecto A energia solar é transmitida ao espaço adjacente à estufa por 

condução através da parede de armazenamento que os separa e ainda por convecção, no caso 

de existirem orifícios que permitem a circulação de ar. 
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5.14.1. – Sistema de Efeitos de Estufa 

 
No sistema de efeito de estufa, a captação dos ganhos solares e o armazenamento da energia 

captada não se encontram nas áreas ocupadas dos edifícios, pelo que operam 

independentemente do edifício. Os espaços estufa são exemplos deste sistema e utilizam a 

combinação dos efeitos de ganho directo e indirecto A energia solar é transmitida ao espaço 

adjacente à estufa por condução através da parede de armazenamento que os separa e ainda 

por convecção, no caso de existirem orifícios que permitam a circulação de ar. 

 

 

 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 56 : Vale Rosal Arqº. Fausto Fausto Simões Charneca da Caparica 1986.                          Figura 57:  Espaço  de efeito estufa. 

 

O primeiro requisito para a introdução de uma estufa numa habitação é dispor de um espaço 

orientado a Sul. As superfícies vidradas a Este/Oeste e a cobertura deverão ser reduzidas ao 

mínimo, ou ser um mesmo opacas, já que proporcionam pouco calor no Inverno e produzem 

problemas de sobreaquecimento no Verão e nas estações intermédias. 

 
Quando a área de envidraçado da estufa é pequena em comparação com a área útil do edifício, 

não se torna necessária massa térmica, sendo o ar quente introduzido na habitação através de 

aberturas ou por ventilação forçada. Quando a proporção da superfície de vidro captador em 

relação à área útil da habitação for de 1/6 ou mais, deverá ser incluída massa térmica para 

reduzir as flutuações de temperatura na estufa. Uma parede de separação habitação/estufa de 

20 a 30cm de material pesado, um pavimento de estufa de 10 a 15cm de betão ou bidões de 

água poderão ser utilizados para este fim. 

 
Um outro aspecto é o isolamento da estufa durante a noite. Deverá ser isolada tanto a 

superfície vidrada (com um estore que proporcione algum isolamento térmico nocturno) como 

as paredes e vãos de separação entre a estufa e a habitação. 
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A estufa aplicada enquanto sistema de ganho directo tem alguns conceitos e princípios de 

funcionamento comuns aos de uma estufa agrícola, já que em ambos os casos se pretende a 

criação de um microclima, onde a temperatura seja incrementada por influência da radiação 

solar, sendo o mecanismo que ocasiona este incremento o efeito de estufa. 

 
Vários aspectos são importantes na concepção de estufas, dos quais se destacam: 

 
• A orientação, da qual depende, em grande medida, a eficácia da captação de energia solar 

por parte da estufa. A orientação a Sul é sempre a óptima para a estufa adossada, já que neste 

caso o importante é o incremento dos ganhos na estação fria; 

 
• O tipo de estrutura depende do material utilizado pois a estrutura do caixilho vai influenciar 

o factor de obstrução do sistema, pelo que se torna importante optimizá-lo, para além do 

aspecto económico; 

 

5.14.2. – O sistema de colector a ar 
 

O sistema de colector a ar é constituído por uma superfície de vidro e uma outra absorsora 

sem qualquer capacidade de armazenamento térmico. Funciona como termosifão e permite 

ventilar os espaços interiores adjacentes ao longo de todo o ano. 

 
Corresponde a um sistema que permite aquecer o ar exterior a insuflar no interior do edifício 

numa situação de Inverno, utilizando para tal um dispositivo de captação solar. Este 

dispositivo, tal como descrito, permite que toda a radiação absorvida seja transmitida 

directamente ao ar de insuflação (ver esquema de Inverno). No verão o sistema permite a 

extracção do ar interior, a Escola do Crato com os seus colectores sendo um exemplo da 

aplicação deste tipo de sistemas. 

        Verão                                                                                                     Inverno                                                                         
 

 

 

 

 

 

Interior               Exterior                                                             Interior                     Exterior 

 

 
Figura 58: Colector de ar no Inverno exterior  interior.                                                        Figura 59: Colector de ar no Verão exterior interior.           
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                                                  Figura 61: Plano de colector a ar, integrado entre dois vãos                     
                                                                   Situação que é repetida  ao longo da fachada sul. 

 

 

 
                                                                                                                 

  Figura 60: Pormenor de funcionamento do  
                   Colector de ar no período de Verão.  
                       
 
                                     

No Inverno o ar é aquecido e insuflado no espaço adjacente por ventilação natural, permitindo 

assim o aquecimento directo do espaço e, no período de Verão, facilita a extracção do calor 

do interior para o exterior, sempre que seja desejável. 

 

No sistema de ganho isolado a captação dos ganhos solares e o armazenamento dos mesmos 

não se encontram nas áreas ocupadas dos edifícios, pelo que operam independentemente do 

edifício. Os espaços estufa são exemplos deste sistema e utilizam a combinação dos efeitos de 

ganho directo e indirecto. 

 
A energia solar é transmitida ao espaço adjacente à estufa por condução através da parede de 

armazenamento que os separa e ainda por convecção no caso de existirem orifícios que 

permitam a circulação de ar. 

 
Os colectores a ar são constituídos por uma superfície de vidro e absorvem sem qualquer 

capacidade de armazenamento térmico representando um outro sistema de ganho isolado. 

Funcionam em termo sifão e permitem ventilar os espaços interiores adjacentes ao longo de 

todo o ano. 

 
 

5.15. - Sistemas de Arrefecimento Directo 

 
Como já foi referido anteriormente, os sistemas passivos de aquecimento permitem durante as 

épocas frias alcançar, total ou parcialmente, condições ambientais de conforto enquanto que 
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nas épocas quentes a utilização de mecanismos passivos de arrefecimento poderão 

desempenhar o mesmo papel. Isto pode servir para uma redução dos gastos energéticos em 

edifícios que disponham de sistemas mecânicos de refrigeração. Podem inclusivamente servir 

para os dispensar totalmente e obter, assim, um ambiente de conforto, em climas com Verões 

poucos quentes.  

 
No sistema de construção bioclimático deve ter-se em atenção as soluções usadas pelo solar 

passivo, de modo a substituir arrefecimentos com recurso a sistemas externos, nomeadamente 

ventoinhas ou ar condicionado. A questão pode até ser colocada da seguinte forma: se a casa 

não aquecer, não pensaríamos em arrefecê-la. Então, o arrefecimento passivo pode diminuir 

consideravelmente a necessidade de um sistema de climatização convencional. A adopção de 

soluções, que conduzam à prevenção e atenuação de ganhos de calor e de estratégias que 

dêem origem a processos de dissipação de calor, traduzir-se-á numa redução das necessidades 

de arrefecimento e na melhoria das condições de conforto térmico. A prevenção ou protecção 

de ganhos de calor poderá ser incluída em todos os tipos de edifícios através de: opções 

arquitectónicas; controlo solar e sombreamento da superfície do edifício; isolamento térmico e 

acabamentos da envolvente; ganhos internos.  

 
A atenuação dos ganhos de calor depende da massa térmica dos edifícios ou seja da 

capacidade que um edifício tem, na sua estrutura, de armazenar calor e dar origem a uma 

diminuição dos valores de pico das cargas de arrefecimento e um desfasamento entre as 

temperaturas exteriores e interiores.  

A aplicação de estratégias que visam a dissipação de calor a que se atribui geralmente a 

designação de arrefecimento passivo ou natural, depende da existência de ambientes propícios 

que actuem como poços de calor e de diferenças, temperaturas que permitam dar origem a 

processos de transferência significativos. 

 
Para que o arrefecimento natural de um edifício seja eficaz tem que se obedecer a critérios 

gerais, segundo a estação quente seja seca ou húmida. Em ambos os casos, no entanto, a 

orientação do edifício com as fachadas principais Sul/Norte permite favorecer a ventilação 

natural, devido ao aquecimento térmico provocado pelo Sol entre as zonas Sul e Norte do 

edifício. Em ambas as zonas é também necessário isolar a cobertura, não esquecendo que no 

Verão é a superfície que recebe a maior quantidade de radiação solar. 

 
Este sistema de arrefecimento adopta diferentes tecnologias tais como nos tipos de sistemas 

passivos de aquecimento. Podem classificar-se em três grupos:  
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1º Arrefecimento Directo 

     - Ventilação natural;  

 

 

 

 

 

     - Protecção Solar  

     - Construções enterradas 

     - Arrefecimento por evaporação de água 

2º Arrefecimento Indirecto 

     - A radiação 

     - A ventilação nocturna 

3º Arrefecimento pelo Solo 

 
5.15.1. - Ventilação natural 

 
Na ventilação natural a circulação de ar contribui para a diminuição da temperatura interior e, 

ainda, para a remoção do calor sensível armazenado na massa térmica. Tem também 

implicações em termos de conforto térmico ao provocar perdas de calor por convecção e 

evaporação nos ocupantes.  

 
5.15.2. - Ventilação Cruzada 

 
Na ventilação cruzada o sistema consiste em favorecer o movimento de ar de um espaço ou e 

de uma sucessão de espaços associados, mediante a colocação de aberturas em fachadas 

opostas como se pode ver na figura 62. Este sistema é aconselhável em climas quentes e em 

climas temperados, para arrefecimento nocturno no Verão. As aberturas devem situar-se em 

fachadas que estejam em comunicação com espaços exteriores que possuam condições de 

radiação ou de exposição ao vento com características muito diferentes. Os valores típicos 

gerados por ventilação cruzada, situam-se na ordem das 8 a 20 renovações por hora, em 

presença de um vento fraco no exterior. 

 

 

 

 

Ventilação Cruzada 

Ventilação induzida 

Chaminé ou câmara solar 

Arrefecimento Evaporativo (por sistema de água) 
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Figura 62: Ventilação Transversal, trabalhada e tratada. 

 

5.15.3. - Ventilação Induzida 

 

A ventilação induzida (por estratificação) é sempre feita quando o ar nos edifícios podem 

produzir ventilação e não existe deslocação do ar exterior. Devemos ter em atenção a 

colocação de aberturas ao nível mais baixo da fachada norte do edifício. Este sistema também 

pode ser chamado de efeito chaminé. Para que funcione correctamente deve existir uma 

diferença de temperatura entre o sistema que está na parte mais alta do espaço habitado e o ar 

exterior conforme exemplo na figura 63. 

 

 

 

 

 

                  
 
 
Figura 63: Ventilação Induzida, trabalhada e trabalhada. 

 
5.15.4. – Câmara ou Chaminé solar 

 
Para estes sistemas, o espaço a condicionar tem de possuir na cobertura, uma câmara com um 

captador de cor escura e protegido por um telhado de vidro. Assim, o ar dentro da câmara é 

aquecido, diminuindo a sua densidade e produzindo um efeito de sucção nas aberturas 

inferiores que estão em contacto com o ambiente interior. Devemos orientá-lo sempre para a 

máxima intensidade da radiação solar (Sul, Este ou Oeste, de acordo com o horário de 

utilização previsto). Como vantagens destes sistemas, temos o facto de se poderem combinar 

facilmente com outros de tratamento de ar, assim como o de terem um maior rendimento 

quando a intensidade da radiação for maior, ou seja, sempre que o sistema seja necessário. 
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Figura 64: Pormenor de funcionamento de uma “Chaminé Solar 
                 (Casa Shäffer, Porto Santo). 

 
5.15.5. - Arrefecimento Evaporativo (água) 

 
Esta estratégia baseia-se na diminuição de temperatura associada à mudança de fase da água 

do estado líquido ao estado de vapor. Quando o decréscimo é acompanhado de um aumento 

do conteúdo do vapor de água trata-se de um arrefecimento evaporativo directo. Neste caso, o 

ar exterior é arrefecido por evaporação da água, antes de entrar no edifício. 

 
A água, na sua mudança de líquido a vapor, necessita de absorver calor sensível, dando 

origem a uma diminuição da temperatura (do termómetro seco). Este arrefecimento pode ser 

directo, se se verificar um aumento do conteúdo do vapor de água. Neste caso, o ar exterior é 

arrefecido por evaporação da água, antes de entrar no edifício. Se a evaporação tiver lugar 

num elemento do edifício (parede, por ex.), provocando uma diminuição da temperatura da 

superfície desse elemento e do ar adjacente, sem que se verifique um aumento da humidade 

do ar, estamos perante um arrefecimento evaporativo indirecto. 

 

As técnicas passivas directas incluem o recurso à vegetação para promover a 

evapotranspiração, fontes, piscinas e lagos artificiais. Existe ainda um outro processo de 

arrefecimento evaporativo directo que consiste na injecção de água sob a forma de gotas para 

que o ar exterior seja arrefecido antes de entrar no edifício.  

Para que o resultado seja mais eficaz é necessário a existência de um lençol de água num 

espaço quente e seco pois esta evapora-se incrementando a humidade do ar. Neste processo a 

água absorve energia em forma de calor latente sem incrementar a sua temperatura. Assim, 

produz-se um efeito de refrigeração e de humidificação do ambiente. Os factores mais 

importantes que propiciam a evaporação da água são a presença de uma boa superfície de 

contacto entre o ar e a água e o estado de agitação desta. Por este motivo, torna-se uma boa 

solução a instalação de fontes e correntes de água que incrementem a turbulência e a 
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superfície de evaporação. Um outro factor a considerar é a incidência do vento que favorece, 

consideravelmente, a evaporação. Um procedimento já referido, para manter o edifício fresco, 

é utilizar uma cobertura com água. Deste modo, a evaporação refresca a superfície do tecto 

favorecendo a absorção do calor procedente do interior do edifício. Outra forma de conseguir 

arrefecimento por evaporação é a de criar uma fachada em que a água escorra de preferência 

sobre uma rede que deixe a corrente de ar atravessar e, dessa forma, incrementar a 

evaporação. 

Quando se promove o arrefecimento através da evaporação nas superfícies exteriores expostas 

à radiação solar ou ao ar quente do interior, está-se em presença de um arrefecimento 

evaporativo indirecto, assim designado por se contribuir para uma diminuição da temperatura 

do ar interior sem o aumento do conteúdo de vapor de água. 

         

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

Figura 65:  Arrefecimento evaporativo32 Imagem  trabalhada  e tratada.   

 

5.16. – Protecção solar 

 
Os ganhos solares através das janelas podem ser significativos. A necessidade de 

sombreamento poderá ser reduzida se se proporcionar protecção, de forma sensata, nas áreas 

envidraçadas, conforme a orientação e localização geográfica. Quando há excessiva radiação 

solar nos períodos de dia, no Verão, a forma mais eficaz de reduzir os ganhos de calor será 

evitar ou bloquear a radiação solar. Os estores exteriores são a solução ideal para a protecção 

e sombreamento das fachadas reflectindo até 80% dos raios solares. A orientação das lamelas 

permite a regulação da luminosidade a qualquer altura do dia. O sombreamento praticamente 

em todos os climas (com excepção dos muito frios) é sempre um factor essencial para um 

bom comportamento térmico destas fachadas. O seu desenho e características devem obedecer 

a certas regras, nomeadamente ter em conta as diferentes alturas e azimutes do sol, durante o 

                                                 
32

- Esta estratégia baseia-se na diminuição de temperatura associada à mudança de fase da água do estado líquido ao estado de vapor. 
Quando o decréscimo é acompanhado de um aumento do conteúdo do vapor de água, trata-se de um arrefecimento evaporativo directo. Neste 
caso, o ar exterior é arrefecido por evaporação da água, antes de entrar no edifício. 
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ano, pela análise das respectivas cartas solares. O sombreamento pode ser feito por elementos 

naturais: através de vegetação que poderá ser de folha caduca e desta forma permitir a 

passagem dos raios solares no Inverno ou através da posição relativamente ao relevo 

geográfico. Pode também ser feito pela concepção arquitectónica através da diferente 

orientação dos vãos, pela posição relativa a outras construções e pela própria volumetria e 

forma da construção. Podem também ser utilizados elementos construtivos e acessórios tais 

como palas (metálicas, de betão armado ou de pedra), estores manobráveis com a vantagem 

adicional do baixo peso e custo, sendo possível obter vários graus de transparência e 

regulação do fluxo solar com maiores ou menores factores de sombreamento ou mesmo de 

isolamento nocturno. Alguns destes sistemas estão representados na figura 66 e 67. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Janela com guarda de estores                                                                    Figura 67: Janela com guarda de estores  
                 (Quinta Verde -Sintra).                                                                                                (Torre Verde  - Lisboa).                           
 
  

O uso de dispositivos de sombreamento e isolamento reguláveis é importante, tanto no Verão 

como no Inverno, do ponto de vista da redução das perdas de calor por transmissão e do 

controlo da entrada do sol. O efeito dos mesmos pode ser expresso pelo factor de ganhos 

solares ou pelo coeficiente de sombreamento. (Ver figura 68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 68. Sistemas de protecção solar  exterior de janelas. 



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

 
 

 109

Pela análise da tabela pode ver-se que a colocação da protecção de cor clara no exterior é 

especialmente eficaz no Verão, pois além de impedir a radiação directa de atingir o vidro, a 

ventilação conseguida no exterior, permite a dissipação do calor absorvido pelo tecido e 

reflectido pelo vidro. 

 
Valores de factor solar de vãos com protecção solar activa a 100% e vidro incolor. 

Clara Média Escura Clara Média Escura

Portada de madeira 0,04 0,07 0,09 0,03 0,05 0,06

Perciana de madeira 0,05 0,08 0,10 0,04 0,05 0,07

persiana metálica ou plástica 0,07 0,10 0,13 0,04 0,07 0,09

Estores venezianos de madeira 0,11 0,08

Estores venezianos metálico 0,14 0,09

Estore de lona opaca 0,07 0,09 0,12 0,04 0,06 0,08

Estore de lona pouco transparente 0,14 0,17 0,19 0,10 0,12 0,14

Estore de lona muito transparente 0,21 0,23 0,25 0,16 0,18 0,20

Estore de lâminas 0,45 0,56 0,65 0,47 0,59 0,69

Cortinas opacas 0,33 0,44 0,54 0,37 0,46 0,55

Cortinas ligeiramente transparentes 0,36 0,46 0,56 0,38 0,47 0,56

Cortina transparente 0,38 0,48 0,58 0,39 0,48 0,58

Cortinas muito transparentes 0,7 0,63

 Portadas de madeira opacas 0,3 0,40 0,50 0,35 0,46 0,58

Persianas de madeira 0,35 0,45 0,57 0,40 0,55 0,65
Protecção entre dois vidros-

estores venezianos e lâminas delgadas

Tipo de protecção

   
P

ro
te

cç
ão

 E
xt

er
io

r

Vidro duplo

cor da protecção

Vidro simples

cor da protecção

0,34 0,40   
  P

ro
te

cç
ão

 in
te

rio
r

0,28  
Figura 69:  Tabela de valores solares de vãos. RCCTE (DR Nº 67 de 04ABR06). 
  

 
5.17. – Arrefecimento Indirecto 

 
O arrefecimento indirecto utiliza elementos que absorvem o calor do edifício e o refrigeram 

radiando energia para o exterior permitindo a passagem de um fluxo de ar fresco. Os 

elementos do sistema de arrefecimento indirecto são aadiação e a ventilação nocturnas dos 

elementos que armazenam o calor. 

 
5.17.1. - Arrefecimento por Radiação 

A emissão de radiação por parte dos elementos da envolvente exterior de um edifício poderá 

ser utilizada no arrefecimento do mesmo. As perdas por radiação ocorrem durante os períodos 

diurnos e nocturnos, tratando-se pois de um processo contínuo.  

Os materiais emitem calor sob a forma de radiação electromagnética, cujo comprimento de 

onda depende da temperatura a que se encontram. Trata-se de um processo contínuo. No 

entanto, é durante a noite que este se faz sentir, devido à ausência de radiação solar fazendo 
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com que haja trocas entre os materiais e o ar exterior, que se encontra a uma temperatura mais 

fria. 

Durante a noite o isolamento é retirado e o elemento de armazenamento irradia o calor para o 

exterior. O arrefecimento por radiação nocturna é especialmente útil quando a diferença de 

temperatura entre o dia e noite ultrapassa os 10ºC. É conveniente que a superfície radiante 

seja na cobertura porque esta tem um factor de exposição atmosférica maior que as superfícies 

verticais (que irradiam apenas 50% em relação às superfícies horizontais). 

 

As coberturas horizontais são as componentes privilegiadas relativamente ao arrefecimento 

radiactivo, mas a estes elementos da envolvente é geralmente aplicado isolamento térmico, de 

forma a minimizar as perdas (Inverno) e ganhos de calor (Verão), o que poderá contribuir 

para uma redução do potencial de arrefecimento radioactivo nocturno. Um sistema com base 

neste conceito e que permite optimizar as perdas por radiação consiste em instalar um 

isolamento movível que só é activado durante o período diurno de modo a minimizar os 

ganhos de calor provenientes da radiação solar. Esta prática só será efectiva nos últimos pisos 

dos edifícios. 

                                          

 

 

 

                                                                    

 

Figura 70: Arrefecimento Radiactivo  
 
 

5.17.2. - Ventilação 

 
O princípio deste sistema é fazer circular pelo edifício o ar fresco da noite e das primeiras 

horas do dia, pois este refresca os elementos de armazenamento térmico do edifício e as 

paredes captam o calor do ambiente interior arrefecendo-o: 

 
- Durante a noite o ar fresco exterior transpõe as paredes, arrefecendo-as. 

 
- Durante o dia o ar quente do exterior transpõe-as perdendo parte do seu calor e arrefecendo 

o ambiente. 
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5.17.3. - Arrefecimento pelo solo 

 
O arrefecimento pelo solo obtém ar fresco numa zona separada de um ambiente a arrefecer. O 

procedimento é fazer circular o ar exterior por uma tubagem enterrada ou que atravesse um 

leito de água. O ar arrefecerá mais, quanto maior for o percurso antes de chegar à superfície. 

As tubagens de arrefecimento podem constituir um sistema aberto que arrefece o ar do 

exterior, ou pode ser fechado, arrefecendo assim o ar recolhido no próprio edifício. 

 

 

 

 

Figura  71: Edifício Solar XXI; INETI .                     

 

 

Figura  72:  Corte transversal do Edifício Solar XXI; INETI.                                                            
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5.18. - Quadro síntese de aplicação dos sistemas Passivos de estação de aquecimento 
    
 

 
Figura 73:  Quadro síntese de aplicação dos sistemas Passivos. 
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Ganho Directo: 
promove 
o aquecimento 
rápido do espaço. 
Os vãos envidraçados, 
devem localizar-se 
preferencialmente 
no quadrante Sul 
 

Todos os Edifícios 
com 
ocupação nocturna 
ou 
diurna 
 

 

 
 

Ganho Indirecto: A 
Parede de Trombe 
absorve energia solar 
durante o dia 
fazendo-se sentir o 
seu efeito com mais 
intensidade durante 
a noite 
 

Sistemas a utilizar 
em 
zonas dos edifícios 
com 
ocupação nocturna 
 

 

 
 

Ganho desfasado - 
Estufas: 
comportamento 
semelhante 
ao da Parede de 
Trombe, embora 
exija maior preocupação 
na sua desactivação 
durante 
o Verão 
 

As estufas são 
utilizadas 
no período diurno 
no Inverno, 
devendo 
ser desactivadas no 
Verão 
 

 

 
 

Ganho separado - 
colector a ar: permite 
a introdução de ar 
quente em espaços 
com grandes 
necessidades 
de renovação 
de ar no período 
de Inverno 
 

Edifícios com 
ocupação 
diurna e com 
grande nº. 
de ocupantes. Salas 
de 
aula, auditórios, etc 
 

Restringir ganhos 
por condução 
 

Isolar envolvente é condição fundamental em 
Portugal 
 

Principalmente nos 
edifícios 
de habitação 
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5.19. -  Quadro síntese de aplicação dos sistemas Passivos na estação de arrefecimento 

           

Estação 

 
Estratégias 

Bioclimáticas 
 

Sistemas Passivos Tipo de edifício 
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 –
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ão
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Restringir ganhos 
solares 
 
 
 

 
 
Sombrear 
envidraçados 

  
 
Todos os Edifícios 

 
 
 
Restringir Ganhos 
por condução 
 
 

 
 
 
Isolar envolvente 

  
 
 
Principalmente nos 
edifícios de habitação 
 
 

 
 
Ventilação 
 
 
 

  
 
Ventilação natural 

 
 
Mais importante nos 
edifícios de habitação 
 

 
 
 
Arrefecimento pelo 
solo 
 
 

 O edifício é 
arrefecido por 
contacto com o solo  
e o ar exterior é 
arrefecido no solo e 
introduzido no 
edifício 

 
 
Todos os edifícios 

 
 
 
Arrefecimento 
evaporativo 
 
 

 

  
 
 
Todos os edifícios 

 
 
Arrefecimento 
radiativo (pouco 
usado) 
 
 

  
 
 
A emissão de radiação por parte dos 
elementos da envolvente exterior de um 
edifício 

Promover inércia 
forte 

Paredes pesadas pelo isolamento do exterior 

  
 Figura 74   Quadro síntese de aplicação dos sistemas Passivos. 
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5.20. - Conclusão do capítulo 

 
Sob o ponto de vista arquitectónico, os principais problemas decorrentes do clima em questão, 

prendem-se com os meses de Verão em que o aquecimento está acima das temperaturas 

consideradas ideais e de conforto, durante todo o dia e parte da noite (pelo que o 

arrefecimento nocturno por si só pode não ser suficiente para refrescar os edifícios). 

 
Por outro lado, a grande disponibilidade de radiação solar directa pode tornar-se um 

problema, pois se não se promover o sombreamento dos vãos e até da envolvente opaca, o 

aquecimento radioactivo solar pode ser excessivo em termos de ganhos térmicos, até noutros 

meses, que não somente os de Verão. 

 
As temperaturas no Inverno, apesar de amenas, estão bastante abaixo dos níveis de conforto 

humano, pelo que os edifícios devem evitar as perdas térmicas e promover os ganhos solares, 

particularmente com a orientação a Sul. 

 
O vento, que funciona como um bom aliado de Verão, deverá ser acautelado no Inverno, pois 

soprará vindo de Norte/Nordeste a temperaturas bastante baixas. 

 
As estratégias passivas que usem a inércia térmica são adequadas, pois amortizam as 

amplitudes térmicas e podem ajudar a garantir uma temperatura radiante média muito 

confortável durante a maior parte do ano. 

 
É importante referir que qualquer estratégia bioclimática a desenvolver, actualmente, deve ter 

em conta que o clima de Lisboa, nos últimos anos, tem apresentado características atípicas, - 

Verões quentes, Invernos frios e secos, pelo que a mesma deve apresentar alguma  

flexibilidade que lhe permita adaptar-se a alterações climáticas. 

 
Uma fronteira entre um espaço interior e um exterior, entre condições climatéricas externas e 

uma zona de conforto humano que se pretende atingir, entre uma imagem ou afinação que o 

arquitecto pretende transmitir e realidades culturais e económicas, entre preocupações 

ambientais e de sustentabilidade e modelos construtivos instituídos, entre a arquitectura e 

outras áreas do conhecimento como a engenharia, a geografia e a climatologia. Sendo a 

envolvente vertical térmica uma fronteira, torna-se num local de confluência, mas ao mesmo 

tempo é um local inexplorado, onde todos os saberes são poucos para estabelecer pontes entre 

realidades comunicantes mas distintas. Conforme já referido anteriormente, desenvolver 

novas paredes térmicas ou sistemas passivos de ganho indirecto não é uma tarefa simples - 
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exige um trabalho de equipa continuado entre profissionais da arquitectura, da engenharia, do 

ambiente, o que raramente se observa. 

 
Verificou-se que, apesar da disponibilidade de materiais e tecnologias que permitem projectar 

com alguma segurança inovações que melhoram substancialmente as suas prestações 

energéticas e de conforto humano e ambiental, as grandes inovações na envolvente vertical 

dos últimos anos têm acontecido fundamentalmente para apresentar novas estéticas e 

materiais. Para que se possam desenvolver e difundir eficientes sistemas de ganho solar 

indirecto ou de controlo activo de ganhos e perdas térmicas com aplicação na envolvente dos 

edifícios, é fundamental a presença e participação de arquitectos, e ter a consciência de que a 

maioria destes não estará disposta a abdicar da sua estética, liberdade criativa e projectual. 

 
Importa motivar os próprios arquitectos na pesquisa de soluções que aliem novas estéticas 

para envolventes a novos níveis de performance energética e de conforto humano. 

Foi nesse sentido que, partindo de soluções construtivas correntes, foram propostas nesta 

dissertação, alternativas construtivas e arquitectónicas, que incorporam princípios solares 

passivos e um conceito inovador - o isolamento térmico variável. 

 
No contexto particular de Portugal, o tema em estudo e a forma como foi abordado, encontra- 

-se ainda pouco explorado, o que por sua vez reforça o seu interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


