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Conclusão final 

 

A análise das principais características de construções antigas, de várias regiões do país, 

demonstra que esse empirismo gerou resultados bastante eficientes, que, teorizados e 

sistematizados, hoje, integram os conceitos da chamada “Arquitectura Bioclimática”.  

Este tipo de construção visa criar uma harmonia entre o Homem e o meio ambiente fazendo 

com que o primeiro se torne responsável pela concepção e a realização de projectos que 

procurem utilizar a energia de forma racional, partindo do lado da procura (eficiência) para o 

lado da oferta (energias renováveis) e seleccionar os materiais tendo em consideração a sua 

durabilidade, possibilidade de reutilização, reciclagem e impacte sobre a qualidade do ar 

interior; 

O sector dos edifícios é caracterizado no global por uma grande dinâmica, sobretudo nos 

últimos anos devido à tentativa de solucionar a falta de habitação em Portugal, e restrições 

legislativas na área do arrendamento que conduziram a uma explosão na aquisição de 

habitação própria.  

 
Neste campo podem distinguir-se tipos de edifícios mais relevantes visto terem perfis 

diferentes entre si. Distinguem-se um conjunto de edifícios com carácter residencial que são 

responsáveis por cerca de 13% dos gastos energéticos. Com o aumento da qualidade de vida 

dos portugueses e com uma maior consciencialização de práticas de higiene, os gastos nos 

edifícios residenciais têm vindo a aumentar. Neste tipo de edifícios, 50% dos gastos provêm 

das cozinhas e águas quentes sanitárias, 25% da climatização (aquecimento, arrefecimento) e 

25% da iluminação e equipamentos electrodomésticos. 

 
Uma solução para diminuir estes consumos, ou pelo menos não permitir o seu aumento 

poderia passar por quatro tipos de intervenções:  

 
Primeiro, orientar o consumo energético convencional para energia solar ou renovável, 

promover e melhorar a etiquetagem dos aparelhos electrodomésticos/lâmpadas e rever a 

legislação existente.  

 
Segundo, caracterizar a situação dos edifícios de serviços, responsáveis por cerca de 9% dos 

consumos energéticos totais nacionais.  
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Terceiro, envolver arquitectos e engenheiros de formações diversas.  

 
Esta questão prende-se precisamente com a crescente multidisciplinaridade associada aos 

sistemas de ciência e inovação. Efectivamente, cada vez mais as inovações são obtidas através 

da cooperação de diferentes sectores do conhecimento, factor que já vimos ser essencial a 

uma Arquitectura Bioclimática eficaz.  

 
Quarto, optimizar os recursos disponíveis através da evolução dos processos utilizados ou da 

emergência de novas tecnologias que auxiliem a este fim. 

 
Por último, destaca-se, ainda, a profunda revolução que terá lugar quando todas estas soluções 

passarem a ser de utilização comum e frequente. A maior inovação de todas será a imposta 

pela revolução na organização e estruturação de todo o sector da construção e pela revolução 

de mentalidade de todos os intervenientes, desde o promotor ao consumidor. Conseguir-se-á 

uma alteração profunda no que respeita o desenvolvimento sustentável. 

 
Das bases da Arquitectura Bioclimática e da sua actual situação no nosso país, resta-nos tecer 

algumas considerações sobre a sua relação com a inovação nesta área. 

 
A Arquitectura Bioclimática, pelo facto de propor uma construção com soluções específicas a 

cada situação, é um desafio à criatividade de toda a comunidade e insere-se nesta lógica de 

diversidade tão essencial à sustentabilidade. Com o crescimento da população e aumento das 

suas exigências a nível de conforto, a implantação de soluções sustentáveis é premente e 

inevitável.  

 
Outros factores de relevo impeditivos de um maior crescimento da área da Arquitectura 

Bioclimática prendem-se com a falta de pessoal qualificado e mecanismos de suporte 

financeiro à inovação. Não só existe falta de qualificação, como o percurso a seguir, pelas 

pessoas qualificadas que pretendem promover esta área, surge bastante dificultado pela 

inexistência de mecanismos adequados. 
  

Como já foi referido, este tipo de Arquitectura exige sempre dois tipos de elementos na sua 

constituição básica: as superfícies envidraçadas de captação e as massas térmicas. Estas são 

um elemento fundamental exercendo as funções de recolha, de armazenamento de energia e 

de estabilização das amplitudes térmicas, nos espaços onde se encontram. 
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Com vista à realização desses objectivos, os elementos constituintes deste tipo de construção 

deverão ser materiais com uma elevada capacidade térmica, tais como a água, o tijolo maciço 

e o betão por ordem crescente de capacidade. 

 
Nos dois casos analisados (Sintra e Parque das Nações), realça-se como particularidade muito 

significativa o facto de, para além da capacidade térmica associada ao próprio sistema, os dois 

projectos na sua construção serem constituídos por materiais de elevada capacidade térmica. 

Esta característica deveria estar presente na generalidade dos edifícios do nosso país, a fim de 

permitir alcançar benefícios energéticos. 

  
O desafio principal no avanço desta área é nitidamente cultural e organizacional, associado à 

consciência ambiental da sociedade e, não meramente, a questões tecnológicas como muitas 

pessoas crêem. Diversas tecnologias ambientais já atingiram um nível de maturidade que as 

tornam economicamente viáveis, visto que apesar de representarem um investimento inicial 

mais elevado, têm a contrapartida de um custo operacional praticamente nulo: um esquentador 

será certamente mais barato do que um painel solar, mas o gás consumido pelo primeiro terá 

um custo para o consumidor durante toda a vida, enquanto que o sol utilizado pelo painel é 

uma energia absolutamente gratuita e disponível, sem preocupações para a humanidade, 

durante os próximos milhões de anos. 

 
Este facto foi confirmado através do cálculo térmico realizado a partir do software SLR-P, 

que possibilitou a confirmação dos ganhos energéticos na construção sustentável.  

  
Assim sendo, conclui-se que o desenvolvimento sustentável está inerentemente ligado ao 

conceito de inovação, inovando os processos e propondo soluções que apesar de não lidarem 

com alta tecnologia, são inovadoras.  
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