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Capitulo 1 

 

1.1. - Introdução 

 
Desde o início da sua existência, o ser humano tem procurado proteger-se das intempéries e 

arranjar as melhores condições de conforto térmico. Partindo da caverna e da fogueira, chegou 

aos actuais sistemas de ventilação e ar condicionado. Com o decorrer do tempo, verificou que 

tinha mais motivação para as tarefas diárias quando o ambiente lhe proporcionava bem-estar; 

assim, viu a possibilidade de aumentar a produtividade, melhorando as condições de conforto.  

Até ao aparecimento da energia eléctrica que possibilitou o uso da iluminação artificial, a vida 

do Homem era praticamente regida pelo sol, sendo este elemento, desde sempre, dominante 

na concepção da Arquitectura, pois a luz solar contribui para o conforto natural e é 

insubstituível. 

O conforto térmico dos edifícios consegue obter-se sem se recorrer a técnicas de aquecimento 

e arrefecimento de grande gasto energético (ar condicionado, resistências eléctricas, 

caldeiras). Há alternativas ambientais que se prendem com a utilização de energia solar 

passiva e activa, eventualmente combinada com outras formas de energia. 

 

O problema de grande importância no estudo de variáveis térmicas que possuem distribuição 

normal é a análise simultânea entre elas, com a finalidade de averiguar se existe alguma 

correlação significativa entre as mesmas ou investigar a possibilidade de se fazerem previsões 

a respeito de valores de uma das variáveis correlacionadas, com base no conhecimento dos 

valores das outras. 

Dando atenção aos aspectos construtivos e à sua interacção com o clima local, tendo em conta 

o desenho do edifício, a escolha dos materiais e recorrendo a mecanismos naturais, é possível 

atingir um bom grau de conforto térmico, semelhante ao que seria obtido recorrendo a meios 

mecânicos e artificias consumidores de energia convencional. Para além dos evidentes 

benefícios para o ambiente, um menor consumo de energia convencional significa menor 

poluição fazendo com que o utilizador tenha um nível de conforto com menores custos 

financeiros. 

 



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

 
 

 2

O ambiente urbano é constituído pelo espaço construído, com os edifícios, os  símbolos, as 

actividades económicas, os desperdícios, os ruídos, o stress, os poluentes, os espaços verdes e 

os espaços de circulação. Mas o ambiente urbano é também feito de espaços interiores, onde a 

população passa uma parte do seu tempo, muitas vezes sem as adequadas condições de 

higiene e conforto. Neste encontro entre o espaço visível e o invisível, estão os edifícios, 

elementos privilegiados do fazer e desfazer do ambiente. Os edifícios são fazedores do 

ambiente na sua vertente urbanística e de relação com o espaço envolvente, mas são também 

criadores do ambiente porque são os maiores consumidores de energia, sendo esta, 

reconhecidamente, uma das grandes causas de degradação ambiental. 

 

Os edifícios e as actividades que neles se desenvolvem são uma das principais causas da 

poluição e, como tal, carecem de ser interpretados por uma política de ambiente que vise 

conhecer e explicar as causas e não ataque apenas as consequências. 

 
Devem ser vistos, não apenas enquanto elementos da paisagem, mas como utilizadores de 

materiais e recursos ambientais naturais (paisagem, energia, água, solos) e causa de 

disfunções ambientais (lixos, poluição da água e do ar). 

 
A energia e outros recursos (como a água) que se consomem nos edifícios, destinam-se à 

cozinha, à higiene, à iluminação e ao conforto térmico (aquecimento, arrefecimento, 

ventilação). A difusão cada vez mais crescente de aparelhos de ar condicionado, tem feito 

aumentar, drasticamente, o consumo energético dos edifícios, particularmente, dos novos 

modelos arquitectónicos (os edifícios fechados), destinados a escritórios e espaços comerciais, 

ainda que actualmente, já existam formas de consumo energético mais económicas (como os 

painéis solares ou a utilização da energia eólica), mas que continuam a ser muito pouco 

utilizadas.  

 
A evolução do conceito de ambiente urbano surge, inicialmente, associada aos aspectos 

sanitários, sendo a saúde humana a preocupação fundamental, tendo evoluído 

progressivamente associando preocupações ligadas à ecologia, à poluição, à estrutura urbana 

verde e aos aspectos estéticos da paisagem urbana. 

 
Assim, em termos de ecologia urbana, salienta-se o papel do espaço urbano enquanto 

ecossistema, reconhecendo-se a importância da sua vegetação, espécies faunísticas, do solo 

natural, clima e planos de água. No que toca à poluição, identificam-se quatro áreas 

fundamentais - o ar, a água, o ruído e os resíduos - associados ao tráfego e às emissões de 
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poluentes provenientes dos edifícios habitacionais e restantes actividades económicas, 

destacando-se, particularmente, a indústria. Do ponto de vista estético inclui-se tudo aquilo 

que produza efeitos visuais negativos – áreas degradadas/abandonadas, depósitos de lixo e 

entulho, cursos de água poluídos, má implantação de edifícios e a desarticulação destes com o 

restante espaço construído. 

 
Estas diferentes perspectivas reflectem uma tendência para o do conceito de ambiente urbano. 

No entanto, actualmente, a definição de ambiente urbano implica uma abordagem em termos 

sistémicos, tendo como base o sistema urbano, os elementos do sistema e as relações que 

entre eles se estabelecem. Assim sendo, o conceito mais holístico de ambiente urbano 

considera a existência de um fenómeno urbanístico com diversas implicações ao nível dos 

sistemas físico, social e económico, incluindo não só os factores acima referidos como o 

consumo energético, aspectos micro climáticos, a disponibilidade e o custo habitacional, a 

luminosidade e o conforto acústico e térmico do interior dos edifícios, a acessibilidade, 

equipamentos e serviços, a oferta de infra-estruturas, de transportes, os aspectos recreativos e 

de lazer, os aspectos de segurança pública e de criminalidade. 

 
Assim sendo, a definição de qualidade do ambiente urbano deverá incluir um conjunto de 

componentes, como os equipamentos existentes, os espaços verdes (flora e fauna urbana), as 

condições habitacionais, as infra-estruturas, o microclima urbano, a ocupação do espaço 

urbano, a paisagem urbana (a sua estrutura edificada e patrimonial), a qualidade do ar, os 

resíduos, os riscos naturais e sociais, o ruído e os transportes urbanos. O conceito de 

qualidade do ambiente urbano é, ainda, perspectivado segundo duas vertentes fundamentais: 

uma ligada aos aspectos de bem-estar ambiental (saúde e segurança públicas e de conforto 

humano) e outra ligada à utilização dos recursos ambientais (do espaço físico, ecológico, 

social, económico, político e institucional), 

Os edifícios projectados devem procurar a melhor orientação: exposição solar quando a 

temperatura desce abaixo dos valores de conforto e protecção solar nos períodos quentes, 

usufruindo sempre das diferentes condições ambientais.  

Conceber a fenestração de forma eficaz, implica uma ponderação sobre as transformações do 

espaço interior, nomeadamente no que se refere à luz, à temperatura, à possível ventilação e à 

vista que poderá beneficiar, tendo em conta a função a que se destina cada compartimento. 

Estes factores irão determinar o seu dimensionamento e orientação. 
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O objectivo é compreender como procurar caminhos mais correctos para a concretização dos 

princípios de sustentabilidade no conforto térmico na Arquitectura.  

 
Tem, também, como objectivo adquirir uma mais valia para um melhor desenvolvimento 

futuro no que respeita a Arquitectura, facilitando assim a inserção no mercado.  

 
Ao longo da investigação houve a oportunidade de analisar algumas questões: 

 
1 - O motivo pelo qual não se constrói, em Portugal, uma Arquitectura saudável com        

funcionamento energético natural pensando no conforto dos seus ocupantes. 

 
2 - A razão de se adoptar, sem questionar, os motivos que levam os técnicos da         

especialidade a construir sem analisar o local e o clima. 

 
Por estas razões pretende demonstrar-se um retrato do universo da Arquitectura Bioclimática 

em Portugal, com intuito de dar a perceber qual a dinâmica de inovação que distingue esta 

área.  

 
A Arquitectura Bioclimática torna-se um desafio de grande criatividade mas exigindo rigor e 

disciplina em cada situação construtiva. 

 
Em Portugal, esta Arquitectura perspectiva-se como um factor de inovação, pois 98% dos 

técnicos produzem para fins lucrativos, sem pensar  na perspectiva futura e na 

sustentabilidade da construção.  

 
Assim, procura demonstrar-se quais as técnicas utilizadas, através de figuras elucidativas de 

construções, na área da Arquitectura Bioclimática em Portugal.  

 
Como se sabe, Portugal encontra-se em grande vantagem no que respeita à questão climática 

comparativamente com outros países da Europa. 

 
Com essa grande vantagem, Portugal tem de promover o mais rapidamente possível, uma 

construção sustentável que passa por três medidas importantes: 

 
• A melhoria dos projectos em termos de eficiência energética, pensando mais na 

construção sustentável; 

 
• A substituição do consumo de energia convencional por renovável; 
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• A utilização de matérias locais, preferencialmente materiais renováveis que minimizem o 

impacto ambiental. 

 
Assim, tentou-se compreender, de uma forma geral, como historicamente funciona a 

Arquitectura Bioclimática, para que Portugal venha a beneficiar mais, atingindo o seu grau de 

desenvolvimento pleno. Foi no sentido de procurar uma resposta nos conhecimentos 

adquiridos, para estas questões, que decidi pesquisar este campo que é suficientemente 

fechado, mas suficientemente aberto para tocar em vários pontos fundamentais desta 

problemática ambiental. 

 
Pode ainda referir-se que é objectivo argumentar sobre algumas das utilizações do actual 

regulamento para a Arquitectura Bioclimática (sustentável) que se propõe, podendo ocorrer 

positivamente em qualquer fase do projecto, desde a tomada de decisão da elaboração da 

acção até à fase de implementação do mesmo. 

Procura-se aprender e apurar quais os benefícios deste tipo de construção que justificam o seu 

crescente interesse, bem como o tipo de técnicas ou tecnologias envolventes. Procura-se 

também caracterizar o panorama português, com o intuito de perceber qual o quadro legal ou 

incentivos que promovem este tipo de construção, quais as barreiras ou entraves com que se 

deparam os diversos intervenientes desta área e quais as medidas a tomar. 

Esta procura permitiu realçar dois níveis de inovação mais preponderantes: a inovação a nível 

do produto, tão essencial nesta área, e a inovação organizacional, que só agora começa a 

aparecer, sobretudo em Portugal. 

 
A principal vantagem do processo é a garantia de que a acção do trabalho a desenvolver se 

enquadra na promoção do desenvolvimento sustentável, não comprometendo futuras 

construções pelas gerações vindouras. 

 
O quadro geral da Arquitectura, em especial o relacionado com o clima, mostra a necessidade 

de um novo e actual processo de planeamento nesta área. 

  
A importância dessa necessidade é que o processo de desenvolvimento se enquadre e abranja 

o quadro da sustentabilidade na arquitectura, situação essa que não tem vindo a verificar-se 

até hoje. A falta de enquadramento prende-se fundamentalmente com a ausência de uma 

prática efectiva a nível da elaboração de estudos e planos, na vertente dos princípios da 

sustentabilidade com as suas três componentes: ambiental, económica e social. 
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Por outro lado, e não obstante o quadro legal, há a definir como meta a sustentabilidade como 

princípio de política arquitectónica; a sua aplicação tem estado afastada desse campo devido 

aos vários interesses que concorrem no desenvolvimento do espaço urbano, tais como os 

interesses económicos e as diferentes políticas existentes. 

 
Existem já diversos métodos e processos de aplicação nesta área tais como: a aplicação do 

processo térmico do edifício; o aproveitamento da energia solar passiva; as técnicas solares 

passivas que podem ser melhoradas e utilizadas no nosso clima; as regras de construção dos 

edifícios na aplicação de técnicas para optimizar a utilidade da energia passiva de acordo com 

os conhecimentos actuais. Estas possibilitam reunir em si, a totalidade dessas valências, de 

modo a que o seu tratamento possa ser encarado como um todo. 

 
O facto é que são diminutas as situações de planos que, até hoje, agregaram todos os estudos. 

Reforça esta afirmação a falta de um quadro legal impositivo dessas acções, ficando mais 

dependente da maior ou menor experiência profissional da equipa projectista e da 

disponibilidade do promotor para suportar custos e eventuais dilações de tempo para a fase de 

estudos e projectos parciais. 

 
Ora, é neste âmbito que surge o campo de investigação para o desenvolvimento de um novo 

processo operativo para as intervenções arquitectónicas, em todas as suas escalas e campo 

histórico e concreto de acção.  

 
Esse processo, a propor no âmbito desta tese, deverá pois constituir-se como um elemento de 

precioso auxílio à promoção de um ambiente com melhor qualidade e que encerre em si a 

equidade entre as três componentes do desenvolvimento. Neste contexto, o processo 

contribuirá para o aumento da qualidade de vida, gerindo de forma eficiente a capacidade de 

carga do meio natural e, simultaneamente, promovendo a competitividade dos recursos 

disponíveis e benefícios desejáveis de alcançar. 

 

1.2. - Metodologia utilizada 

 
A tese incide sobre o processo operativo da Arquitectura Bioclimática, ao nível da sua 

elaboração e formalização. 

 
Segue também uma estrutura de investigação tradicional encontrando-se organizada em VI 

capítulos inter-relacionados entre si. 



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

 
 

 7

 
� No Capítulo I faz-se introdução ao tema, a sua organização, bem como as restrições e 

limitações ao estudo. 

 

� No capítulo II é apresentada a Evolução Arquitectónica no conceito sustentável 

(Bioclimático)  

 
� No capítulo III introduz-se uma aproximação ao conceito de desenvolvimento 

sustentável e à sua operacionalidade, tendo em conta a necessidade de reforço dos 

sistemas ambiental e social face ao tradicional e ao consolidado sistema económico. 

 
� No capítulo IV, efectua-se um estudo sobre os benefícios da energia solar 

relativamente à Arquitectura Bioclimática em Portugal, à problemática no campo 

energético (electricidade) e à regulamentação de apoio. É ainda efectuada uma breve 

análise aos factores determinantes e críticos do RCCTE e ao seu enquadramento no 

actual regime legal aplicável. 

 
� No capítulo V, como elemento chave desta tese, é efectuado um desenvolvimento das 

acções da Arquitectura Bioclimática.  

 
O processo proposto tende a dar resposta às questões mais recentes, levantadas pela 

Arquitectura Bioclimática, e apresenta uma estrutura aberta, passível de adaptação à 

realidade de cada situação. O processo permite ainda a inclusão de toda a diversidade 

de assuntos que actualmente devem concorrer no desenvolvimento de acções do 

regulamento. 

 
� O capítulo VI baseia-se na demonstração e análise de duas habitações urbanas 

localizadas no Aldeamento “Quinta Verde” - Nafarros no Concelho de Sintra e do  

edifício “Torre Verde”  na zona Oriental (Parque das Nações), no Concelho de Lisboa, 

com características de diversos aspectos a nível ambiental. Como introdução do 

capítulo é apresentado um exemplar da Arquitectura popular Portuguesa visando uma 

comparação com a Arquitectura sustentável actual. 

 
É feito, neste capítulo, um estudo entre dois apartamentos situados na zona Oriental de 

Lisboa, através de um programa de cálculo térmico SLR-P para a construção 

Bioclimática, onde se demonstra qual a necessidade de energia para manter um 

edifício a uma temperatura ambiente (18º C). 
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�   A Conclusão apresenta o estudo efectuado baseado na aplicação dos parâmetros 

arquitectónicos actuais face ao processo de construção sustentável, fazendo uma 

comparação de dois edifícios sustentáveis com diferentes aspectos construtivos, mas 

com a mesma finalidade. 

 
Não se pretende com esta tese, promover a restrição da liberdade projectual do Arquitecto, 

mas trazer para a Arquitectura Portuguesa, nomeadamente para o sistema de aquecimento 

solar passivo, os benefícios da eficiência energética e da qualidade ambiental. 

 

 

 

.   

 
 

 


